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Abstract
The purpose of this study was to investigate the developmental trend of spiritual
transcendence from adolescence to elderly in the city of Isfahan (90-91). Therefore 409
participants were selected and divided into 4 age groups: 77 subjects in 14-18 age group, 202
subjects in 19-39 age group, 113 subjects in 40-65 age group, and 23 subjects in 66-88 age
group from both genders. The sampling in the adolescent group was done using multi-stage
random sampling while in other groups it was based on availability. The participants
consisted of 213 females and 196 males. The Assessment of Spirituality and Religious
Sentiments Scale (ASPIRES) (Piedmont, 2010) was used to study the development of
spiritual transcendence. ASPIRES was analyzed to verify its validity and reliability. The
results of variance analysis showed that there was a significant difference in the development
of the spirituality transcendence between the different age groups (p<0.05). Paired
comparisons also showed a significant difference with regard to age groups (p<0.05). This
difference was between the age group(14-18) and age groups (40-65) and (66-88) and also
between age group (19-39) and (40-65) and (66-88). The spirituality transcendence
development from adolescence to elder ages showed an increasing trend with a maximum at
the older ages while the trend of spiritual transcendence development was similar in both
males and females.
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی روند تحولی تعالی معنوي از دورۀ نوجوانی تا پیري در شهر اصفهان در سال 91-90
بود .حجم نمونه  409نفر را شامل میشد .پژوهش با توجه به هدف ،مطالعۀ مقطعی بود؛ بنابراین افراد بر حسب
سن در  4گروه سنی شامل  77نفر نوجوان ( 14- 18ساله) 202 ،نفر جوان (19- 39ساله) 113 ،نفر میانسال (40-65
ساله) و  23نفر پیر ( 66-88ساله) و بر طبق جنسیت در دو گروه جنسی ( 213زن و  196مرد) در پژوهش شرکت
کردند .روش نمونهگیري در گروه سنی نوجوان به صورت چندمرحلهاي تصادفی و در سایر گروهها به صورت در
دسترس بود .به منظور بررسی سازۀ تعالی معنوي از مقیاس ارزیابی احساسات مذهبی و معنوي (پیدمونت) 2010،
استفاده شد .این مقیاس پیش از انجام پژوهش تجزیه و تحلیل و روایی و پایایی آن تأیید شد .نتایج حاصل از تحلیل
کواریانس نشان داد که میان گروههاي سنی از نظر روند تحولی تعالی معنوي  ،تفاوت معنیداري وجود دارد
( .)P>0/05مقایسههاي زوجی نیز بیانگر وجود تفاوت معنیدار میان گروه سنی اول ( ) 14-18با گروههاي سنی
سوم ( ) 40-65و چهارم ( )66-88و همچنین میان گروه سنی دوم ( ) 19-39با گروههاي سنی سوم ( )40- 65و
چهارم ( )66-88بودند ( .)P>0/05نتایج نشان داد روند تحولی تعالی معنوي از نوجوانی تا پیري به صورت سیر
صعودي است و در پیري به باالترین حد خود میرسد ،ولی تفاوت معنیداري بین دو جنس مشاهده نشد.
واژههاي کلیدي :تعالی معنوي ،تحول ،نوجوانی ،پیري ،مطالعۀ مقطعی
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مقدمه

بر هم نمیزند .از این دیهدگاه جهام تهر ،کلهینگهر و

تجربۀ اصلی معنوي ،شناخت واقعیت تعالی است کهه

یکپارچه ،افراد با زندگی یک نوت احسهاس وحهدت

معنایابی در زندگی را براي فرد بهه همهراه دارد و بهه

پیدامیکنند و در خود نسبت به دیگران احساس تعهد

سؤاالت شخصی که در زنهدگی بهه دنبهال آن اسهت،

میکنند (پیدمونت.)1999 ،

پاسخ میدهد .تعالی یکی از ظرفیتهاي بنیادین فهرد
است؛ یعنی منبعهی از انگیهزۀ درونهی کهه رفتارهها را
انتخاب و هدایت میکند و حرکت میدهد .در واقه
یک الگوي گسترده بهراي فههم وجهودي کهه از حهد
ادراکات انسان فراتر میرود و همه چیز را همسهاز و
هماهنههم مههیکنههد ،وجههود دارد (پیههدمونت،1999 ،1
 2003و .)2005
پیدمونت ( )2005 ،1999معتقد است که مذهب و
معنویت ،گرایش هاي همگانی در تهار و پهود زنهدگی
آدمی است .اگرچه فرهنمها و مذاهب مختلف ،آیین
و مناسک مختلفی براي نیل و شرح و بسط این غایتِ

