
Contemporary Psychologyروانشناسی معاصر                                                                                                              

62-47,)1(11,13952016, 11 (1), 47-62
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چکیده
هویت معنوي به عنوان تعریف و شناسایی خود بر اساس معنویت و تجارب 
معنوي، از جمله سازههایی است که در سالهاي اخیر توجه محققان را به 
خود جلب نموده است. ماهیت پدیدارشناسی معنویت و دشواري

اندازهگیري  آن از جمله عواملی بودهاند که سبب شده است بررسی علمی 
هویت معنوي تنها از چند دهه گذشته از سر گرفته شود. با توجه به 
پژوهشهاي کّمی بسیار اندك در این زمینه، هدف پژوهش حاضر بررسی 
نقش واسطهاي هویت معنوي در رابطه بین دلبستگی به والدین و همساالن 
106 دختر، نفر (174 با تابآوري بود. شرکتکنندگان این پژوهش 280
پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند. ابزارهاي مورد 
استفاده شامل مقیاس دلبستگی به والدین و همساالن (IPPA)، پرسشنامه 
 (CD-RIS) دیویدسون هویت معنوي (SIQ) و مقیاس تابآوري کانر-
بود. نتایج نشان داد که دلبستگی به والدین و همساالن به صورت مستقیم 
نیز غیرمستقیم و از طریق ابعاد هویت معنوي پیشبینیکننده تابآوري  و
است. به این صورت که دلبستگی به والدین به واسطه باورهاي ماورایی و 
دلبستگی به همساالن به واسطه باورهاي اخالقی تابآوري را به صورت 
یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد  مثبت پیشبینی میکند. در مجموع، 
که روابط عاطفی با افراد مهم زندگی به واسطه هویت معنوي تاثیر بسزایی 
در تابآوري افراد دارد. با توجه به نقش هویت معنوي و ابعاد آن در 
سازگاري و مقابله با مشکالت، نتایج این پژوهش میتواند راهگشاي 

مشاوران و متخصصان حوزه سالمت باشد.
باور ماورایی، باور اخالقی، معنویت، رابطه عاطفی،  واژههاي کلیدي:

تابآوري

Abstract
Spiritual identity defined as self-identification based on
spirituality and spiritual experiences, has gained increasing
attention during recent years. Considering the
phenomenological nature of spirituality and difficulties in its
measurement, the scientific study of spiritual identity as a
unified construct began a few decades ago. Considering the
fact that very little quantitative research is available in this
area, the aim of this study was to investigate the mediating
role of spiritual identity in the relationship between parent
and peer attachment and resilience. Participants were 280
(174 girls, 106 boys) students of Shiraz University. Data
collection tools consisted of the Inventory of Parent and Peer
Attachment (IPPA), Conner-Davidson’s Resilience Scale
(CD-RIS) and the Spiritual Identity Questionnaire (SIQ).
Results showed that parent and peer attachment predicted
resiliency both directly and indirectly through components of
spiritual identity. Parent attachment predicted resilience
through metaphysical beliefs and peer attachment predicted
resilience through moral beliefs. Conclusively, results of this
study showed that emotional relations with significant people
in life had an important effect on resilience through spiritual
identity. Results can help counselors and health experts to
help young people cope better with their problems through
the identification and addressing the role of spiritual identity
and its components.
Keywords: supernatural belief, moral belief, spiritual
identity, attachment, resiliency
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مقدمه
به عنوان تعریف و شناسایی خود براساس 1هویت معنوي

) از جمله 2011دونالد، معنویت و تجارب معنوي (مک
هاي اخیر توجه روزافزون محققان را است که در سالمفاهیمی
پرداز ) به عنوان نظریه1980است. جیمز (جلب کردهبه خود 

ز جمله ا2پیشگام در این زمینه با مطرح ساختن خود معنوي
4و معنویت3دو سازه هویترابطهبررسیمحققانی است که به

توجه داشته است. وي خود معنوي را که به عنوان زندگی 
درونی افراد توضیح داده شده است، خودي حقیقی، نهایی، 

تر از خود و بسیار پیشرفتهدهی یمی، باالترین سطح خودنظمدا
معتقد است)1980(کند. جیمزتعریف می6و اجتماعی5مادي

خود معنوي در تجارب عرفانی و معنوي افراد آشکار که
افراد درونی و با هویت ،سپس این تجارب معنوي.شودمی

افراد خود را به عنوان وجودي شوند تا نهایتایکپارچه می
این، محققان برعالوه). 2007معنوي درك کنند (کلنک، 

معنویت و هویت توجه به نوعی به رابطه دو سازهدیگر نیز
،یونگ؛ 1970؛ مزلو، 1963راجرز، ؛1955،آلپورتاند (داشته
با این حال بررسی علمی هویت معنوي در قالب یک .)1967

سال پیش مورد استقبال اندیشمندان سیسازه واحد تنها از 
هر یک بر ،مند به این حوزههواقع شده است. محققان عالق

،اندو سازه هویت و معنویت داشتهاساس نوع دیدگاهی که به د
،کلیطوراند. بهسازي هویت معنوي پرداختهبه مطالعه و مفهوم

ه شده از سازه یتوان براساس تعریف ارااین مطالعات را می
و رویکرد 8اجتماعی- یا روانی7هویت، به دو رویکرد عرفی

). 2009دونالد،تقسیم کرد (مک9فراشخصی
شود که تعریف می10ت به عنوان منهوی، در رویکرد عرفی

متناسب با این تعریف، .داراي مرزهاي محدود و مشخص است

1. spiritual identity
2. spiritual me
3. identity
4. spiritualty
5. material me
6. social me
7. conventional approach
8. psycho-social
9. transpersonal approach
10. ego

که افراد معنویت و تجارب ايهویت معنوي به عنوان نحوه
را با من خویش یکپارچه و ،از جمله احساس تعالیمعنوي، 

). وینک و 2011دونالد، د (مکشوسازند تعریف میادغام می
)، کیسلینگ2009دونالد، ه نقل از مکب؛ 2002(11دیلون

) از جمله 2009دونالد () و مک2003)، پل و اسمیت (2002(
هستند که بر اساس این رویکرد به بررسی هویت پژوهشگرانی

اند.معنوي پرداخته
هویت به خود و ،شخصی، در رویکرد فراسوي دیگراز 

و در سرشت . بلکه هویت اساساشودکارکرد آن محدود نمی
طبیعت، امري معنوي است. در این رویکرد، هویت و معنویت 

شوند. از بلکه شبیه به هم در نظر گرفته می،جدا نیستنداز هم 
این رو، در این دیدگاه هویت معنوي تنها به این معنا نیست 
که محتواي هویت با معنویت ساخته شود، بلکه هم ساختار و 

معنوي،شودایجاد مییندهایی که از طریق آنها هویت اهم فر
). 2009دونالد،(مکهستند

این، در بررسی هویت معنوي از رویکرد دیگري عالوه بر
کپارتین، شود (رولمینام برده12تحت عنوان رویکرد بافتی

