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 های روانی ـ معنوی در ایران: مطالعة کیفی مدل مفهومی کشمکش
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 چکیده
هـا دارنـ      های روانی ـ معنوی نقش مهمی در میزان سالمت جسمانی و روانـی انسـان    تعارضات و کشمکش

های روانی ـ معنوی، عوامل پ ی ایی، و پیام های آن در   رو، پژوهش حاضر به مطالعۀ پ ی ۀ کشمکش ازاین
 ین منظـور،  ایران پرداخت  این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریۀ وابسـته بـه زمینـه ان ـا. بـ   بـ      

ساختاریافته بـه مـ ت    گیری ه فمن  و با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه کنن ه به روش نمونه مشارکت چهارده
بن ی و نهایتاً در قالب الگـوی   آوری، ثبت، ک گذاری و مقوله ها جمع ماه موردمطالعه قرار گرفتن   داده پنج

، «مقولـه  16»، «ک  280» ها به بناسایی مصاحبه بن ی ب ن   نتایج حاصل از تحلیل ک گذاری نظری صورت
، «زا موقعیـت اسـتر   »، «خـانوادگی »، «بـناختی  روان»مقولـۀ   7منتهی ب   « الگوی نظری 1»، و«مایه درون 3»
مایـه   ذیل درون« گرانه گیری دینی پرسش جهت»، و «دلبستگی به خ ا»، «تصور از خ ا»، «سازی دینی درونی»

کنن گان بناسـایی بـ   سـه مقولـۀ      های روانی ـ معنوی در ت ربۀ زیستۀ مشارکت  عوامل پ ی ایی کشمکش
ــناختی مشــکالت روان» ــی»، «ب ــی  ب ــی دین ــین «انگیزگ ــی »، و همچن ــ  دین ــزو درون« رب ــ های   ج ــه پیام مای

های روانی ـ معنـوی، و عوامـل     های روانی ـ معنوی تشخیص داده ب ن   توجه به پ ی ۀ کشمکش  کشمکش
بـناختی   خصوص در بافت فرهنگـی کشـور ایـران، و همچنـین سـاخت مـ اخالت روان       بهپ ی آورن ۀ آن، 

 ها ضرورت مضاعف دارد  متناسب با این کشمکش
م ل مفهومی، کشمکش روانی ـ معنوی، رویکرد کیفی، نظریۀ وابسته بـه زمینـه،     :های کلیدی  واژه
 سالمت روانی 
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Abstract 

Psycho-spiritual struggles play an important role in the physical and mental health. 

The present study investigated the phenomenon of psycho-spiritual struggles, its 

factors, genetic factors and its consequences in Iran.  The study was done based on 

qualitative approach, using Grounded Thoery. O do ao, 14 participants were studied 

based on purposeful sampling method and in-depth semi-structured interviews for 5 

months . The data were gathered, coded, categorized and figured in theoretical 

model framework. The results of analyzing the coded interviews led to the 

identification of "280 codes", "16 categories", "3 themes", and "1 theoretical model". 

Seven categories of "psychological", "familial", "stressful situations", "religious 

internalization", " God image", "attachment to God", and "quest religious 

orientation" were recognized as genetic factors of psycho-spiritual struggles, based 

on lived experiences of the participants. Also, three categories of "psychological 

problems", "religious a motivation", and "religious growth" were identified as the 

consequences of psycho-spiritual struggles. Given the findings of this study, it is 

necessary to pay more attention to the phenomenon of psycho-spiritual struggles, its 

factors and consequences, especially in the cultural context of Iran, as well as to 

create psychological interventions appropriate to these struggles. 

Key Words: conceptual model, psycho-spiritual struggle, qualitative method, 

grounded Theory, mental Health. 
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 مقدمه
مبحث تأثیر دیـن و معنویـت بـر سـالمت جسـمانی و      عالقۀ پژوهشگران در سه دهۀ اخیر، به 
هـا   (  این پژوهش2013، 3؛ کوئنیگ2013، 2و پارک 1روانی روزافزون ب ه است )پالوتزین
کننـ   بـرای نمونـه،     را تأییـ  مـی   4ورزی و افزایش آسایش درم موع، رابطۀ مثبت میان دین

(، 2013، 6کپارتریـ  و کر 5دین و معنویت با سطوح بـایی دلبسـتگی ایمـن )گرانکویسـت    
(، حمایت اجتمـاعی  2000و همکاران،  8)اکسالین 7(، آرامش2013معنای زن گی )پارک، 

 ( در پیون  است 2009، 10( و خودمهارگری )مکالخ و ویلوبی2008، 9)ل  و مکینتاش
ــیاری از      ــایش در بس ــی و آس ــزایش ســالمت روان ــأ اف ــت منش ــن و معنوی گرچــه دی

تواننـ    داری مـی  دهن  که برخی از اَبـکال دیـن   ها نشان می شای از پژوه هاست، دسته انسان
های روانی ـ   بابن   ان یشۀ تعارضات و کشمکش 13و کشمکش 12، فشار11سرچشمۀ تعارض
پژوهان، روحانیان، رهبران معنوی، و مشاوران مذهبی امری ج یـ  نیسـت     معنوی برای دین
ان ، این توجـه   ای نهاده ربته ی بینوگو نگر تازه گا. در این گفت بناسان ت ربی گرچه روان

(  طی سه دهۀ گذبته، متخصصان به 2005، 14همواره روزافزون بوده است )اکسالین و روز
و  17)پارگامنــت 16«مقابلــۀ دینــی منفــی»(، 1998)نیلســن،  15«تعــارض دینــی»مســائلی ماننــ  
ــاران،  ــیولی دل»(،2013همکـ ــوی  مشـ ــ   18«هـــای معنـ ــز )ماننـ ــن و هیـ (، 2003، 19جانسـ

فشـار  »(، 2013؛ اکسـالین،  2001)پارگامنـت و همکـاران،   « های دینی و معنـوی  کشکشم»

                                                                                                                                        
1.  Paloutzian 

2.  Park 

3.  Koenig 
4.  well-being 

5.  Granqvist 

6.  Kirkpatrick 

7.  comfort 
8.  Exline 

9.  Ladd & McIntosh 

10.  McCullough & Willoughby 

11.  conflict 

12.  strain 

13.  struggle 
14.  Rose 

15.  religious conflict 

16.  negative religious coping 

17.  Pargament 

18.  spiritual concerns 
19.  Johnson & Hayes 
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آسـیب  »(، و 1999)ماننـ  فیشـت،    2«مخاطرۀ معنـوی »(، 2000)اکسالین و همکاران، 1«دینی
 ان   ( در کانون توجه قرار گرفته1998و همکاران،  4)لوسن 3«معنوی

چیـزی در بـاور، عمـل، یـا     گویای آن اسـت کـه   « کشمکش روانی ـ معنوی »مفهو. 
ت ربۀ معنوی فرد وجود دارد که موجب پ یـ ایی یـا تـ او. پریشـانی اسـت  ایـن پریشـانی        
ممکن است به بکل هی انی منفی بنیادین )مانن  غم؛ خشم؛ احسـا  گنـاه( بـروز کنـ ، یـا      

کنـ  کـه    گویای تعارضی درونی باب  کـه فـرد در آن، افکـار یـا احساسـاتی را ت ربـه مـی       
 ( 2013ب نی نیستن  )اکسالین،  تی حلراح به

هـای روانـی ـ معنـوی،      مطالعات تا به امروز، حمایت زیادی از پیون  میان کشـمکش 
انـ   نتـایج برگرفتـه از انـواع مطالعـات،       پریشانی هی انی و نیز سالمت پایین جسمانی کـرده 

(  2013)اکسـالین،   های غیربالینی و بـالینی، هسـتن    های نمونه ها و پیمایش ازجمله فراتحلیل
هـا   درصـ  از آن  25( نشـان داد کـه   2003دانش و )جانسن و هیـز،   5472ای بر روی  مطالعه

 49( از 2005، 6کننـ   در یـ  فراتحلیـل )آنـو و واسکونسـلز      مـی  5احسا  پریشانی معنوی
های روانی ـ معنـوی    کنن ه(، کشمکش برکت 13512مطالعه دربارۀ مقابلۀ دینی )از م موع 

وری اجتماعی و تمـایالت   طراب، افسردگی، احسا  گناه، ناامی ی، خصومت، ناکنشبا اض
هـای   کنن ه( در تما. ایالـت  برکت 1629خودکشی رابطه دابته است  در ی  مطالعۀ ملی )