معنادار دارند (وربیت1970 ،2؛ بهه نقهل از پیهدمونت،
 ،)1999همسانی شگفتانگیزي در محتواي آن وجود
دارد .به عبارت دیگر با وجود اینکه شهکل صهوري
اعمههال متفههاوت اسههت ،از لحههام محتههوا و هههدف
شباهتهاي بسیاري در آنها دیهده مهیشهود .مهذاهب
مختلف بر محدودبودن دیهد انسهان نسهبت بهه در
کامل واقعیتها تأکید دارنهد؛ چراکهه در انسهان بهه
زمان و مکان خاصی براي برآوردهشدن نیازهاي اولیه
محدود است .پیدمونت این دیدگاه محدود را بها نهام

تعالی معنوي سطح اول 3میخواند .در سطحی بهاالتر،
پیهدمونت ( )1999موضههوت تعههالی معنههوي را مطههرح
میکند که به ظرفیت درونهی افهراد فراتهر از زمهان و
مکان محهدود اشهاره دارد؛ ایهن منظهر افهراد را قهادر
میکند تا به زندگی از دیدگاه وسهی تهر و عینهیتهري
بنگرند .این دیدگاه متعالی ،همان دیدگاهی اسهت کهه
شخص بین اجهزاي مختلهف طبیعهت یهک وحهدت
وجودي را میبیند که حتی مرگ نیز ایهن پیونهدها را

الگوهاي نظري و تجربی بر اساس این فرضیه کهه
افراد تغییرات منظمی را در سطح معنویت در گسهترۀ
عمرشان تجربه میکنند ،وجود دارد (وینک و دیلون،
 2002و 2008؛ دیلون و همکاران2006 ،؛ کویینهم و
4

همکاران .)2008 ،

5

وینک و دیلون ( ،)2008 ،2002دادهههاي طهولی
را بررسی کردند که نقش معنویهت و دینهداري را در
طول یک دورۀ زندگی  60ساله ارزیابی میکهرد .ایهن
دادهههها برگرفتههه از یههک نمونههه بهها بههیش از 200
شرکتکننده بود که در دهۀ  1920به دنیا آمده بودنهد.
آنها تحهول و بیهان ایهن ابعهاد غیرمهادي را از اوایهل
بزرگسالی تا سنین پیري سهنجیدند .یافتههههاي آنهها
نشان داد که سطوح معنویهت بهه طهور معنهاداري در
طههول گسههترۀ عمههر بهههویههژه از اواسههط تهها اواخههر
بزرگسالی افزایش پیدا مهیکنهد و ههمچنهین زنهان،
سطوح باالتري از معنویت را نسبت به مردان داشهتند.
از سوي دیگر مشخص شد کهه از اوایهل تها اواسهط
بزرگسالی ،معنویت مردان نسهبت بهه زنهان افهزایش
بیشتري مییابد .در زنهان ،سهطح بهاالي معنویهت در
اواخر بزرگسالی با تعداد رخدادهاي منفی زندگی که
در اواسط بزرگسالی تجربه مهیشهود ،بههخصهو
مشکالت مالی و تعارضات با همسر و والدین ،ارتباط
داشت.
در یک مطالعۀ دیگر با استفاده از همهان مجموعهۀ

دادهها ،مککلو و همکاران )2005( 6سه الگوي داراي
قابلیت اعتماد از تجربۀ مذهبی را تعیین کردند که ههر
یک مسیر منحصر به فهردي در طهول زمهان داشهت.
گروه اول افرادي بودند که در جوانی در مذهبیبهودن
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-Piedmont
-Verbit
3
-theme spiritual transcendence

-Koenig
-Wink & Dillon
6
- McCullough & et al
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نمرۀ پایینی کسب کرده بودنهد و ههمچنهان در طهول