حاصل نوع ). در این رویکرد که عمدتا2011بنسون و اسکیلز، 
ویت نگاه به معنویت است، هویت معنوي و به طور ویژه معن

حاصل اثر متقابل سیر درونی (تجارب درونی و یا اتصال به 
هاي روزانه و ارتباطات) منبعی نامحدود) و سیر بیرونی (فعالیت

،ین معنا که در رویکرد بافتی به هویت معنوياهاست. ب
با رابطه برخالف رویکرد شخصی، معنویت تنها تجارب فرد در 

سایر ، شامل ن بیرونبلکه دیگران و جها.نیرویی برتر نیست
نیز بخشی از ،ها، طبیعت و به طور کلی جهان بیرونیانسان

شوند. تجارب معنوي تلقی می
با توجه به رویکردهاي مطرح شده در رابطه اساس واینبر

با هویت معنوي، در این پژوهش به منظور بررسی هویت 
معنوي، هویت منطبق با رویکرد عرفی و معنویت بر اساس 

رو، هویت معنوي ایند بافتی در نظر گرفته شده است. از رویکر
شامل تعریف و شناسایی خود بر اساس معنویت و تجارب 
معنوي است و با توجه به رویکرد بافتی به معنویت، این تجارب 

11. Wink, P., & Dillon, M.
12. contextual
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تجارب فرد هم شامل ارتباط با نیرویی برتر و هم در بردارنده
از هویت معنوي در منظوردر ارتباط با دیگران است. بنابراین 

تعریف و شناسایی خود بر اساس ارتباط با حاضر،پژوهش
نیرویی برتر و ارتباط با دیگران است. 

دو سازه هویت و معنویت را رابطهگرچه توجه و اشاره به ا
گیري یافت، دشواري اندازه) 1980(توان در آثار جیمز می

اند بودهآن از جمله عواملی 1معنویت و ماهیت پدیدارشناسی
که سبب شده است بررسی علمی هویت معنوي تنها از چند 

همینبه). 2009دونالد، مکدهه گذشته از سر گرفته شود (
بسیار اندکی در این زمینه موجود است و هايپژوهش،دلیل

سازي هویت نیز در قالب کیفی و جهت مفهومهااین پژوهش
ویژه پژوهشبهواند. لذا، کمبود پژوهشمعنوي صورت گرفته

کمی در این زمینه لزوم پرداختن به این حوزه و انجام 
سازد. پیرامون این بعد از هویت را آشکار میکمیهايبررسی

وجودي و بحران در بحبوحه سرگشتگی، خألسوي دیگر،از 
معنایی که انسان امروز درگیر آن است، اهمیت توجه به 

هش و بررسی بعد هاي معنوي زندگی و از جمله پژوجنبه
رو، هدف شود. از اینمتعالی و معنوي هویت دوچندان می

ی در رابطه با هویت معنوي است له مدل عیارا،پژوهش حاضر
تا از یک سو، با توجه به کارکردها و پیامدهاي هویت معنوي و 

هاي آن ضمن کمک به پیشایندبرخیبا تعییندیگر، ياز سو
تري از این سازه حاصل بسط نظري این حوزه، درك عمیق

شود. 
چه در رابطه با کارکرد یا پیامد هویت معنوي چنان

توان به نقش آن در میکند،) بیان می2011دونالد (مک
توان هویت و سازگاري اشاره کرد. در واقع، می2بهزیستی

معنوي را به عنوان یک عامل حمایتی فردي در نظر گرفت که 
آنان 3آوريآمیز و تابهاي مخاطرهیتبه سازگاري افراد با موقع

هاي بنیادي روانشناسی آوري از جمله سازهکند. تابکمک می
هاي روانشناختی به ویژه است که در حوزه پژوهش4نگرمثبت

شناسی تحول و در عرصه روانشناسی سالمت، خانواده، روان

1. phenomenological
2. wellbeing
3. resiliency
4. positive psychology

بشارت، جاهد و اي یافته است (بهداشت روانی جایگاه ویژه
به نقل از ؛1991(5از نظر گارمزي و مستن). 1393حسینی، 

فرآیند یا توانایی سازگاري آوري تاب) 2003کانر و دیویدسون، 
آوري آمیز با شرایط تهدید کننده است. از نظر آنان تابتموفقی

حالتی کننده وها یا شرایط تهدیدتنها پایداري در برابر آسیب
ك نیست، بلکه شرکت انفعالی در رویارویی با شرایط خطرنا

فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. در واقع، 
غلبه بر آنها و حتی ها،رو شدن با سختیبهظرفیت روآوري تاب
،ی و بکرچتسیر،وتاتر شدن هنگام تجربه مشکالت است (لقوي

توان آوري را میتاب،طورکلیبه.)2003؛ نیومن، 2000
به شرایط ناگوار تعریف کرد (والر،سازگاري مثبت در واکنش

2001 .(
آوري بارها در تحقیقات مختلف و تاب،هاي اخیردر سال

با متغیرهاي متعددي بررسی شده است. بخش رابطهدر 
به بررسی پیشایندها و ي این حوزه،هااي از پژوهشعمده

معنویت و ،اند. در این میانآوري پرداختهساز تابعوامل زمینه
عواملی بوده است که به عنوان جملهیرهاي مشابه آن ازمتغ

آوري بررسی شده است. ثیرگذار بر تابایک منبع حمایتی ت
مثبت معنویت با رابطهدر این زمینه بیانگر هاپژوهشنتایج
(حمید، کیخسروانی، بابامیري و دهقانی، است آوريتاب

؛2013ش، اگناناپراک؛1391کشاورزي و یوسفی، ؛ 1391
نتایج ،اینبر). عالوه1390؛ هاشمی و جوکار، 2012مانینگ، 

اند. ید کارکرد سازگارانه معنویت بودهودیگر نیز مهايپژوهش
رابطه مثبت معنویت با سالمت توان به در این زمینه می

گ، یکون؛ 1391،و همکاران(حمید6یو سالمت روانجسمانی
بردهاي ، راه)2012، ، کینگ و کارسونگی؛ کون2012
پور و زاده، جهان)، بهزیستی (اکبري2015کروك، (7ايمقابله
میتسیس و ا؛ ک2011؛ جکسون و برگمن، 2013وندي، جاجی

(وال، کاسترو، کاوازوس، 8شادکامی)،2013س، سیفرن
9شناختیروانو سرسختی) 4201کاوازوس، گنزالز، 

) 2015ب،عبداللهی و ابوطال؛ 2013زاده و همکاران، اکبري(

5. Garmezy, N., & Masten, A. S.
6. mental health
7. coping strategies
8. happiness
9. hardiness
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کارکرد سازگارانه هویت مورداین، در برعالوهاشاره کرد. 
) نشان داد که برخورداري از 1392پژوهش رستمی (معنوي

بر اساس دهد.هویت معنوي، احساس تنهایی را کاهش می
هویت معنوي با رابطهکه ذکر شده و از آنجاهايپژوهشنتایج 

ست، در پژوهش کنون مورد بررسی قرار نگرفته اآوري تاتاب
آوري به عنوان پیامد هویت معنوي در نظر حاضر متغیر تاب
گرفته شده است.