هـای   پـردازی  های روانی ـ معنوی با اضـطراب بیشـتر، افسـردگی، ان یشـه      آمریکا، کشمکش
و  7ســازی در ارتبــاد بــوده اســت )مکانــل ی، و بــ نیاختیــار پارانویــا گونــه، وســوا  ـ بــی  

های روانی ـ معنـوی    روحانی، کشمکش 1272(  در بررسی دیگری در بین 2006همکاران، 
(  در 2010و همکـاران،  8بناختی رابطـه دابـته اسـت )الیسـن     طور معنادار با پریشانی روان به

ضـطراب، درمانـ گی   هـای روانـی ـ معنـوی بـا افسـردگی بـای، ا        پژوهشی دیگر، کشـمکش 
تنی و سطوح پایین حرمت خود  بناسی روان آزردگی، نشانه هی انی، افکار خودکشی، روان

(  همچنین مطالعات طولی هـم، نتـایج مطالعـات    2013ارتباد دابته است )آنو و پارگامنت، 
ــر روی بیمــاران ســالخوردۀ   مقطعــی را تأییــ  مــی کننــ   در یــ  مطالعــۀ طــولی دو ســاله ب

                                                                                                                                        
1.  religious strain 

2.  spiritual risk 

3.  spiritual injury 

4.  Lawson 

5.  spiritual distress 

6.  Ano & Vasconcelles 

7.  McConnell 

8.  Ellison 
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های روانی ـ معنوی ب ی تری را ت ربه کرده   کنن گانی که کشمکش ی، مشارکتبیمارستان
هـای روزانـه و    تر بودن  و کـاهش در کیفیـت زنـ گی، وابسـتگی در فعالیـت      بودن ، افسرده

 (  2004کردن  )پارگامنت و همکاران ،  کاهش در پیام های معنوی را ت ربه می
انــی ـ معنــوی بـر آگــاهی   هـای رو  هــای متعـ د در بــاب کشـمکش   گرچـه پـژوهش  
پیام های جسمانی »ها بر  به این پ ی ه افزوده است، اما غالب این پژوهش پژوهشگران نسبت

های انـ کی عوامـل    ان   پژوهش های روانی ـ معنوی متمرکز بوده  کشمکش« بناختی و روان
، ان   براسـا  یـ  پـژوهش    های روانی ـ معنوی را بناسایی کرده  کنن ۀ کشمکش بینی پیش

آفـرین بـا    هـا، روابـم مشـکل    گر عبارت بودنـ  از سـردرگمی دربـارۀ ارزش    بین عوامل پیش
خاطر گناهان )جانسن و هیـز،   های جنسی، افکاری دربارۀ تنبیه ب ن به مشیولی ساین، دل هم
کنن ه ب ون چـارچوبی نظـری ارائـه بـ ه      بینی (  در این پژوهش، تع ادی عوامل پیش2003
هـایی کـه تـاکنون ان ـا. بـ ه اسـت        (  طبق پژوهش2013و پارگمنت،  نقل از آنو است )به
های روانی ـ معنوی را در چهار دسته قرار داد:   توان عوامل تأثیرگذار در ای اد کشمکش می
های روانی ـ معنوی بـا جـوان بـودن      ها، کشمکش طبق پژوهش :«بناختیجمعیت عوامل( »1

1)اکسالین
(، و زن بودن )بریانت 2006کانل و همکاران، (، ع . تأهل )م2011و همکاران،  
انـ  کـه    ها نشـان داده  پژوهش«: عوامل دینی/ معنوی( »2 ؛( در ارتباد است2008، 2و آستین

گیری دینی برونـی   (، جهت2008های دینی )بریانت و آستین،  های اقلیت عضویت در گروه
های روانـی ـ معنـوی     کش( با کشم2010و همکاران،  3گرانه( )سن یج و جُستاری )یا پرسش

نایافتنی بـودن و رازآلـود بـودن خ اونـ  )بریانـت و       در ارتباد هستن   همچنین، تصور دست
( 2013(، و دلبستگی مضطرب یا دوسوگرا با خ ا دابـتن )آنـو و پارگمنـت،    2008آستین، 

عوامـل  ( »3 ؛انـ   هـای روانـی ـ معنـوی در ارتبـاد      نیز جزو عـواملی اسـت کـه بـا کشـمکش     
های روانی ـ معنوی بـا تمـایالت عمـومی بـه       در چارچوب بخصیتی، کشمکش«: یبخصیت

ــات منفــی، ماننــ  رگــه  ــۀ هی ان ــاد هــای روان ت رب ــ بینی در ارتب ــو و  آزردگــی و ب ــ  )آن ان
هـای   هـا، کشـمکش   (  همچنـین، طبـق پـژوهش   2016؛ ویلت و همکاران ، 2013پارگمنت، 

 5گری منفی ( و نیز عاطفه2013و همکاران،  4های خودبیفته )گرابز مربود به خ ا با ویژگی

                                                                                                                                        
1.  Exline 

2.  Bryant & Astin 

3.  Sandage 

4.  Campbell 

5.  negative affectivity 



 1، سال شش، شماره 1401شناسی فرهنگی،  روان      6

 

عوامـل مـوقعیتی ماننـ  تـأثیرات     «: عوامـل مـوقعیتی  ( »4 ؛ان  ( مرتبم2013)آنو و پارگمنت، 
زا )آنـو و پارگمنـت،    های منفی از رخ ادهای تنیـ گی  (، ارزیابی2014، 1وال ینی )هومولکا

ــاران،    2013 ــل و همک ــاعی )مکان ــایین اجتم ــت پ ــ گی (، و 2006(، حمای ــل تنی زای  عوام
خـانوادگـی ــ مانن  الکلیسم و سـوء استفادۀ جـنسی و جسمـی کودکی ــ )سوزی  و ویـن  

هـای دینـی درنظـر     گرهای مـوقعیتی کشـمکش   بین منزلۀ پیش توان به ( را نیز می2006، 2مولر
 گرفت  

هـای روانـی ـ معنـوی امیـ بخش       ب ه در زمینۀ کشـمکش  های ان ا. اگرچه پژوهش
های روانـی ـ     گرها، و پیام های کشمکش بین و اطالعات مفی ی دربارۀ ماهیت، پیشهستن  

هـا بـه منحصـر     هایی نیز دارن   محـ ودیت اصـلی آن   ان ، مح ودیت معنوی به ارمیان آورده
هـا   بناسـی آن  گردد  محـ ویت دیگـر بـه روش    بودن این مطالعات به دنیای مسیحیت بازمی

های کمّی، آن هـم در حـ     ب ه با روش های ان ا. اق پژوهشگردد  اکثر قریب به اتف بازمی
بستگی، است  به همین منظور، پژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از روش کیفـی بـه       های هم روش

 های روانی ـ معنوی در ایران بود   دنبال کشف ت ربۀ زیستۀ مسلمانان دارای کشمکش
 

 روش
در روش ان ـا. بـ      3وابسته بـه زمینـه  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریۀ 

)اولیـه(،   4بـاز « ک گـذاری »ها براسا  سه مرحلۀ  نظریۀ وابسته به زمینه، ت زیه و تحلیل داده
(  نمونـۀ ایـن مطالعـه    1967/2006گالسر و استراو ، بود ) ان ا. می 6، و گزینشی5محوری

ادامـه پیـ ا کـرد  بـرای     هـا   گیری ه فمن  انتخاب بـ  و تـا زمـان ابـباع داده     براسا  نمونه
نفـر   چهـارده ساختاریافته با  گردآوری اطالعات، از طریق مصاحبۀ عمیق پ ی اربناختی نیمه

از افرادی که دچار کشمکش روانی ـ معنوی بودن ، دربارۀ ابعاد مختلـف ت ربـۀ کشـمکش     
مل بـر  ای مشـت  برای انتخاب افراد نمونه، اطالعیهگو ان ا. گرفت   و بان گفت روانی ـ معنوی 

 32بناختی بهر قم توزیـع بـ      اه اف و موضوعات اصلی مصاحبه در مراکز مشاورۀ روان
صورت داوطلبانه برای کسب اطالعات بیشتر تما  گرفتن   پـ  از ارائـۀ توضـیحات     نفر به

                                                                                                                                        
1.  Homolka 

2.  Szewczyk & Weinmuller 

3.  grounded theory 

4.  open coding 

5.  axial coding 
6.  selective coding  
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هـای ورود   نفر برای احراز مالک 21مق ماتی دربارۀ اه اف، محتوا و فراین  مصاحبه تع اد 
ت تکمیلی به محل مصاحبه مراجعه کردنـ   در ایـن مرحلـه پـ  از اجـرای      و ارائۀ توضیحا