روش

زندگی خود گرایش مذهبی پایینی داشتند .گهروه دوم

این پژوهش ،تحولی و بها توجهه بهه ههدف ،مطالعهۀ

در جوانی در مذهبیبودن نمرۀ باالیی به دسهت آورده

مقطعی بود .براي بررسی تأثیر سن بر متغیر مورد نظر

بودند و در طول زمان نمرۀ آنهها بهاال مانهده بهود .در

از طرح علی  -مقایسهاي استفاده شد .جامعهۀ آمهاري

نهایت گروهی وجهود داشهتند کهه در جهوانی سهطح

این پژوهش تمام افراد در فاصهلۀ سهنی نوجهوانی تها

متوسطی از مذهبیبودن را گزارش کرده بودند که این
سطح در اواسط بزرگسالی افزایش یافته و سپس در
اواخر زندگی کاهش یافته بود.

در مطالعهههههاي بههههراون و همکههههاران)2013( 1

بانمونهاي به حجم  1534زن و  697مرد تأثیرات سن
و جنس در رونهد تحهولی تعهالی معنهوي را بررسهی
کردند .مطالعه به صورت مقطعی و مقایسۀ سه گهروه
سههنی  30-60 ،17-29و  61-94سههاله و گههروههههاي
جنسی انجام شد .نتایج نشان داد که رونهد تحهولی از
گروه سنی اول به گروه سنی دوم به صورت صعودي
با شیب درخور مالحظه بهاال مهیرود و از گهروه دوم
به گروه سوم اندکی روند نزولی میشود.
بر مبناي پیشینۀ پژوهش که تأثیرات مرتبط با سهن
را نشان میداد ،هدف مطالعه این بود کهه تعیهین کنهد
آیا سن به عنوان متغیر اثهرگهذار مطهرح اسهت اگهر
چنین است روند تحول آن از نوجهوانی تها پیهري در
نمونۀ ایرانی چگونه است آیها رونهد تحهولی تعهالی
معنوي در مردان و زنان مشابه است اهداف پژوهش
در قالب فرضیههاي ذیل بررسی شدند:
فرضیۀ  :1روند تحولی تعالی معنهوي از نوجهوانی
تا پیري افزایش مییابد.
فرضیۀ  :2بین زنان و مردان در روند تحولی تعالی
معنوي تفاوت وجود دارد.
فرضههیۀ  :3بههین تعههالی معنههوي در هههر زوج از
گروههاي سنی تفاوت وجود دارد.
فرضیۀ  :4سن و جنس به صورت متقابل در روند
تحولی تعالی معنوي مؤثرند.

پیري ( 14-88ساله) بودند که بین سالهاي  1390تها
1391در شهههر اصههفهان سههکونت داشههتند .نمونههۀ
بررسه هیشهههده  409نفهههر ( 213زن و  196مهههرد در
محدودۀ سنی  14 -88ساله) بود .نمونهگیري در شهر
اصفهان و با توجه به گروههاي سنی مختلف ،متفاوت
بود .دورۀ بزرگسالی بر اساس تقسهیمبنهدي منصهور
( ،)1393سه گروه سنی در نظر گرفتهه شهد؛ بنهابراین
افراد بر حسب سن در  4گروه سنی قرار گرفتنهد-1 :
گههروه سهههنی نوجهههوان ( 19-14سهههاله)؛ -2گهههروه
بزرگسال (گروه نمونهۀ جهوان ( 20 -39سهاله)؛ -3
گروه نمونۀ میانسال ( 40- 65ساله) و  -4گروه نمونۀ
پیر ( 66-88ساله).
نمونهگیري در گروه سنی اول ( 14-18سهال) بهه
صههورت تصههادفی چندمرحلهههاي از نههواحی 5گانههۀ
آموزش و پرورش (نواحی  2و  1به طور تصادفی) و
مدارس دخترانه و پسرانه از  4پایۀ دبیرسهتان (پایهۀ 2
و  3به طور تصادفی) و انتخاب دانشآمهوزان کهالس
از فهرست نام آنها (بر اساس شمارههاي زوج و فرد)
انجهام شهد (بهه منظهور مالحظهات اخالقهی چنانچهه
دانههشآمههوزي بههه پاسههخگههویی تمایههل نداشههت ،از
نمونهههگیههري خههارج شههد) .نمونهههگیههري در سههایر
گروههاي سنی به صورت در دسترس صورت گرفت.
الزم به ذکر است که در گهروه سهنی دوم ،بخشهی از
نمونه ،جمعیهت دانشهجویی بودنهد کهه بهه صهورت
تصههادفی از دانشههگاههههاي شهههر اصههفهان (دانشههگاه
اصفهان و دانشگاه علهوم پزشهکی اصهفهان) انتخهاب
شدند .بخشهی از نمونهۀ گهروه سهنی دوم (بخهش و
نمونۀ گروه سنی سوم ( )40-65بهه جمعیهت شهاغل