دیگر از منابع حمایتی که به عالوه بر هویت معنوي، یکی
روابط عاطفی با باشد،رابطه داشتهآوري رسد با تابنظر می

بر اساس نظریه به آنان است.1افراد مهم زندگی و دلبستگی
ظام دلبستگی به منزله یک نظام انگیزشی در ندلبستگی، 
استرسشود و در فرآیند مقابله با ها فعال میاسترسمواجهه با 

این زمینه در ). 1386کند (بشارت و شالچی، مشارکت می
نحوه مقابله افراد با شرایط معتقد است که ) 1983بالبی (
زا حاصل فعال شدن سیستم دلبستگی آمیز و استرستهدید

توان به عنوان را مینظریه دلبستگیبه همین دلیل ان است.آن
هاي فردي افراد در چهارچوبی جامع براي توضیح تفاوت

(کارمن و در نظر گرفت آوري آنان سازگاري و از جمله تاب
دلبستگی تمایل ذاتی انسان به برقراري . )2012وینگرهوتس، 

معتقد ) 1969بالبی (. استپیوند عاطفی عمیق با افراد خاص 
تگی به کیفیت ارتباط است که عملکرد مطلوب نظام دلبس

هنگارو میزان دسترسی، حمایت و پاسخگو بودن نوزاد-مادر
هنگارچه بستگی دارد. چنان،به هنگام نیاز2دلبستگی

عملکرد بهینه نظام ،دلبستگی در دسترس و پاسخگو باشد
ذاريگپایه3دلبستگی تسهیل و احساس دلبستگی ایمن

پندارد که در این صورت، فرد جهان را مکانی امن میشود.می
رسان ه هنگام نیاز و دشواري یاريهاي دلبستگی برهنگادر آن 
دلبستگی در دسترس، پاسخگو و هنگارکه . اما زمانیهستند
شود بلکه نه تنها دلبستگی ایمن تشکیل نمی،گر نباشدحمایت

نوعی اضطراب، وابستگی شدید و در مواقع نیاز و دشواري به
د. کندلبستگی بروز میهنگاریا اجتناب از 

1. attachment
2. attachment figure
3. secure attachment

کودکان بر اساس تجارب که) معتقد است1969بالبی (
ي دلبستگی، انتظاراتی را از نحوههاهنگاربا مکرر و روزانه

تدریج این انتظارات را به هدهند و بتعامل خود با آنها شکل می
،5درونکاريتحت عنوان مدل 4ذهنیهاي صورت بازنمایی

ذهنی آنها 6هروانسازد که در واقع تصویر و نکنسازي میدرون
را به عنوان عاملی درونکارياز خود و دیگران است. وي مدل 

گیرد که دلبستگی اولیه را به دلبستگی و روابط در در نظر می
ین ترتیب نظریه دلبستگیاهب.ددهتمام طول زندگی پیوند می

با افراد مهم بررسی ارتباطبه عنوان یک چهارچوب نظري براي 
بزرگسالی نیز استفاده شده است (آرمسدن و گرینبرگ، رد

ي عاطفی که در یکی از روابط و پیوندها،). در این میان1987
،یابدبراي افراد اهمیت بیشتري میهاي نوجوانی و جوانیسال

االن است. در واقع، رابطه و پیوند عاطفی با دوستان و همس
و برخورداري از جوانینوجوانی وافراد با ورود به دنیاي

آورند و استقالل، هر چه بیشتر به همساالن خود روي می
برقراري روابط حمایتی و عاطفی با آنان اهمیت بیشتري 

جوانی رو، افراد در سنین ). از این1997،اونوك(ایابدمی
کنند، به الدین خود را حفظ میکه دلبستگی به وضمن این

در ،اساسشوند. براینخود نیز دلبسته میهمساالن و دوستان
پژوهش حاضر دلبستگی به والدین و همساالن به عنوان یکی 

آوري در نظر گرفته شده است. دیگر از منابع حمایتی تاب
) دلبستگی 2016پژوهش ماکسیمو و کارانزا (،زمینهدراین

با والدین را به عنوان یکی از منابع بیرونی و روابط عاطفی
سازد. به این صورت که برخوداري از آوري مطرح میتاب

آوري با تابن،دلبستگی ایمن و دریافت عشق از جانب والدی
) نیز ارتباط 2011باگتون و الملی (بیشتر فرزندان همراه است. 

آوري اببا والدین را به عنوان عامل کلیدي در ایجاد و پرورش ت
سازند. نتایج پژوهش آنان در افراد با سنین فرزندان مطرح می

گویی والدین سبب بهبود سال، نشان داد که پاسخ15تا 9
دیگري این، پژوهش برعالوهشود. آوري هیجانی کودکان میتاب

نشان داد ،آوريدلبستگی بزرگسالی بر تابثیراتدر رابطه با 

4. mental representations
5. internal working model
6. schema
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اب1نخاعی، دلبستگی اجتنابیکه در افراد مبتال به آسیب
آوري کاهش دریافت حمایت اجتماعی و در نتیجه کاهش تاب

. )2015رابطه دارد (داد، درایور، وارن، ریگز و کالرك، 
هاي مطرح شده گونه که نتایج پژوهشهمان،در مجموع

ها را به انسان،نظام دلبستگی،دهد، هنگام تهدیدنشان می
کند تا با دریافت ا هدایت میسمت موضوع دلبستگی آنه

هاي دلبستگی از پریشانی و رنج روانی آنها هنگارحمایت از 
این، بر). عالوه1394یان، ئکاسته شود (بشارت، اسدي و توال

مثبت و معنادار رابطهبیانگر دیگر نیزهايپژوهشنتایج 
اندرو، ؛1998اسوانبرگ، ؛ 2006اتوول، آوري (تابدلبستگی با

؛ کارمن 2007بارتلی، هد و استنسفلد، ؛2014و واترز، ویلیامز
)، راهبردهاي 1392هاشمی و جوکار، ؛2012و وینگرهوتس، 

)،1392؛ هاشمی و جوکار،1386الچی،بشارت و ش(اي مقابله
ویلیامز و بیلی، مک؛ 1393بشارت، وآرانیدهقانی(سالمتی 

المت کاهش افسردگی، افزایش سالمت جسمانی، س،)2010
آرانی، بشارت، اجتماعی و سالمت عمومی (دهقانی- روانی

سازگاري با )، 1393احسان و آقامحمدي، پورحسین، بهرامی
رشیدي و نژاد، حسینرحیمیتیمورپور، بشارت،ناباروري (