منزلۀ تست غربالگری، و ان ـا. مصـاحبه جهـت     های روانی ـ معنوی به  نامه کشمکش پرسش
احراز سایر مالک های ورود، و توضیح برایم یز. برای اجرای مصاحبه )ماننـ  ضـرورت   

رت بـرکت مـنظم در جلسـات( فـر.     ضبم جلسات، محرمانه مان ن محتوای جلسات، ضرو
ها داده ب  تا بـا اطـالع کامـل از جزئیـات بـرایم و       بن  دابت به آن 8رضایت آگاهانه که 

نفـر   ه  هفراین  مصاحبه، برای برکت در مصاحبه، تصمیم خود را اعالن کنن   درنهایت، 
گرچه در  کنن گان اصلی جهت ان ا. مصاحبه در این پژوهش وارد ب ن   منزلۀ مشارکت به

بـ ن  و   دسـت آمـ ه تکـرار مـی     هـای بـه   اجرای مصاحبه با افراد دوازدهم و سـیزدهم، داده 
های ج ی  بسیار کم بـ ه بودنـ ، امـا فراینـ  مصـاحبه تـا نفـر چهـاردهم بـرای           کشف داده

  1کنن گان ب ین برح بودن :  معیارهای ورود مشارکتها ادامه یافت   اطمینان از ابباع داده
  حـ اقل یـ    2گیـری )مثبـت یـا منفـی( دینـی بابـن ؛        قابـل قبـولی از جهـت   دارای سطح 

  رضـایت کامـل   4  ه  ه سال به بـای بابـن ؛   3کشمکش روانی ـ معنوی بارز دابته بابن ؛  
جهت برکت در جلسات و رعایـت ضـوابم جلسـات )ماننـ  ضـرورت ضـبم جلسـات( را        

 19)در دامنـۀ   33.5میانگین سنی  کنن گان در مصاحبه، همگی زن، با مشارکت دابته بابن  
و  1نفـر تحصـیالت حـوزوی )سـطح      سهنفر م رد بودن    چهارنفر متأهل و  دهسال(،  50تا 
نفـر در   دونفر تحصیالت دانشگاهی ) فوق دیپلم، لیسان ، فوق لیسـان ( دابـتن  و    نه( و 2
نفـر   سهکنن گان معلم،  نفر از مشارکت ی دیپلم و پن م ابت ایی تحصیل کرده بودن     ح 

کنن گان وضعیت اقتصـادی و اجتمـاعی    نفر از مشارکت سهدار بودن    نفر خانه دهدانش و و 
 نفر خوب توصیف کردن   دو2نفر متوسم و  نهخود را پایین، 
(، مــ ت 2006هــای عمیــق پ ی اربــناختی )ســی من،  براســا  اســتان ارد مصــاحبه 

هـ ف مصـاحبۀ عمیـق    ای درنظر گرفته بـ     دقیقه 90جلسۀ  چهارع، مصاحبه برای هر مراج
اسـت   « دهنـ   هـا مـی   فهم ت ربـۀ زیسـتۀ افـراد و معنـایی کـه بـه آن ت ربـه       »پ ی اربناختی، 

متمایزترین باخصۀ رویکـرد مصـاحبۀ عمیـق پ ی اربـناختی ایـن اسـت کـه یـ  سـاختار          
کننـ ه، جزئیـات    ت ربۀ مشارکت 1«بافت»ها  ای م زا از هم دارد، که در آن ح اقل سه جلسه

گیـرد )سـی من،    صورت م زا موردبحـث قـرار مـی    هایش به ی ت ربه3«معنا»وی، و  2«ت ربۀ»

                                                                                                                                        
1.  context 

2.  experience 
3.  meaning 
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 بـر مقـ مات مصـاحبه کـه یـ  جلسـه        (  به همین منظـور در پـژوهش حاضـر، عـالوه    2006
 کننـ ه را موردهـ ف قـرار     ت ربـۀ مشـارکت  « بافـت »را به خود اختصـاص داد، جلسـۀ دو.،   

 اش را در بسـتر بـافتی    «ت ربـه »کنن ه را قادر سـاخت تـا جزئیـات       جلسۀ سو.، مشارکتداد
 کننـ ه   که آن ت ربه در درون آن رخ داده است، بازسازی کن   و جلسـۀ چهـار.، مشـارکت   

وگـو   هایی که بـرایش رخ داده اسـت تأمـل و گفـت     ی ت ربه«معنا»را ترغیب کرد تا دربارۀ 
 کن    

استفاده ب ، تا از این طریق، داسـتان   1«سؤایت بازپاسخ»حبه، از برای ان ا. این مصا
دسـت آورده بـود  بـرای درک بهتـر      کننـ گان بـه   های روانی ـ معنوی مشـارکت   کشمکش

کننـ ه و   کنن ه و سهولت در برقراری ارتباد میان مشـارکت  داستان زن گی معنوی مشارکت
که کمی ساختارمن تر هسـتن    2«های بالینی تمرین»گر، در کنار سؤایت بازپاسخ، از  مصاحبه

هـای   (  در جلسات مصاحبۀ حاضر، این تمرین2009نیز استفاده ب  )پارگامنت و کرومری، 
کننـ ه ارائـه بـ   در جلسـات حاضـر از سـه تمـرین         به مشارکت« کاربرگ»بالینی در قالب 

استفاده ب ه  5«نویسی معنوی حال برح»، و 4«نقشۀ محیطی معنوی»، 3«ژنوگرا. معنوی»بالینی 
درمانگری دینـی   های بالینی حوزۀ مصاحبه و روان ترین تمرین ها جزو رایج است  این تمرین
 (  2009؛ پارگامنت و کرومری، 2013هستن  )هاج، 

در جلسۀ اول پژوهش حاضر، کارهای مق ماتی مصـاحبه، ازجملـه بررسـی و احـراز     
زمـان آن و تأییـ  فـر.     رۀ جلسات، اه اف و م تگو دربا و معیارهای ورود و خروج، گفت

ــارکت   ــم مش ــه توس ــایت آگاهان ــۀ دو.،    رض ــ   در جلس ــا. ب ــ ه ان  ــت»کنن ــۀ « باف ت رب
کننـ ه ایـن بـود     عنوان ه ف قرار داده ب   در این جلسه، هـ ف مصـاحبه   کنن ه به مشارکت

ز طریـق پرسـش   قرار ده   او ایـن کـار را ا  « بافت اجتماعی»کنن ه را در  که ت ربۀ مشارکت
های روانی ـ معنوی ان ا. داد  از وی سؤایت   دربارۀ گذبته تا اکنون فرد در باب کشمکش

اش در خانواده، در م رسه، با دوستان، و همسایگان و در محـل   های اولیه کلی دربارۀ ت ربه
هـای روانـی ـ معنـوی      هـای کشـمکش   گـر تـالش کـرد تـا ت ربـه      کار سـؤال بـ   مصـاحبه   

اش موردبررسـی قـرار گیـرد  در جلسـۀ سـو. از       ه در بافت تاریخچـۀ زنـ گی  کنن  مشارکت

                                                                                                                                        
1.  open-ended questions 

2.  clinical exercises 
3.  spiritual genogram  
4.  spiritual eco-map  
5.  spiritual autobiography  
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ــارکت ــاب        مش ــود را در ب ــاری خ ــتۀ ج ــۀ زیس ــات ت رب ــا جزئی ــ  ت ــته ب ــ گان خواس کنن
ها خواسته ب  تا کمّ و کیف  های روانی ـ معنوی بازسازی کنن   برای نمونه از آن  کشمکش
منظـور قـرار دادن    ات بیـان کننـ   بـه   ترین کشمکش روانی ـ معنوی خود را بـا جزئیـ    برجسته

کنن ه در بافت و برایم واقعی، از وی خواسـته بـ  تـا کشـمکش روانـی ـ        ت ربۀ مشارکت
معنوی خود را در بافت واقعی خود و در ارتبـاد بـا افـرادی کـه درگیـر ایـن مسـئله هسـتن          

ه بـ  تـا   هـا خواسـت   )اعضای خانواده، همکاران، و دوستان( برح ده   در ایـن جلسـه از آن  
ای کـه از خـواب    ی  روز کامل را که درگیر کشمکش روانـی ـ معنـوی هسـتن ، از لحظـه     