-Brown, T. & et al
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در ادارات دولتی و خصوصهی مربهوط بودنهد کهه بها

سالمندان) انجام شد .جدول  1فراوانی گهروه نمونهه

توجه به تقسیم بنهدي شههر بهه منهاطق شههرداري و

را بر حسب سن و جنس نشان میدهد.

لیست ارگانهاي دولتی و خصوصی در آن با اسهتفاده

دسههتیاران پژوهشههی اجههراي طههرح را بههر عهههده

از شیوۀ نمونهگیري در دسهترس و از میهان جمعیهت

داشههتند .بههه منظههور رعایههت اخههال در پههژوهش،

شاغالن ،انجام گرفت .نمونهگیهري در گهروه چههارم

شرکتکنندگان با رضایت در پژوهش شرکت کردند.

بهه صهورت

از آنجاکه اجراي پرسشنامهها حدود  30دقیقه زمهان

نمونهگیهري در دسهترس از کهانونههاي بازنشسهتگی

نیاز داشت ،از شرکتکننهدگان در پهژوهش بها ارائهۀ

ادارات دولتهی ،مراکههز تفریحههی منههاطق شهههرداري و

هدایایی قدردانی شد .اجرا در گروههاي دانشآموزي

انجمنها و کانونهاي فرهنگی (مثالً شب شعر ویهژۀ

و دانشجویی به صورت گروهی و در سایر گروهها به

( )66-88با توجه به شرایط سنی خا

صورت فردي انجام شد.
جدول  .1فراواني نمونه بر حسب گروههاي سني و جنسي
گروههايسنی
گروههاي جنسی
زن
مرد
کل

14- 18

19- 39

40- 65

66- 88

کل

37
34
71

115
87
202

52
61
113

9
14
23

213
196
409

ابزارها

با نسخۀ اصیل انگلیسی مطابقت مفهومی پیدا کرد .در

مقیاااا ارزيااابي احساساااي مااعهبي و معنااوي

این مرحله پیدمونت اجهازۀ اسهتفاده از مقیهاس را در

()ASPIRES1

ایران داد (این اجازهنامه به پیوست ارائه شده است).