دویور، ، الونسو اربیول، ونبهزیستی (ابوباکارو)1393لواسانی، 
و ، رانچنژانگ، ؛2013و همکاران، موروگامی، مزروعی

هستند.)2016دیویس، موریس و دریک، ؛2016خیا،یوان
دلبستگی با رابطهمورددر هاپژوهشنتایج این،برعالوه

را تایید دلبستگی ایمن با معنویت مثبت رابطه، هویت معنوي
، مولر، فریک، تزی؛ لو2014،مالوي(دیاز، هورتن و کنندمی

دونالد، بک، پژوهش مک.)2013همکاران، پترسون، هویت و
دلبستگی به مورد رابطه) در 2005ورثی (الیسون و نورس

درونکاريوالدین و دلبستگی به خدا نشان داد که بین مدل
افراد از والدین و خدا نوعی انطباق وجود دارد. به این صورت 

هایی با روابط عاطفی سرد، در ارتباط که افراد متعلق به خانواده
ند.هدیز صمیمیت کمتر و اجتناب بیشتري نشان میبا خدا ن

در این زمینه هاپژوهشنتایج ،شودکه مالحظه میطور همان
. بر هستند) 1994پاتریک (کرك2ید فرضیه انطباق همزمانوم

دلبستگی به والدین با گذشت زمان در ،اساس این فرضیه

1. avoidant attachment
2. concurrent correspondence

دلبستگی به خدا تداوم مانندهاي دیگري چهارچوب نظام
یابد.می

و با توجه به اندك بودن باالمطالب در نظر گرفتنبا 
رغم علی،انجام شده پیرامون هویت معنويهايپژوهش

اهمیت پرداختن به آن به ویژه در دورانی که برخی آن را عصر 
به نقل از ؛1380اند (معین،بازگشت به معنویت نامیده

ه یاراهدف پژوهش حاضر ،)1390، و محمديچاريحسین
،ین منظوراهی در رابطه با هویت معنوي است. بمدلی علّ

زاد دلبستگی به والدین و همساالن به عنوان متغیرهاي برون
آوري به هویت معنوي به عنوان متغیر واسطه و تابابعاد مدل، 

بر این اند. زاد مدل در نظر گرفته شدهعنوان متغیر درون
دلبستگی به - 1از:هاي پژوهش عبارت اند فرضیهاساس،

- 2است.آوري بینی کننده تابوالدین و همساالن پیش
هویت ابعادبینی کنندهدلبستگی به والدین و همساالن پیش

دلبستگی به والدین و همساالن به واسطه - 3است.معنوي 
. استآوري بینی کننده تابهویت معنوي پیشابعاد 

روش
پژوهش حاضر پژوهش:نمونه و روش اجراي جامعه آماري،

آماري جامعهاز نوع توصیفی و طرح آن همبستگی بود. 
مقطع کارشناسی دانشگاه دانشجویانکلیهپژوهش شامل

بنا به پیشنهاد گریم و .دبودر زمان اجراي پژوهش شیراز 
نفر جهت سیصدتا دویست) مبنی بر کفایت 1995یارنولد (

ن به شیوهنفر از دانشجویا300انجام تحلیل مسیر، 
جهت شرکت در پژوهشاياي چند مرحلهخوشهگیريمونهن

از هر ،انتخاب شدند. به این ترتیب که ابتدا پنج دانشکده
دانشکده سه رشته به طور تصادفی انتخاب و از هر رشته یک 

تمام دانشجویان حاضر کالس به طور تصادفی برگزیده شد و
هاي پرسشنامهرفتند.در آن کالس مورد ارزیابی قرار گ

مخدوش و ناقص کنار گذاشته شدند و در تحلیل مورد استفاده 
نفر 280کنندگان به قرار نگرفتند. بر این اساس تعداد شرکت

) کاهش یافت. پسر106دختر، 174از دانشجویان (
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ابزار سنجش
مقیاس دلبستگی :مقیاس دلبستگی به والدین و همساالن

را آرمسدن و گرینبرگ ) IPPA(1به والدین و همساالن
از کامال ،ايگویه پنج گزینه24و شامل ند) تهیه کرد1987(

گویه اول ادراك دلبستگی به 12. استموافقممخالفم تا کامال
گویه آخر ادراك دلبستگی به همساالن را می12والدین و 

به فاصله سه 2سنجد. سازندگان این مقیاس، ضریب بازآزمایی
و براي دلبستگی به 93/0براي دلبستگی به والدین هفته را 

بنابر ادعاي سازندگان، این اند.گزارش کرده86/0همساالن 
. همبستگی بین مطلوبی برخوردار است3سازهرواییابزار از 

و با دلبستگی 87/0خودپنداره خانواده با دلبستگی به والدین 
عی با و همبستگی بین خودپنداره اجتما28/0به همساالن 

57/0و با دلبستگی به همساالن 46/0دلبستگی به والدین 
این، ربعالوه.)1987(آرمسدن و گرینبرگ، گزارش شده است 

5ولبرگیوس، استروگل واین مقیاس توسط م4میانگین پایایی

گزارش شده 78/0) 1392به نقل از هاشمی و جوکار، ؛2002(
ز پایایی این ) نی1392است. در پژوهش هاشمی و جوکار (

هاي دلبستگی به والدین و همساالن به مقیاسزیربراي مقیاس
حاصل شده است. نتایج تحلیل عاملی به 72/0و 82/0ترتیب 
د دو عامل کلی در کننده وجوهاي اصلی نیز بیانلفهوروش م

ید و) نیز م1391مقیاس بوده است. پژوهش سلیمی و جوکار (
در پژوهش حاضر ار بوده است. روایی و پایایی مطلوب این ابز

نیز به منظور تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ و جهت 
سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل 

هاي اصلی، با چرخش واریماکس وجود لفهوعاملی به روش م
رادو عامل کلی دلبستگی به والدین و دلبستگی به همساالن

مالك استخراج عوامل شیب نمودار ها نشان داد. در گویه
- میر- کایزربود. مقدار ضریب1و ارزش ویژه باالتر از 6اسکري
89/1947برابر 8و ضریب کرویت بارتلت 82/0برابر 7اولکین

1. Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA)
2. test-retest
3. construct validity
4. reliability
5. Meeus, W., Oosterwegel, A., & Vllebergh, W.
6. scree plot
7. Kaiser-Meyer-Olkin measure
8. Bartlett's sphericity coefficient

)0001/0p گیري و ماتریس ) بود که نشان از کفایت نمونه>
، 4هاي ها داشت. الزم به ذکر است که گویههمبستگی گویه

هاي از گویه30/0کمتر از عاملی به دلیل بار24و 23، 21
ضریب آلفاي کرونباخ براي دلبستگی به مقیاس حذف شدند.

به 80/0و 85/0والدین و دلبستگی به همساالن به ترتیب 
دست آمد.