کنن ه با جزئیات بازسازی کننـ   جلسـۀ چهـار.،     بود تا زمان خواب، برای مصاحبه بی ار می
هایی که برایش رخ داده اسـت تأمـل    ی ت ربه«معنا»کنن ه را ترغیب کرد تا دربارۀ  مشارکت

ها درواقع پرسـش از پیونـ های بـناختی و هی ـانی میـان       باب معنای ت ربهکن   پرسش در 
هـای   های روانی ـ معنوی جاری و تاریخچۀ زن گی فـرد اسـت  معناسـازی ت ربـه      کشمکش

کننـ ه چگـونگی    های روانی ـ معنوی مستلز. ایـن اسـت کـه مشـارکت      مربود به کشمکش
بـار آورده   ونی را بـرای وی بـه  تعامل عوامل موجود در طول زن گی وی را که وضعیت کنـ 

کننـ ه ت ربـۀ کنـونی     است، مورد بررسی قرار ده   همچنین مستلز. این است که مشارکت
هـا رخ   هـا در آن  تفصیل موردکنکاش قرار ده ، و آن را در بافتی که آن ت ربه خویش را به

سـازی رخـ ادهایی کـه     بـرای بـفاف  « اکتشـاف گذبـته  »داده است بررسی کنـ   ترکیـب   
هـای   توصـیف جزئیـات مشـخص و عینـی ت ربـه     »سـاز جایگـاه کنـونی فـرد اسـت، و       بسب

سازد تا در باب آن چیـزی کـه این در حـال ت ربـه آن      کنن ه را قادر می ، مشارکت«کنونی
 است، تأمل و ان یشه کن  

)معـادل روایـی و اعتبـار در روش     1منظور حصول قابلیت اطمینـان یـا موثـق بـودن     به
(  بـرای نیـل بـه    2009های لینکلن و گابا استفاده کردیم )تـ لی و تشـکری،   کمّی(، از معیار

کننـ گان دادیـم تـا     ها را به مشـارکت  )معادل روایی درونی(، مصاحبه 2«اعتمادپذیری»معیار 
صحت و درستی نتایج مصاحبه را تأیی  کننـ ، و در صـورت لـزو. اصـالحات ان ـا. بـود        

هــای مختلــف ت ربــۀ زیســتۀ  ی ن  تــا بــا جنبــهمــاه کوبــ 5همچنـین، پژوهشــگران بــه مــ ت  
ــار   مشــارکت ــان از معی ــرای اطمین ــ   ب ــ گان دربیامیزن ــذیری»کنن ــت(  3«تأیی پ )معــادل عینیّ

                                                                                                                                        
1.  trustworthiness 
2.  credibility 

3.  conformability 
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ها دخالت ن هنـ   بـرای    آوری داده های خود را در جمع فرض پژوهشگران کوبی ن  تا پیش
واســتیم تــا کــ ها، کاربــنا  خ ده)معــادل اعتبــار(، از  1«اتکاپــذیری»یــابی بــه معیــار  دسـت 
 2«پـذیری  انتقال»ها را ارزیابی کنن   جهت  ها، و م ل نظری مأخوذ از داده مایه ها، درون مقوله
هـای مختلـف و    کننـ گان را از گـروه   ها )معادل روایی بیرونی(، کوبی یم تا مشـارکت  داده

ا. متنوع براسا  جایگاه اجتمـاعی، تحصـیلی، و فرهنگـی انتخـاب کنـیم  همچنـین، مـا تمـ        
ها  بون گان را ضبم کردیم تا توصیف دقیقی از فراین  و محتوای مصاحبه اظهارات مصاحبه

کنـ    ها کم  بـایانی مـی   پذیری داده دابته بابیم  این امر به اطمینان از حصول معیار انتقال
 ( 2009)ت لی و تشکری، 

صـفحه، ک گـذاری    180پ  از پیاده کردن تما. جلسات از روی ضبم صـوت در  
کننـ گان،   بـر اظهـارات مشـارکت    ک  استخراج ب   سـپ  مبتنـی   280ان ا.، و  3لیه )باز(او

ــه   ــات و نظری ــیم پژوهشــی، و ادبی ــای موجــود در روان بردابــت ت ــ    ه ــن، فراین ــی دی بناس
هـا در   ، و مقولـه 6مقولـه  21اجـرا، و کـ ها در قالـب     5و گزینشی 4های و محوری ک گذاری
هـای روانـی ـ     الگـوی نظـری کشـمکش    1نهایتـاً در قالـب   بن ی و  دسته 7مایه درون سهقالب 

کاربـنا  ارائـه    10ها، در قالب فر. ارزیـابی بـه    بن ی ب ن   سپ  این یافته معنوی صورت
 16»مقولـه بـه    21ب   پ  از بررسی نظـرات کاربناسـان و امعمـال اصـالحات یز.، نهایتـاً      

هـا الگـوی نهــایی    اسـا  آن موجـود تیییــر نکـرد، و بر  « مضـمون  3»کـاهش یافـت،   « مقولـه 
هـا )کـ ها( در    هـا، و مؤلفـه   ها، مقولـه  مایه دست آم   درون های روانی ـ معنوی به   کشمکش
هـا،   مایـه  نیز، الگوی نهایی برآم ه از این درون 1قابل مشاه ه است  بکل  2و  1های  ج ول
 ده     ها را نشان می ها، و مؤلفه مقوله

 
 ها یافته

هـای   های اصـلی ت ربـۀ زیسـتۀ افـراد از کشـمکش      مایه حاضر، درونهای پژوهش  طبق یافته

                                                                                                                                        
1.  dependability 

2.  transformability 

3.  open coding 

4 . axial coding 

5.  selective coding  
6.  category 

7.  theme 
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؛ 1«های روانـی ـ معنـوی    ساختار کشمکش»توان ذیل سه مضمون الف(  روانی ـ معنوی را می 
هـای   پیامـ های کشـمکش  »؛ و ج( «هـای روانـی ـ معنـوی     عوامـل پ یـ ایی کشـمکش   »ب( 
مایه  توان ذیل این سه درون را نیز میها، و ک ها  قرار داد  و سپ  تما. مقوله« ـ معنوی روانی
 بن ی کرد   طبقه

عنوان عوامل پ یـ ایی   مقوله به 7 های روانی ـ معنوی:  الف( عوامل پدیدایی کشمکش
هـا   کننـ گان بناسـایی بـ   ایـن     های روانی ـ معنوی در ت ربـۀ زیسـتۀ مشـارکت     کشمکش
سـازی دینـی،    زا، درونـی  بـناختی، خـانوادگی، موقعیـت اسـتر      ان  از: عوامـل روان  عبارت

 گرانه   گیری دینی پرسش تصور از خ ا، دلبستگی به خ ا، و جهت
بـناختی   بناختی بامل دو زیرمقولۀ صفات بخصیتی و اخـتالیت روان  عوامل روان

کنن گان در جلسات مصـاحبه   هایی از اظهارات یکی از مشارکت های زیر نمونه است  جمله
   است:

زیادی ج ی هستم  از همه چیز خسـته بـ .  همـه چیـز بـرا.       من ب اخالق و عصبی هستم 
تکراری ب ه، دوست دار. همه چی تمو. بشه  از سال اول دانشگاه دچـار وسـوا  بـ .     