هویت معنويپرسشنامه:هویت معنويپرسشنامه
)SIQ(9و جوکاررستمی،پیماتوسط راه)با الهام از3139 (

) به 1994(، تراپ، چن و آندروود مدل ابعاد هویت چیک
منظور سنجش میزان اهمیت معنویت و تجارب معنوي در 

دهی شخصیت افراد تهیه شده است. این ابزار هویت و شکل
گویه است که دو بعد باورهاي ماورایی و باورهاي 34شامل 

دهد. در مقابل هر گویه طیف اخالقی را مورد سنجش قرار می
اي دارد العادهاي از از اهمیتی ندارد تا اهمیت فوقدرجهنجپ

تنظیم شده است. روایی و پایایی این ابزار از سوي سازندگان 
مقدار ضریب پایایی براي باورهاي مطلوب گزارش شده است. 

ماورایی، باورهاي اخالقی و نمره کل هویت معنوي به ترتیب 
سازندگان براین،وهعالگزارش شده است.95/0و 86/0، 96/0

تحلیل روایی این ابزار را با استفاده از روش پرسشنامه،این 
در . )1393پیما و همکاران، (راهعاملی مطلوب گزارش کردند

پژوهش حاضر نیز براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ و 
ستفاده شد. نتایج اییدياتبراي سنجش روایی از تحلیل عامل

بیان کننده ،هاي اصلیلفهوبه روش میدي یاتحلیل عامل ت
مالك استخراج عوامل بود. پرسشنامهوجود دو عامل کلی در 

بود. مقدار ضریب1شیب نمودار اسکري و ارزش ویژه باالتر از 
و ضریب کرویت بارتلت برابر 94/0برابراولکین-میر- کایزر

90/6383)0001/0p گیري) بود که نشان از کفایت نمونه>
ضریب آلفاي کرونباخ ها داشت. گویهو ماتریس همبستگی 

براي باورهاي ماورایی، باورهاي اخالقی و نمره کل هویت 
به دست آمد.95/0و 86/0، 96/0معنوي به ترتیب 

- آوري کانرتابمقیاس :دیویدسون- کانرآوريمقیاس تاب
) جهت 2003را کانر و دیویدسون ()RIS-CD(10دیویدسون

گیري قدرت مقابله با فشار و تهدید تهیه کردند. این ابزار اندازه

9. spiritual identity questionnaire
10. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RIS)
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اي گویه طیف پنج گزینهگویه است و در مقابل هر25شامل 
نادرست تا همیشه درست تنظیم شده است. این از کامال

داراي یک ،سنجدآوري را میمقیاس اگرچه ابعاد مختلف تاب
روایی به روش تحلیل عوامل و ، . رواییهستنمره کل نیز 
يو آلفا87/0به روش بازآزمایی،پایاییو١همگرا و واگرا

مقیاس توسط سازندگان آزمون در این89/0کرونباخ
مطلوب گزارش شده است، هاي مختلف عادي و در خطرگروه

پایایی ) 1386پژوهش جوکار (. در )2003(کانر و دیویدسون، 
و نتایج گزارش شده93/0به روش آلفاي کرونباخ این ابزار 

هاي اصلی بیانگر وجود یک عامل لفهوتحلیل عامل به روش م
پژوهش هاشمی و جوکار درکلی در مقیاس بوده است. 

به 88/0نیز پایایی این ابزار به روش آلفاي کرونباخ )1390(
ید وو نتایج بررسی روایی به روش تحلیل عاملی مهدست آمد

پژوهش حاضر دربوده است.یاسوجود یک عامل کلی در مق
نیز براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ و براي سنجش 

عاملی به روشروایی از تحلیل عامل استفاده شد. نتایج تحلیل 

کننده وجود یک عامل کلی در مقیاس هاي اصلی بیانلفهوم
عوامل شیب نمودار اسکري و ارزش ویژه ،مالك استخراجبود. 

و 88/0برابر اولکین- میر-کایزرریب بود. مقدار ض1باالتر از 
0001/0p(35/2470ضریب کرویت بارتلت برابر  ) بود که >

ها گیري و ماتریس همبستگی گویهنشان از کفایت نمونه
به 90/0آوري ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس تابداشت. 

دست آمد.

هایافته
و هشپژوهاي توصیفی متغیرهاي در این بخش ابتدا یافته

شود. اطالعات ه مییاراهاي رگرسیونیسپس، نتایج تحلیل
و1در جدول استانداردانحراف و توصیفی شامل میانگین

ه شده یارا2ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش در جدول
ن تمام بی،شودمالحظه می2در جدول طور کههماناست.

امکان معنادار وجود دارد. این امر رابطهمتغیرهاي پژوهش 
آورد.هاي آماري از جمله تحلیل مسیر را فراهم انجام تحلیل

1جدول 
آوريدلبستگی، هویت معنوي و تابکنندگان در متغیرهاي هاي شرکتنمرهاستانداردمیانگین و انحراف 

MSDمتغیر

86/4216/7دلبستگی به والدیندلبستگی
62/3064/5دلبستگی به همساالن

96/6665/15باورهاي ماوراییيهویت معنو
06/4264/6اورهاي اخالقیب
02/10964/19مره کل هویت معنوين

10/8128/15آوريتابآوريتاب

2جدول 
آوريماتریس ضرایب همبستگی متغیرهاي دلبستگی به والدین، دلبستگی به همساالن، باورهاي ماورایی، باورهاي اخالقی و تاب

1123456متغیر
1دلبستگی به والدین-1
24/01**دلبستگی به همساالن-2
13/01*16/0**باورهاي ماورایی-3
52/01**23/0**15/0*باورهاي اخالقی-4
74/01**96/0**18/0**17/0**نمره کل هویت معنوي-5
34/01**33/0**30/0**31/0**28/0**آوريتاب-6

01/0<p**05/0<p*

1. convergent and divergent validity
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هاي استفاده از پیش از انجام تحلیل رگرسیون، مفروضه
نشان 4و 3که در جدول طوراین آزمون بررسی شدند. همان

متغیرهاي مستقل و وابسته خطی بینرابطه ،داده شده است
خطی میان متغیرهاي پژوهش وجود گونه همبود و هیچ

) نیز استقالل 64/1(1واتسون-بینآزمون دورنتیجه نداشت. 
٢ها فاقد مقادیر پرتچنین دادهیید کرد. همامشاهدات را ت

.بودند

3جدول
آوريآزمون بررسی روابط خطی متغیرهاي دلبستگی به والدین، دلبستگی به همساالن، باورهاي ماورایی و باورهاي اخالقی با متغیر تاب

معناداريFمتغیر
49/230001/0دیندلبستگی به وال

81/290001/0دلبستگی به همساالن
08/250001/0باورهاي ماورایی
95/330001/0باورهاي اخالقی

4جدول 
خطی متغیرهاي دلبستگی به والدین، دلبستگی به همساالن، باورهاي ماورایی و باورهاي اخالقیآزمون هم

عامل تورم واریانسآماره تولرانسمتغیر
92/008/1گی به والدیندلبست

90/010/1دلبستگی به همساالن
71/039/1باورهاي ماورایی
69/043/1باورهاي اخالقی

به ها، تحلیل رگرسیون انجام شد. با برقراري مفروضه
هاي پژوهش از رگرسیون چندگانه به منظور بررسی فرضیه

) 1986روش متوالی همزمان مطابق با مراحل بارون و کنی (
آوري بر دلبستگی رگرسیون تاب،اولاستفاده شد. در مرحله

، 5نتایج جدول براساسد. شبه والدین و همساالن محاسبه 
0001/0pوالدین (بهدلبستگی 0001/0p(همساالنو) > < (

.بودندآوري بینی کننده تابشبه صورت مثبت و معنادار پی

5جدول
آوري بر اساس دلبستگی به والدین و همساالنبینی ابعاد تابپیشراينتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ب

FPR2RβtPبینمتغیر پیش

11/220001/037/014/022/075/30001/0دلبستگی به والدین
26/043/40001/0دلبستگی به همساالن

رگرسیون ابعاد هویت معنوي بر دلبستگی ،دومدر مرحله
نتایج جدول طور کههماند. شن و همساالن محاسبه به والدی

دهد، دلبستگی به والدین باورهاي ماورایی و نشان می7و 6

باورهاي اخالقی را به طور مثبت و 2،به همساالن1دلبستگی
کند.بینی میمعنادار پیش

1. Durbin-Watson
2. outlier data
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6جدول 
والدین و همساالناساس دلبستگی به بر بینی باورهاي ماورایی پیشنتایج تحلیل رگرسیون براي 

FPR2RβtPبینمتغیر پیش

86/80001/018/003/013/021/202/0دلبستگی به والدین
09/059/111/0دلبستگی به همساالن

7جدول 
بینی باورهاي اخالقی بر اساس دلبستگی به والدین و همساالننتایج تحلیل رگرسیون براي پیش

FPR2RβtPبینمتغیر پیش

83/4009/025/006/009/064/110/0دلبستگی به والدین
20/037/3001/0دلبستگی به همساالن

آوري بر دلبستگی به در نهایت رگرسیون همزمان تاب
والدین و همساالن و باورهاي ماواریی و باورهاي اخالقی 

دلبستگی به والدین، ،8با توجه به جدول محاسبه شد. 
لبستگی به همساالن، باورهاي ماورایی و باورهاي اخالقی به د

مقایسه بینی کردند. آوري را پیشطور مثبت و معنادار تاب
دهد که با افزوده شدن متغیر نشان می8و 5نتایج جدول 

زاد دلبستگی اي ابعاد هویت معنوي به متغیرهاي برونواسطه
یا میزان کنندگیبینیبه والدین و همساالن قدرت پیش

یابد. این افزایش آوري افزایش میزاد تابواریانس متغیر درون
اي درصد است. عالوه بر این، با ورود متغیر واسطه7حدود 

زاد دلبستگی به والدین و همساالن متغیرهاي برونβضرایب 
چنان معنادار کاهش یافته است، با این حال این ضرایب هم

سهمی باورهاي ماورایی واسطههستند. این امر حاکی از نقش
آوري و نیز نقش در رابطه بین دلبستگی به والدین و تاب

باورهاي اخالقی در رابطه بین دلبستگی به همساالن ايواسطه
آوري است.و تاب

8جدول 
هویت معنويآوري بر اساس دلبستگی به والدین و همساالن و ابعادبینی تابپیشنتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي

FPR2RβtPبینمتغیر پیش

18/021/3001/0دلبستگی به والدین
59/180001/046/021/020/063/30001/0دلبستگی به همساالن

14/024/202/0باورهاي ماورایی
18/083/2005/0باورهاي اخالقی

دل در این م. استمدل پژوهش دهندهنشان1شکل 
شود دلبستگی به والدین و همساالن مالحظه میگونه که همان

از طریق و مستقیم هم به طور مستقیم و هم به صورت غیر
.هستندآوريبینی کننده تابابعاد هویت معنوي پیش
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1شکل
آورياي باورهاي ماورایی و باورهاي اخالقی در رابطه دلبستگی به والدین و همساالن با تابمدل آزمون شده نقش واسطه

بحث
هویت ايبررسی نقش واسطه،پژوهش حاضراز هدف 

بین دلبستگی به والدین و همساالن و رابطهمعنوي در 
الدین و دلبستگی به وکه ها نشان داد آوري بود. یافتهتاب

از طریق ابعاد یعنیهمساالن به طور مستقیم و غیرمستقیم 
ند.  هستآوري بینی کننده تابهویت معنوي پیش
مستقیم دلبستگی به والدین و همساالن با در تبیین رابطه

دلبستگی و پیوند عاطفی عمیق با کهباید گفت،آوريتاب
ن سبب مجهز شدن از جمله والدین و همساال،دیگران مهم

هنگام نیاز و . حامیانی کهشودع حمایتی میابمند بهافرا
و از این طریق قدرت باشند رساند یاريننتواسختی می

میافزایش راها با مشکالت و سختیثروسازگاري و مقابله م
) 1969بالبی (،که مطرح شدطورهمان،افزون بر ایند.نده

- هاهنگاربا تجارب مکرر و روزانهمعتقد است که افراد بر اساس

- تعامل خود با آنها شکل میدلبستگی، انتظاراتی را از نحوهي

تدریج این انتظارات را به صورت تصاویر و بازنماییهدهند و ب
ارتباط کنند. وي سازي میهاي ذهنی از خود و دیگران درون

حمایت و پاسخگویی و هاي دلبستگی هنگارصمیمانه گرم و
داند که به تصویر و بازنمایی ذهنی مثبت از آنان را عاملی می

از جمله ، شود. در این صورت دیگرانخود و دیگران منجر می
والدین و همساالن به صورت افرادي قابل اعتماد و حامی 

شوند که به هنگام نیاز و دشواري در دسترس و ادراك می
یی ذهنی مثبت از . بنابراین، این تصویر و بازنماپاسخگو هستند

شود که فرد خود را ایمن و مورد حمایت دیگران باعث می
احساس کند.