خاطر مشکالت  الشعاع قرار داد  به خیلی آزارن ه بود  این وسوا  رابطۀ من و خ ا را تحت
میشه منتظر ی  اتفاق ب  هستم  و ابتالئات زن گی دچار افسردگی و استر  ب ی  ب .  ه

بناسم  هیچ درک و تصویر ذهنی از خود. ن ار.  هیچ اعتماد بـه نفسـی    من خود. رو نمی
خوردن  اولویت زن گی مـن   ن ار.  وقتی بچه بود. همیشه مظلو. بود.  همیشه حقم رو می

و راضی نگه دابتن دیگران بود  افسردگی ب ی  دابتم که بعـ  تبـ یل بـ  بـه اضـطراب      
 ( 4استر  )مصاحبۀ 

ویـژه والـ ین اسـت      عامل خانوادگی مشتمل بر رابطۀ فرد با سایر اعضای خانواده به
هـایی از اظهـارات یکـی از     هـای زیـر نمونـه    بـود  جملـه   البته رابطۀ زوجین را هم بامل مـی 

 کنن گان در جلسات مصاحبه است:   مشارکت
گر است  در خانۀ ما همـه عصـبی هسـتن   پـ ر. بـه خـانواده توجـه         برایم خانۀ ما تخریب

ده  در دوران کــودکی از او محبــت ن یــ یم   کنــه  وظــایف همســری رو ان ــا. نمــی نمــی
ترسی یم و  پذیر نبوده و نیست  همیشه برای ما ب آموزی دابته  ما خیلی از بابا. می مسئولیت

زد   کردیم ما رو مـی  کردیم و بلوغ می   حتی وقتی بازی میخوردیم خیلی ازش کت  می
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هاش یادمه  مادر. بـکاک و بـ بین بـود  همیشـه در      ها و کت  گیری از مادر. فقم سخت
ای دابتیم  رابطۀ اعضای خانواده با پـ ر   گسیخته خونۀ ما مشاجره و دعوا بود  خانوادۀ ازهم

 (  6گر بود )مصاحبۀ  ب ی اً کنترلاصال خوب نیست  با او راحت نیستیم  مادر من 
بـه فرزنـ ان ابـاره دارد      سازی دینی به نوع تربیت دینی والـ ین نسـبت   عامل درونی

 کننـ گان در جلسـات مصـاحبه     هـایی از اظهـارات یکـی از مشـارکت     های زیـر نمونـه   جمله
   است:

دینـی خشـ  و   پ ر و مادر. برنامۀ خاصی برای تربیت دینی ما ن ابتن  مـادر. در مسـائل   
کـرد  مـادر.    کردیم با تن ی برخورد می اش عمل نمی های دینی متعصب بود  اگر به توصیه

ترسی .  وحشت دابتم   سوزه  من خیلی می گفت هرکی نماز نخونه تو آتیش جهنم می می
گیـره  از بابـا.    به ماها هم خیلی سـخت  لحاظ دینی خیلی آد. مقی ی هست و نسبت پ ر. به
زد  قبالً اعمـال دینـی رو    مون می کردیم حسابی کت  سی یم  اگر ابتباهی میتر حسابی می

 ( 1داد. )مصاحبۀ  همیشه با اجبار و اکراه ان ا. می
ــاره دارد     ــوع تصــوری اب ــه ن ــ ا ب ــل تصــور از خ ــبت عام ــرد نس ــه ف ــه ک ــ   ب  خ اون

 احبهکنن گان در جلسـات مصـ   هایی از اظهارات یکی از مشارکت های زیر نمونه دارد  جمله
 است:  

کـنم خـ ا یـ  سـری      تر است  فکر می در کودکی خ ا برایم ترسناک نبود  این ترسناک
ای وجود ن اره  هـیچ مهربـانی    کنن  هیچ عاطفه ها هستن  که عمل می قوانین آفری ه که آن

نیافتنیـه  گـویی خـ ا یـ  چیـز       ترسونه  خ ا یه موجـود دسـت   در او نیست  این من رو می
 (  12کنم خ ا ارتباد مستقیمی با ما ن ارد )مصاحبۀ  انینه  فکر میجام ه  همین قو

هـای   د  جملـه گیـر  عامل دلبستگی به خ ا، نوع دلبستگی فرد با خ اون  را درنظر مـی 
 هایی از اظهارات یکی از مشارکت کنن گان در جلسات مصاحبه است:   زیر نمونه

خـورد. ناامیـ     بکسـت مـی  به خ ا گاهی خوبـه و گـاهی بـ   اگـر در کـاری       حسم نسبت
کرد.، اما وقتی همه چی بر وفق مراد بود حسم خـوب بـود  همیشـه ایـن      ب . و قهر می می

ح  رو دابتم که اگر از چیزی باد بشم خـ ا یـه بالیـی سـر. میـاره  از دوسـتی بـا خـ ا         
های خود. نگرفتم  هر وقت که با خ ا  پشیمون نیستم، اما دلگیر.  چون جوابی برای نیایش

کـنم حقیـر بـ .  آد. نبایـ  پیشـرفت       دهم و احسا  می کنم آرامشم را ازدست می می لج
خواد  دنبال خ ای واقعی هستم که به مـن آزادی   کن  و بای  ب بخت بمان   خ ا این را می
کـنم خـ ا منتظـر نشسـته تـا مـا کـاری کنـیم و          و ق رت و بادی ب ه   گاهی احسا  می

  ( 13گوبمون رو بپیچونه )مصاحبۀ 
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گرانه، نوع نگرش فرد نسبت به باورها و اعتقادات خـویش   گیری دینی پرسش جهت
 در جلسـات کننـ گان   هایی از اظهـارات یکـی از مشـارکت    های زیر نمونه جمله دینی است 
 مصاحبه است:

ب  نظـر   ک و. نمی کرد.، اما دربارۀ هیچ دربارۀ مسائل معنوی از همون اول زیاد تحقیق می
بخش نرسی .  در  رۀ مسائل معنوی هیچ وقت به ی  حالت قطعی و اطمینانقطعی داد  دربا

خون .  بیشتر در این باره که خ ا کیه؟ چ وریه؟ برایم مهم است  نوجوانی خیلی کتاب می
 ( 7که ب انم فلسفۀ عبادت کردن چیست )مصاحبۀ 

ناختی بـ  منزلۀ پیامـ های روان  مقوله به 3 های روانی ـ معنوی:  ب( پیامدهای کشمکش
انگیزگـی دینـی،    انـ  از: بـی   هـا عبـارت   های روانــی ـ معنـوی بناسـایی بـ   ایـن       کشمکش

حـال بـودن    روح بـودن و بـی   انگیزگی دینی بـه بـی   بناختی، و رب  دینی  بی مشکالت روان
کننـ گان در   هـایی از اظهـارات یکـی از مشـارکت     های زیـر نمونـه   معنوی اباره دارد  جمله
   جلسات مصاحبه است:

بر.  تردیـ هایی کـه    خونم  اصالً لذت نمی خونم  گاهی هم اصالً نمی ین با اکراه نماز میا
در دلم هست باعث میشه از اعمال دینی لذت نبر.  به خ ا احسا  نزدیکی نکنم  در نمـاز  

خـواد نمـاز نخـونم یـا      حضور قلب ن ابته بابم  اگر تر  از م ازات نبابه گاهی دلم مـی 
 ( 10مصاحبۀ ح ابم رو بردار. )
 بــناختی بــه مشــکالت در حیطــۀ ســالمت روانــی و آســایش ابــاره   مشــکالت روان

 کنن گان در جلسـات مصـاحبه    هایی از اظهارات یکی از مشارکت های زیر نمونه دارد  جمله
 است:

ترین بُع  این  کنن ه صبح که از خواب بی ار می بم معمویً استر  و نگرانی دار.  ناراحت
 ( 6هرا  و تر  است  تر  از کم  نش ن و تنهایی )مصاحبۀ  قضیه برای من

به مشکالت زن گی خود ابـاره   رب  دینی به نوع نگاه اصالحی و رب ی فرد نسبت
کنن گان در جلسـات مصـاحبه    هایی از اظهارات یکی از مشارکت های زیر نمونه دارد  جمله
 است:  

کـنم مـا سـنگ     تـر بـود  فکـر مـی     کن  تا روح من بـزرگ  به نظر. خ ا من را آزمایش می
هامون  کنن  بای  ذوب بشیم تا ناخالصی ناخالصیم  مثل سنگ طال که از مع ن استخراج می

 (  2از بین بره )مصاحبۀ 
هـای م ـزا    بن ی، و الگوی نظری نهایی در قالب جـ ول  درادامه، ک گذاری، مقوله

 بون   عرضه می
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 معنویهای روانی ـ  عوامل پ ی ایی کشمکش   1جدول 
 مؤلفه )کد( مقوله

ناتوانی در تیییر خویش؛ تردی  نسبت به خـود؛ خ ـالتی بـودن؛ احسـا  تنهـایی؛       بناختی عامل روان
ناامی ی؛ زودرن ی؛ استر ؛ اضطراب؛ احسا  ناامنی؛ اعتماد به نف  پایین؛ ع . 