اد با داشتن تصویر مثبتی از خود، این افر،دیگرسوياز 
ولینسر دانند (میکامد و توانمند میخودکارخودشان را افرادي

که توان کافی براي رویارویی با و باور دارند )2003و شیور، 
دلبستگی از طریق فعال ،الت را دارند. بنابراینل و مشکیمسا

آوري و تاب،ساختن تصویر و بازنمایی مثبت از خود و دیگران
این یافته با نتایج د. دهها را افزایش میقدرت مقابله با دشواري

دلبستگی مثبت هاي گذشته مبنی بر وجود رابطه پژوهش
نبرگ، ؛ اسوا2006(اتوول، استهمسو آوريایمن با تاب

؛ 2007، و همکاران؛ بارتلی2014، و همکاراناندرو؛1998
). در 1392هاشمی و جوکار، ؛2012کارمن و وینگرهوتس، 

دلبستگی و روابط عاطفی با ،شدههاي نام بردهپژوهشتمام 
افراد مهم زندگی به عنوان عاملی کلیدي در ایجاد و پرورش 

بینی با پیشآوري شناخته شده است. در واقع، همسو تاب
را به سمت افرادنظریه دلبستگی، هنگام تهدید نظام دلبستگی 

کند تا با دریافت حمایت از موضوع دلبستگی هدایت می
از پریشانی و رنج روانی آنها کاسته شود ،هاي دلبستگیهنگار

که بالبی طوردیگر، همانبه بیان).1394، و همکاران(بشارت
کند،) مطرح می1386شالچی، به نقل از بشارت و ؛1988(

نظام دلبستگی به منزله یک نظام انگیزشی در مواجهه با 
مقابله با تنیدگی مشارکت یند اشود و در فرها فعال میتنیدگی

مثبت درونکاريمدل ،که دلبستگی ایمن باشدکند. زمانیمی

دلبستگی به همساالن

یباورهاي ماورای
0/18***

0/20***

0/13*

0/20***

0/14**

دلبستگی به والدین

باورهاي اخالقی
آوريتاب 0/24*0/18**
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هاي پاسخگویی و از خود و دیگران که بر اساس ویژگی
ثر وبه صورت م،انددلبستگی شکل گرفتههنگارپذیري دسترس

ها مداخله یند مقابله با مشکالت و تنیدگیاو سازنده در فر
هاي فردي در کارکردهاي سیستم تفاوتدر واقع، کنند. می

ثیر بسزایی بر انواع ادلبستگی، در مراحل مختلف زندگی ت
دلبستگی به همین دلیل،دارد. افرادمختلف کارکردهاي روانی

هاي توان به عنوان چهارچوبی جامع براي توضیح تفاوتیرا م
آوري در نظر گرفت (کارمن چنین تابفردي در سازگاري و هم

با نتایجاین یافتهچنین، هم).2012و وینگرهوس، 
راهبردهاي رابطه دلبستگی با زمینهدیگر در هايپژوهش

ورانیآدهقانی؛1386بشارت و شالچی،اي و سالمتی (مقابله
هاشمی و جوکار،؛2010ویلیامز و بیلی، ؛ مک1393بشارت، 

.استهمسو نیز ) 1392
مستقیم دلبستگی به والدین و همساالن با رابطهعالوه بر 

دلبستگی به والدین و ،که ذکر شدطورهمانآوري،تاب
مستقیم و به واسطه ابعاد هویت معنوي همساالن به طور غیر

بینی کننده پیش،ایی و باورهاي اخالقیباورهاي ماورشامل 
مستقیم دلبستگی به . با این حال، اثر غیربودندآوري تاب

صورت آوري از دو مسیر متفاوتوالدین و همساالن بر تاب
که دلبستگی به والدین به واسطه ترتیب . به این گرفته است

.بینی کرده استآوري را پیشبعد باورهاي ماورایی تاب
ثیرگذاري بر بعد اه دلبستگی به همساالن از طریق تکدرحالی

آوري بوده است.بینی کننده تابباورهاي اخالقی پیش
باورهاي ماورایی بادلبستگی به والدین رابطهمورددر 

خود بیان فرضیه انطباق همزماندر)1994پاتریک (کرك
کند که دلبستگی به والدین با گذشت زمان در چهارچوب می

یابد. ي دیگري چون دلبستگی به خدا تداوم میهانظام
اند با مراقبان خود پیوند عاطفی و که توانستهبنابراین، افرادي

اباتباطکه در به همان صورتدلبستگی ایمن شکل دهند، 
هاي هنگارمجاورت و صمیمیت با يوالدین خویش در جستجو

گیرند یمن در نظر مند و آنها را به عنوان پایگاه اادلبستگی
ارتباط با وجودي متعالی و ،)1987و همکاران،ورثس(این

آنان داراي چنین کارکردي است. خدا نیز برايمانندماورایی 
از ،خدامانندرو، در ارتباط با وجودي متعالی و ماورایی از این

طریق پرداختن به تجارب معنوي مختلف خواهان برقراري 

در نهایت این تجارب روابط نزدیک و صمیمانه هستند و
معنوي و ارتباط با وجود ماورایی براي آنان چنان اهمیتی 

گردد. این یافته با یابد که بخش محوري هویت آنها میمی
دلبستگی ایمن با رابطه هاي پیشین مبنی بر نتایج پژوهش

تز و همکاران، ی؛ لو2014ي،ولا(دیاز، هورتن و ممعنویت
دلبستگی به باتگی به والدین دلبسرابطهچنین ) و هم2013

پژوهشنتایج . استهمسو ) 2005،و همکاراندونالد(مکخدا 
افراد از والدین و درونکاري که بین مدل ه است نشان داداخیر

افراد متعلق به خدا نوعی انطباق وجود دارد. به این صورت که
هایی با روابط عاطفی سرد، در ارتباط با خدا نیز خانواده

دهند. میکمتر و اجتناب بیشتري نشان صمیمیت
که مطرح شد برخالف دلبستگی به طورهمان،اینبرعالوه
بینی کننده معنادار دلبستگی به همساالن پیشوالدین، 

پژوهشگراناز برخی ،باورهاي ماورایی نبود. در این راستا
بیش ،خدامانندپیوند و ارتباط با نیرویی ماورایی معتقدند که

دلبستگی و اب،از جمله دوستانز دلبستگی به سایر افرادا
صویر افراد از در واقع، تاست.مرتبطوالدین هپیوند عاطفی ب

از والدین خود به عنوان مراقبان اولیه خدا در تصاویري که
سویی،از ). 1994بروکا و ادواردز، دارند، ریشه دارد (

با رابطه د در آنچه افراکه ) معتقد است1994پاتریک (کرك
شبیه ، دقیقاکنندخدا تجربه میمانندنیرویی ماورایی 
مطابقت تصویر فرد از خدا با مادر است. -دلبستگی کودك

والدین از جمله پدر و در نظر گرفتن او به عنوان عشق، حامی 
مسیحی نیز به چشم - و نگهبان در بسیاري از اعتقادات یهودي

). 1994ادواردز، خورد (بروکا ومی
که بیان شد دلبستگی به طورهمانسوي دیگر،از 

. در واقع، قرار ی کننده باورهاي اخالقی بودبینهمساالن پیش
گرفتن در گروه دوستان سبب آشنایی با نظرات، نیازها و 

بسیاري از اصول اخالقی از لذا .شوداحساسات دیگران می
ایندوستی، محبت و توجه به دیگران درجمله همدلی، نوع
رو، ارتباط و پیوند عاطفی با شوند. از اینروابط تجربه می

گیري یا گسترش اصول اخالقی دوستان و همساالن به شکل
کند تا جایی که این اصول بخشی از هویت افراد کمک می

رفت، دلبستگی خالف آنچه انتظار میبربا این حال گردد.می
ی نبود. این یافته با بینی کننده باورهاي اخالقبه والدین پیش
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که به بررسی نقش خانواده در یمشابهبومیهايپژوهشنتایج 
؛ 1392نگهدار،(حقاستهماهنگ ،اندهویت اخالقی پرداخته

در فرهنگ مورد که رسدبه نظر می).1393، اردکانیفرحمند
با فرزندان خود از نوع روابطی روابط عاطفی والدین ،مطالعه

هاي ) در رابطه با خانواده2000همپسون (است که بیورز و 
روابط ،هاخانوادهکه در اینکنند. چرابیان می1مرکزگرا

صمیمی تنها معطوف به اعضاي درون خانواده است و اعضاي 
به نظر دیگر، به بیانشود. خارج از خانواده را شامل نمی

با فرزندان خود صمیمیت و روابط عاطفی والدین کهرسدمی
و آنان حوي است که با توجه و اهمیت بیش از حد به به ن

وشودساز نوعی خودخواهی در آنان میزمینهنیازهایشان
گیري باورهاي لشکو در نتیجه توجه به دیگران به تواندنمی

هاي تربیتی اخالقی منجر شود. این امر لزوم بازنگري در شیوه
با سازد. میو روابط عاطفی والدین با فرزندان خود را آشکار

هاي این حال اظهار نظر قطعی در این زمینه نیازمند پژوهش
. استبیشتر 

ابعاد ايدر رابطه با فرضیه سوم پژوهش و نقش واسطه
ابعاد هویت معنوي اينتایج بیانگر نقش واسطه،هویت معنوي

. بودآوري بین دلبستگی به والدین و همساالن و تابرابطهدر 
گفت کهآوري باید بعاد هویت معنوي با تاباتبیین رابطهدر 

هویت معنوي بیانگر محوریت و اهمیت ارتباط با نیرویی 
که . زمانیاستماورایی و دیگران در شخصیت و هویت افراد 

سو خود را بر اساس ارتباط با وجودي متعالی و افراد از یک
ماورایی و از سوي دیگر بر اساس ارتباط با دیگران تعریف 

پیوند با دو منبع حمایتی ند، در حقیقت خود را درکنمی
. لذا، این افراد در شرایط دردناك و تهدیدکننده به نندبیمی

دلیل اتکا به وجودي ماورایی و پیوند با دیگران احساس قدرت، 
آوري و توان خاطر و امنیت بیشتري دارند و همین تابآرامش

.یابدزایش میافله آنها با شرایط دشوار و ناگوارمقاب
تعریف خود بر اساس کهرسد، به نظر میبر اینهعالو

مندي در هدباعث معنایابی و ،خدامانندمعنویت و نیروي برتر 
. بنابراین، محوریت معنویت در )2015(کروك، شودزندگی می

ي آنانهادهی شخصیت افراد نوع اهداف و ارزشهویت و شکل

1. centripetal

دیگر، افراد داراي هویت بیاندهد. به اثیر قرار میرا تحت ت
معنوي به دلیل اتصال و پیوند با امري متعالی، اهداف و 

ل و یهاي واالتري دارند که بر نگرش آنها به مساارزش
گذارد و ثیر میاچنین تفسیري که از آن دارند، تمشکالت و هم

هاي زندگی شود که در رویارویی با دشواريباعث می
آوري بیشتري داشته باشند. این و تابتر عمل کنند سازگارانه

بامعنویترابطهگذشته مبنی بر هايپژوهشیافته با نتایج 
کشاورزي و یوسفی، ؛1391، و همکارانآوري (حمیدتاب

)، سالمتی و 2012؛ مانینگ، 2013؛ گناناپراکش، 1391
؛ 2012نیگ، کو؛ 1391(حمید و همکاران، یسالمت روان

اي (کروك، )، راهبردهاي مقابله2012کوینیگ و همکاران، 
؛ جکسون و 2013، و همکارانزاده)، بهزیستی (اکبري2015

)، شادکامی (وال2013یس، سمیتسیس و فرنا؛ ک2011برگمن، 
زاده و شناختی (اکبري) و سرسختی روان2014، و همکاران
. است) همسو 2015ب،عبداللهی و ابوطال؛ 2013همکاران، 

مبنی ) 1392پژوهش رستمی (نتایج افته با عالوه بر این، این ی
بر نقش سازگارانه هویت معنوي در کاهش احساس تنهایی 

. استهماهنگ 
از دو حیطه کاربردهاي ،هاي حاصل از این پژوهشیافته

نظري و عملی قابل توجه است. از جنبه نظري با توجه به 
شناسی است و اي جدید در عرصه روانمعنوي سازهاینکه هویت 

بسیار اندکی پیرامون آن صورت گرفته است، این هايژوهشپ
تواند به بسط و گسترش نظري این هاي آن میپژوهش و یافته

از نقطه نظر کاربردي، با توجه به نقش د.رسانحوزه یاري 
هویت معنوي و ابعاد آن در افزایش سازگاري و مقابله با 

ران و تواند راهگشاي مشاومشکالت، نتایج این پژوهش می
رابطه بینعدم ، افزون بر ایند. باشمتخصصان حوزه سالمت 

زنگ خطري براي دلبستگی به والدین با باورهاي اخالقی،
دهی مدي روابط عاطفی آنان در شکلاوالدین مبنی بر ناکار

. این امر لزوم شودمحسوب میاصول اخالقی در فرزندان 
فرزندان را هاي تربیتی و روابط عاطفی بابازنگري در شیوه

سازد. آشکار می
اندك در رابطه با هویت هايپژوهشدر پایان با توجه به 

با رابطههویت معنوي در کهشودپیشنهاد می،معنوي
له رضایت از زندگی، بهزیستی متغیرهاي دیگري از جم
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هاي مختلفروان بررسی و در گروهشناختی و سالمتروان
قایسه شود. الزم به ذکر است مجوانان، میانساالن و کهنساالن

ی از نوع همبستگی است و در استنباط علّپژوهش حاضر از 
همانعالوه براین، ها باید جانب احتیاط را رعایت نمود. یافته

پژوهش حاضر روي دانشجویان انجام شده که ذکر شد طور
با هاي دیگر تعمیم نتایج به گروهالزم است بنابراین ،است

د. احتیاط صورت گیر

مراجع
). نقش 1394یان، ف. (ئ، اسدي، م.، و توالع.بشارت، م.
هاي دلبستگی اي استحکام من در رابطه بین سبکواسطه

شناسی رواندهی شناختی هیجان. و راهبردهاي نظم
.107-119، 46شناسی ایرانی،تحولی: روان
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