منـ ی و جسـارت پـایین؛ مسـکل در      پذیرش خود؛ دوست ن ابـتن خـود؛ جرئـت   
سـخره بـ ن؛   بینی در روابم؛ احسـا  حقـارت؛ تـر  از م    گیری؛ خودکم تصمیم

تالش در جهت راضی نگاه دابتن همه؛ احسا  تحت کنترل بودن از جانب ی  
نیروی نامعلو.؛ سرزنش خـود؛ حـ  همیشـگی قربـانی بـودن؛ تـر  از پیشـرفت؛        
تواضع: قربانی ب ن برای دیگران؛ تر  از قضاوت دیگران؛ تر  از تیییر مثبـت؛  

طـرد بـ ن از جانـب     ع . جرئت در مخالفت با دیگران؛ عقـل ضـعیف؛ تـر  از   
دیگران؛ تر  از آزادمنشی؛ مقایسه کردن فراوان خود با دیگـران؛ حساسـیت بـای    

افسـردگی؛   ارادۀ ضـعیف؛  وابستگی به تأیی  بیرونـی؛ های دیگران؛  نسبت به حرف
 وسوا ؛ اختالل بخصیت؛ اضطراب 

پـ ر روحـانی امـا    گر؛ خانوادۀ مـذهبی امـا غیراخالقـی؛     برایم خانوادگی تخریب عامل خانوادگی
سرد و غیراخالقی؛ تسلم جو سرد و غیرمحترمانه در خانواده؛ چالش و تعارض در 
رابطۀ وال ین؛ احسا  تنهایی و ع . حمایت خانوادگی؛ رابطۀ ب  عاطفی بـا پـ ر؛   

کنن ه بودن جوّ خانواده؛ طـالق   زن ان بودن محیم خانواده؛ تکراری بودن و خسته
تنبیه ب ی  و زیاد پ ر؛ ناتوانی پ ر در حل مشکالت؛ وال ین؛ تر  ب ی  از پ ر؛ 

گرایی پ ر؛ مادر  گر، بکاک و ب بین؛ وسوا  مادر و کمال گیر، تنبیه مادر سخت
 گر؛ اعتیاد پ ر؛ متعصب و خش ؛ مادر ب ی اً کنترل

عامــــل مــــوقعیتی 
 زا استر 

لـ ین؛  هم خوردن ازدواج؛ مرگ مادر و بـرادر.؛ طـالق وا   بیماری ب ی  فرزن ؛ به
سوء استفادۀ جنسی در دوران کـودکی، وضـعیت بـ  اقتصـادی جامعـه، وضـعیت       

 نابسامان اخالقی جامعه؛

سازی  عامل درونی
 دین

گرانـۀ   داری نـامنعطف والـ ین؛ درونـی بـ ن سـرزنش      اجبار در تربیت دینی؛ دین
مسائل دینی؛ برنامه ن ابتن وال ین در تربیت دینی؛ انذار ب ی  مادر و ترسان ن از 

 ؛ درونی ب ن تن  و خشن اعمال دینیآتش جهنم؛ 

گـر؛ تصـور    زاتگیر حسابگر؛ تصـور خـ ای م ـا    ال ثۀ سخت تصور خ ای عظیم عامل تصور از خ ا
عاطفه؛ تصور عـ . دخالـت خـ ا در امـور و قـوانین       ع . حمایت الهی؛ خ ای بی

هـا؛   ناپذیر(؛ تصور یاری نکردن خ ا در سـختی  نایافتنی )دستر  دنیا؛ خ ای دست
 مثابۀ قوانین؛ نوسان ب ی  در تصور از خ ا؛ خ ای غضبناک و خشمگین؛ خ ا به

عامل دلبسـتگی بـه   
 خ ا

ا. با خ ا گاهی خـوب اسـت و گـاهی بـ ؛ دوسـت       متییر بودن رابطه با خ ا؛ رابطه
خواهم تـا آرا. بـو.؛ خـ ا قربـانی      دار. خود. را به خ ا ثابت کنم؛ من خ ا را می

ب ن را دوست دارد؛ خ ا دوست دارد کـه مـن خـود. را نـزد دیگـران کوچـ        
 دهــ ، امــا این  کــنم؛ خــ ایی را آرزو دار. کــه بــه مــن آزادی، قــ رت و بــادی 
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  1جدول ادامة 
 مؤلفه )کد( مقوله

گونه نیست؛ هر وقت با خ ا لج میکنم آرامشم را از دسـت میـ هم و احسـا      این 
میکنم تحقیر ب .؛ همیشه در ذهنم ایـن اسـت کـه خـ ا دوسـت دارد مـا حقیـر و        

کنم اگر پیشرفت کـنم و بـای بـرو. خـ ا از مـن       ضعیف بابیم؛ همیشه احسا  می
ناراضی میشود؛ احسا  میکنم خ ا مرا رها کرده است؛ دوست دار. خ ا را بیشتر 

خـاطر نیـاز.    احسا  کنم و همانق ر که من دنبال او بود. او هم دنبال من باب ؛ به
 به خ ا، دوست دار. او باب ؛ احسا  میکنم امکان ن ارد خ ا دلش بسوزد؛

گیـری   عامل جهت
 گرانه دینی پرسش

یابی در مسائل دینی؛ مطالعۀ دینـی زیـاد در دوران نوجـوانی؛ عـ .      اطمیناندغ غۀ 
هـای مختلـف دینـی بـرای      قطعیت و یقین در مسائل دینی؛ برقراری رابطه با گـروه 

 حصول اطمینان

 
 های روانی ـ معنوی پیام های کشمکش   2جدول 

 مؤلفه )کد( مقوله

روح؛ نمـاز   حـال و بـی   ع . لذت دینی؛ ع . برکت در م ـال  مـذهبی؛ نمـاز بـی     انگیزگی دینی بی
 خوان ن از روی ناچاری؛ دوری از خ ا؛ 

مشکالت 
 بناختی روان

 استر  و افسردگی ب ی ؛ ناامی ی به آین ه؛ احسا  تنهایی و غمگینی؛ 

تـر بـ ن؛ ربـ  پـ  از      امتحان الهی؛ رب  الهی؛ ساخته ب ن و وارستگی؛ مـذهبی  رب  دینی
 ابتالئات؛ 

 
هـا میـان دو دسـته عوامـل      هـای مربـود بـه ک گـذاری     در بخشی از ت زیه و تحلیـل 

منزلـۀ عوامـل    ای از عوامـل بـه   های روانی ـ معنوی تمایز پ ی  آم   دسته  پ ی ایی کشمکش
عوامل میان ی بناخته ب ن   عوامـل اصـلی عبـارت بودنـ  از     منزلۀ  اصلی و برخی عوامل به

بناختی، عامل خانوادگی، و عامل موقعیتی  و عوامـل میـان ی عبـارت بودنـ  از      عامل روان
گیـری دینـی فـرد      سازی دینی، و نوع جهت تصور از خ ا، نوع دلبستگی با خ ا، نوع درونی
هـای پژوهشـی    بـود و هـم پشـتوانه    کننـ گان  این تفکی  و تمایز هم در اظهارات مشارکت

ــت     ــ ه بــ  و درنهای ــن تمــایز گن ان ــوایی، ای ــی محت ــر. روای ــه همــین جهــت، در ف دارد  ب
دل ب ن   با توجه به این تمایز و نکاتی کـه در پـیش    کاربناسان نیز با این تمایز همراه و هم

 1بـکل   صورتی کـه در  های روانی ـ معنوی را به  توان الگوی نظری کشمکش گفته ب ، می
 آم ه است ترسیم کرد  
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 های روانی ـ معنوی الگوی نظری کشمکش   1شکل 

 
 گیری  بحث و نتیجه

های روانی ـ معنـوی    ه ف پژوهش حاضر کشف ت ربۀ زیستۀ مسلمانان در زمینۀ کشمکش
توان در سه گسـترۀ   های روانی ـ معنوی را می  بود  نتایج نشان داد که ت ربۀ زیستۀ کشمکش

، «های روانـی ـ معنـوی    ساز کشمکش عوامل زمینه»، «های روانی ـ معنوی  ساختار کشمکش»
هـای مربـود بـه     بن ی کرد  در بخش یافتـه  طبقه« های روانی ـ معنوی  پیام های کشمکش»و 

عنـوان عوامـل پ یـ ایی     مقولـه بـه   هفـت ـ معنـوی،   هـای روانـی   عـوامل پـ ی ایی کشمکش
هـا   کننـ گان بناسـایی بـ   ایـن     ت ربـۀ زیسـته مشـارکت   های روانی ـ معنوی در   کشمکش

سـازی دینـی،    زا، درونـی  بناختی، خانوادگی، موقعیت اسـتر   عبارت بودن  از: عوامل روان
هـا همسـویی    گرانـه  ایـن یافتـه    گیری دینی پرسـش  تصور از خ ا، دلبستگی به خ ا، و جهت

 های دیگر دارد   بسیار زیادی با یافته
کن ، بـه   ای که ی  فرد با دنیای پیرامون خود و خودش تعامل می طور کلی، بیوه به

(  یکی از عواملی کـه  2016ده  )ویلت و همکاران،  همان بیوه به مسائل دینی نیز پاسخ می
هـای   ویژگـی »هاسـت،   هـای کلـی مواجهـه بـا خـود و پیرامـون خـود در انسـان         بیانگر بـیوه 
هـای بنیـادین فـردی را در     ، تفـاوت است  برای مثال، پنج عامل بزرگ بخصـیت « بخصیتی

عبـارت دیگـر،    دهـ   بـه   الگوهای عاطفه، رفتار و بناخت در خالل زمان و موقعیت نشان می
بـان   ها افراد در کارکردهای روزمره های اصلی هستن  که با آن این الگوها دربردارن ۀ بیوه

( بسـیاری از  2012ها )رز و اکسالین،  کنن   طبق پژوهش طور متفاوت و مشخص عمل می به
انـ   در کنـار    ها( اصلی بخصیتی در ارتباد های باورهای دینی و معنوی با صفات )رگه جنبه

هـای خـاص    طور کلی هویت دینـی بـا جنبـه    این عوامل اصلی بخصیت، باورهای دینی و به
(، بفقت به خـود )بیرنـی و همکـاران،    2016بخصیتی مانن  عزت نف  )گرابز و همکاران، 

 عامل روان بناختی

 عامل خانوادگی

 عامل موقعیتی

تصور ناسالم از خ ا -1    
 دلبستگی نا ایمن به خ ا -2  
 درونی ب ن ناسالم دین -3  
 جستاری دینیجهت گیری  -4  

کشمکش های  
معنوی  -روانی  

 مشکالت روان بناختی -1   
 بی انگیزگی دینی -2   
 رب  دینی -3   
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( نیـز در  2016؛ گرابـز و همکـاران،   2010)وود،  1بناختی احسا  استحقاق روان (، و2010
های روانی ـ معنـوی بـا     ان  که کشمکش های گذبته نشان داده ارتباد ان   همچنین، پژوهش

بناسـی   (، وظیفه2016؛ گرابز و همکاران، 2013عوامل بخصیتی توافق )گرابز و همکاران، 
ــاران،  ــۀ2010)وود و همک ــژوهش   ( رابط ــین پ ــی دارد  همچن ــان داده  منف ــا نش ــه   ه ــ  ک ان

( رابطـۀ مثبـت   2013آزردگی )آنو و پارگامنت،  های روانی ـ معنوی با عامل روان  کشمکش
هـای روانـی ـ     دارد  بنابراین، یکی از عواملی که تأثیر بسزایی در وجـود یـا عـ . کشـمکش    

 های بخصیتی است   معنوی دارد، ویژگی
اسـت  از  « خانواده»داری افراد دارد،  ثیر بسزایی در کیفیت دینیکی از عواملی که تأ

بـود    ان ا. می 2«سازی اجتماعی»بناسی اجتماعی دین، این تأثیرگذاری از طریق  منظر روان
واسـطۀ عوامـل    سازی فراین ی است که از طریق آن فرهنـگ )معمـویً بـه    منظور از اجتماعی

کن  که عقای  و رفتارهایی را بپذیرن  که در  غیب میآغازینش، نظیر پ ر و مادر( افراد را تر
ســـازی، از طریـــق فراینـــ   آن فرهنـــگ، هن ـــار و موردانتظارنـــ   ایـــن گونـــۀ اجتمـــاعی

سـازی، قاعـ ه یـا ارزبـی را کـه       بود  فرد در خالل فراین  درونی محقق می 3«سازی درونی»
کنـ  )رایـان و دسـی،     مـی  رسماً از بیرون ت ویز ب ه است به قاع ه یا ارزبی درونی تبـ یل 

، «گـری  روان تحلیـل »هـای   بناختی متع دی ازجملـه دیـ گاه   های روان (  گرچه نظریه2000
، بـر مبحـث   4«آمـوزی  گرا/نقش نمادین ـ تعامل »، و «بناختی ـ رب ی »، «یادگیری اجتماعی»

(، نظریـۀ یـادگیری اجتمـاعی بـر اهمیـت      2003سازی تأکی  )اسپیلکا و همکـاران،   اجتماعی
کن   یکی از الزامـات ایـن    ها، و نیز بر نقش تقویت، تأکی  می شاه ۀ دیگران و تقلی  از آنم

ویـژه پـ ر و مـادر(     تأثیر محیم بالواسطۀ فرد )بـه  داری نوعاً تحت رویکرد این است که دین
(  2003بـود )اسـپیلکا و همکـاران،     است، و این تأثیر از دو فراین  تقلی  و تقویت محقق می

سازی در تحـول   ( یکی از پیشگامان در بررسی نحوۀ تأثیرگذاری اجتماعی2005  )بویاتزی
دینی و معنوی کودکان و نوجوانان است  او بر پیچی گی عوامـل تأثیرگـذار خـانوادگی بـر     

هـای   خـانواده »سازی فرزن ان تأکی  دارد  به اعتقاد وی گرچه اظهاراتی مانن  اینکه  اجتماعی
هنـوز هـم مصـ اق دارد، امـا بایـ  ببینـیم       « آورنـ   بار می دار به ن دیندار، معمویً کودکا دین
بناسـان، تفاسـیری کـه     (  بـه اعتقـاد برخـی روان   2005افت  )بویـاتزی ،   این اتفاق می« چرا»

                                                                                                                                        
1.  psychological entitlement 

2.  socialization 

3.  internalization 

4.  symbolic-interactionist/role learning 
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گـاه   هـا، تکیـه   دهـ ، و همچنـین اعمـال و باورهـای آن     های دینی ارائه مـی  خانواده از آموزه
بـود تـا میـان باورهـای دینـی       کنن  و همین موجب مـی  را برای فرزن ان فراهم می 1بناختی

و سازش باییی وجـود دابـته بابـ   یکـی از مسـائلی کـه در        2خوانی وال ین و فرزن ان هم
هـای دینـی تـأثیر     سـازی قواعـ  و ارزش   سازی دینـی و نـوع درونـی    کیفیت و نوع اجتماعی

هـا، نـوع فرزنـ پروی والـ ین      براسـا  پـژوهش   اسـت   3«سـب  فرزنـ پروری  »گذارد،  می
توان  مشـکالتی را بـرای    داری سالم و بالیانۀ فرزن ان را تضمین کن ، و هم می توان  دین می
داری ناسـالم و ناپختـۀ    گیرانـه، در دیـن   وجـود آورد  فرزنـ پروی مسـتب انه و سـهل     ها به آن

داری سـالم در فرزنـ ان    ای اد دیـن داری مقت رانه در  طور که دین فرزن ان نقش دارد، همان
هـای روانـی ـ معنـوی      ب ه در گسترۀ کشمکش های ان ا. سهم دارد  همچنین، طبق پژوهش

توانـ  سـپری بابـ  در     والـ ینی مـی   5«تعه »، و همچنین 4«گرمی و مهر»(، 2014)هومولکا، 
 هـای روانـی ـ معنـوی در فرزنـ ان  و از طـرف دیگـر،        جهت جلوگیری از ای اد کشـمکش 

 )اکسـالین  7گیرانـه و آزارگـر   ( و والـ گری سـخت  2014)هومولکا، « 6گری وال ینی منفی»
 هــای روانــی ـ معنــوی در فرزنــ ان    ( ســهم مهمــی در ای ــاد کشــمکش2013و همکــاران، 

 دارد 
هـای روانـی ـ معنـوی دخیـل هسـتن ،        هم پیوسته که در ای اد کشـمکش  دو عامل به

؛ 1968اسـت  برخـی پژوهشـگران )گرسـا ،      9«خـ ا  دلبستگی بـه »و  8«تصور نسبت به خ ا»
بناسـی تصـورات از خـ ا     ( بـه سـنخ  2010نقل از نلسون،  ؛ به1992و  1991بافر و گرسا ، 

هـایی هسـتن  کـه     ان : دستۀ نخست ویژگی ها را در سه دسته عامل قرار داده ان  و آن پرداخته
کننـ   دسـتۀ دو.، توصـیفی از     کنن ه و پای ار را توصیف می خ ایی فعال، خیرخواه، ه ایت

گر است  دستۀ سو. اوصافی هسـتن    دهن  که غضبناک و سرزنش گیر ارائه می خ ای سخت
نایـافتنی، بیگانـه و منفعـل را توصـیف      وار، دست عاطفه، غیرانسان که خ ایی دوردست و بی

کنن   از آن ا که تصـور منفـی از خـ ا بـا عـزت نفـ  )حرمـت خـود( پـایین )بنسـون و            می

                                                                                                                                        
1.  cognitive anchores 

2.  correspondence 

3.  parenting Style 

4.  warmth 

5.  commitment 

6.  parental negativity 
7.  cruel parent concepts  

8.  God image 
9.  attachment to God 
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(، سـازگاری بخصـی ضـعیف )تیـزدل و      2013نقل از آنو و پارگامنـت،   ، به1973سپیلکا، ا
(، و دلبستگی دینی ناایمن )کرکپارتری  2013نقل از آنو و پارگامنت،  ، به1997همکاران، 
رود کـه تصـور    ( در پیون  است، انتظار مـی 2013نقل از آنو و پارگامنت،  ، به1992و بیور، 

(  2013هـای روانـی ـ معنـوی بین امـ  )آنـو و پارگامنـت،         اً به کشـمکش منفی از خ ا نهایت
نایـافتنی بـودن و رازآلـود بـودن خ اونـ  )بریانـت و        انـ  تصـور دسـت    ها نشان داده پژوهش
( 2013(، و دلبستگی مضطرب یا دوسوگرا با خ ا دابـتن )آنـو و پارگمنـت،    2008آستین، 

ان   دلبستگی مضـطرب و   ـ معنوی در ارتبادهای روانی   نیز جزو عواملی است که با کشمش
گیری دلبستگی مضطرب و اجتنابی به خ است، و دلبسـتگی   اجتنابی به وال ین موجب بکل

های روانی ـ معنوی است )هومولکا و   مضطرب و اجتنابی به خ ا موجب پ ی ایی کشمکش
 ( 2013؛ آنو وپارگمنت، 2014اکسالین، 

گیری  جهت»های روانی ـ معنوی نقش دارد،   یکی دیگر از عواملی که در کشمکش
، 1954ع ـین بـ ه اسـت  آلپـورت )    « آلپـورت »گیری دینی بـا نـا.    فرد است  جهت« دینی
هــای متضــاد مــذهبی را در دو گــروه نهادینــه و   ( نخســت نگــرش1997نقــل از وولــف،  بــه

درونـی   ( اصطالحات برونی و1997نقل از وولف،  ، به1959ب ه تقسیم کرد  بع ها ) درونی
بنــ ی آلپــورت را از ســادۀ  را برگزیــ   دانیــل بتســون و همکــارانش کوبــی ن  تــا صــورت 

منزلـۀ   ها سه عامل را در دین یافتن : دین به گیری دینی درونی ـ برونی خارج کنن   آن  جهت
داری درونـی(، و دیـن در    منزلۀ هـ ف )معـادل دیـن    داری برونی(، دین به وسیله )معادل دین
وجـوی او سـه جنبـه از مفهـو. دیـن         بتسون بر آن است کـه مفهـو. جسـت   وجو مقا. جست

ورزی درونـی میفـول مانـ ه اسـت:      کنـ  کـه در مفهـو. دیـن     آلپورت را دوباره مطـرح مـی  
 ،1985هـا )اسـپیلکا و همکـاران،     پیچی گی، تردی ، و نامعلو. بودن  براسا  برخی پژوهش

هـای اضـطراب سربـتی و پرسشـگری     وجـو بـا معیار   ( مقیا  جسـت 1997نقل از وولف،  به
هـای زیـاد در زمینـۀ     گیرنـ  کـه نمـره    هـا نتی ـه مـی    مذهبی رابطـۀ مثبـت دارد  همچنـین آن   

دهن ۀ پریشانی بخصی و سطوح بایی اضـطراب اسـت  بـه همـین جهـت،       وجو نشان جست
گرانه( )سـن یج و   گیری دینی برونی و جُستاری )یا پرسش ان  که جهت ها نشان داده پژوهش
 ان     های روانی ـ معنوی در ارتباد ( با کشمکش2010مکاران، ه

هـای روانـی ـ     سـازهای کشـمکش   آخرین عاملی که طبق پژوهش حاضر جزو زمینـه 
سـت  گـاهی اوقـات اسـتر      « زا ب ت رخ اد و موقعیت آسـیب »ان ،  معنوی بناسایی ب ه
 و دنیـای پیرامـون خـود    ای سنگین است که نظا. معنایی فرد دربـارۀ خـود    واردب ه به ان ازه
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 هـای روانـی ـ معنـوی      کن   در این است که فرد ممکـن اسـت کشـمکش    را دچار تزلزل می
 ( نیـز ایـن مسـئله را تأییـ      2013بـ ه )آنـو و پارگمنـت،     هـای ان ـا.   را ت ربه کن   پژوهش

 کنن     می
های پژوهش حاضر بود مربود بـه پیامـ های دینـی،     ای که جزو یافته آخرین گستره
هـای   های روانـی ـ معنـوی بـود  از آن ـا کـه کشـمکش        بناختی کشمکش جسمانی، و روان

رسـ  اگـر    نظـر مـی   ای از نـاآرامی و رنـج اسـت، منطقـی بـه      روانی ـ معنوی متضـمن درجـه    
هـای پریشـانی هی ـانی در ارتبـاد بابـ        های کشمکش روانی ـ معنوی بـا بـاخص    باخص

ــ 2013)اکســالین،  ــا ب ــز ت ــی نی ــات ت رب ــان  (  مطالع ــ  می ــادی از پیون ــت زی ــروز، حمای ه ام
انـ    های روانی ـ معنـوی، پریشـانی هی ـانی و نیـز سـالمت پـایین جسـمانی کـرده          کشمکش
هـای دیگـر بـه مـا      هـای پـژوهش   های پژوهش حاضر همسو با یافتـه  (  یافته2013)اکسالین، 
 هـای روانـی ـ معنـوی صـرفاً منفـی و مخـرب        کن  کـه پیامـ های کشـمکش    خاطر نشان می

هـای روانـی ـ معنـوی      نیستن ، بلکه ممکن است که فوای ی نیز برای مبتالیـان بـه کشـمکش   
هـا و   دابته باب ، چراکه رب  انسان مستلز. این مسئله است که بیـاموزیم چگونـه بـا چـالش    

تواننـ  فرصـتی را بـرای ربـ  و      ها مـی  تعارضات ج ی  مواجه بویم، بنابراین این کشمکش
ای که توجه بـه آن اهمیـت    (  بنابراین، نکته2007م کنن  )پارگامنت، ها فراه بکوفایی انسان

های روانی ـ معنوی، الزامـاً    های پ ی ایی کشمکش «ریشه»بسیار زیادی دارد این است که نه 
نایافتـه اسـت  چراکـه ایـن      هـای آن الزامـاً سـازش   «پیامـ  »بـناختی دارد، و نـه    حالت آسیب
وجوگرانه در انسان پ ی  آین  و حـالتی مـوقتی و    جستتوانن  در اثر حالتی  ها می کشمکش

داری جسـتاری بـاه  آن هسـتیم  همچنـین، ایـن       گذرا دابته بابن ، چنانکه در سب  دیـن 
رون ه و رب یابن ه برای انسان دابته بابـ  و   توانن  ثمرات و پیام های پیش ها می کشمکش

 تر بود  تر و اصیل ر، پختهت داری افراد عمیق ممکن است نهایتاً موجب بون  تا دین
هــای دینــی و معنــوی در ادبیــات ت ربــی و  بــا افــزایش روزافــزون توجــه بــه پ یــ ه

بـناختی   های یکپارچۀ دینی و معنـوی، مـ اخالت روان   به درمان حساسیت رو به رب  نسبت
منزلۀ هسـتۀ درمـان موردتوجـه     های روانی ـ معنوی را به  ان  که آبکارا کشمکش پ ی  آم ه
(  اما تعـ اد ایـن   2017؛ آنو، 1396، پیشنمازی و همکاران، 1398بزرگی،  ان  )جان دادهقرار 

م اخالت بسیار ان ک است  یکی از تلویحات کاربردی پژوهش حاضر، ضرورت سـاخت  
هـای روانـی ـ معنـوی در جامعـۀ       بناختی متناسب با تعارضـات و کشـمکش   م اخالت روان

 داران است     ویژه دین نی افراد بهایران در جهت بهبود وضعیت سالمت روا
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