براي برطرفکردن مسایل بین فرهنگی و اطمینهان

این ابزار بر مبناي نظریۀ پیدمونت ( )2010تدوین

از همارزي مفهومی کلمات و عبهارات ،مقیهاس طهی

شده است که شامل دو حیطه از عملکردهاي قدسهی

چند مرحله به زبان فارسی ترجمه شد که این مرحلهه

میشود :احساسهات مهذهبی ( )RSو تعهالی معنهوي

زیر نظر متخصص زبان انگلیسی انجام گرفت .سهپس

( . )STدر این پژوهش از زیرمقیاس تعالی معنوي بهه

متخصص زبان فارسی مطابقت مفاهیم با زبان فارسی

منظور بررسی سازۀ تعالی معنوي استفاده شد .مقیهاس

را بررسی کرد .همچنین متخصص الهیهات در حهوزۀ

تعالی معنوي ( 23 )STگویه دارد که دربرگیرندۀ سهه

مفهومشناسی مذهبی ،عبارات پرسشنامه را به لحهام

زیرمقیاس و نمرۀ کل تعهالی معنهوي ( )TSTاسهت؛

مذهبی تحلیل کرد .در تمام طول این مراحل سعی بر

این مقیاس ها عبارتند از :جههانشهمولنگهري ()UN

این بود کهه تغییهرات اعمهالشهده موجهب تغییهر در

(اعتقادي مبتنی بر همهاهنگی و هدفمنهدي زنهدگی)،

محتواي اصلی مقیاس نشود .سپس بنا به درخواسهت

لذت عبادت (( )PFاحساسات همراه با لهذت کهه از

پیدمونت متن آمادهشده را دو مترجم به زبان انگلیسی

خالل نماز یها مراقبهه تجربهه شهده اسهت) و ارتبهاط

ترجمههه کردنهد (حههدوداً  7بههار ترجمههه و بازترجمههه

(( )CNحس تعهد و مسئولیتپذیري فردي و ارتباط

صورت گرفت) و با اعمال نظر ایشان مجدداً در فهرم

2

فارسی تجدید نظر شد .در نهایت نسخۀ فارسی کامالً
1

- Assessment of Spirituality and Religious
)Sentiments (ASPIRES

2

3

4

5

6

7

)-Religious Sentiments (RS
3
)-Spiritual Transcendence (ST
4
)-Total Spiritual Transcendence (TST
5
-Universality
6
-Prayfulfilment
7
-Connectedness
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با دیگران) .پاسخگویی بهه گویهههها در قالهب طیهف

اتصههاالت 0/49 :و نمههرۀ کههل تعههالی معنههوي.)0/89 :

لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم انجام میشود.

طباییان ( )1391نیز قابلیت اعتماد قابل قابل قبولی در

محدودیت زمهانی بهراي پاسهخگهویی وجهود نهدارد.

سطح زیرمقیاسها با استفاده از روش بررسهی آلفهاي

پیههدمونت ( )2010مشههاهده کههرد کههه نمههرات STS

کرونبهههاز گهههزارش کهههرد (لهههذت عبهههادت،0/89 :

قابلیت اعتماد قابل قبولی در سطح زیرمقیاسها دارند

جهانشمولنگهري ،0/69 :ارتبهاط 0/57 :و نمهرۀ کهل

(جهههانشههمولنگههري ،0/94 :عبههادتکههردن،0/78 :

تعالی معنوي.)0/89 :

يافتهها
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرة کل تعالي معنوي به تفکیک گروههاي سني و جنسي
زنان

آماره

کل

مردان

گروه سنی

میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

 - 1نوجوان ( 14-18ساله)

89/11

9/52

90/27

12/04

89/66

10/73

 - 2جوان ( 19-39ساله)

91/18

9/09

87/27

12/41

89/49

10/79

 - 3میانسال ( 40- 65ساله)

98/71

9/17

94/50

12/07

96/43

10/99

 - 4پیر ( 66- 88ساله)

98/55

5/47

96/21

15/38

97/13

12/33

کل

92/97

9/74

90/68

12/84

91/87

11/38

میانگین و انحراف معیار نمرات شرکتکنندگان در

نمرۀ کل مقیاس تعالی معنوي به تفکیک گروههاي
سنی و جنسی در جدول  2ارائه شده است.

جدول  .3ضريب همبستگي و سطوح معناداري ويژگيهاي جمعیتشناختي با متغیر پژوهش
جمعیتشناختی
متغیرهاي وابسته
نمرۀ کل تعالی معنوي

وضعیت

وضعیت

تعداد اعضاي

تحصیالت

تأهل

شغل

خانواده

پدر

0/254

0/022

- 0/063

- 0/236

0/662

0/205

0/0001

براي مقایسۀ میانگین نمهرات تعهالی معنهوي در 4
گروه سنی و  2گهروه جنسهی الزم بهود کهه در ابتهدا

 0/0001

شغل پدر
- 0/004
0/937

تحصیالت
مادر
- 0/234

 0/0001

شغل مادر
- 0/129

 0/009

تأثیري در متغیر وابسهته داشهته باشهد و بنهابراین بهه
کنترل آنها نیازي نبود.

اطالعهات جمعیهتشههناختی نظیهر پایگهاه اقتصههادي،

دربارۀ بررسی پیشفرض نرمالبودن توزی نمرات

تحصیالت ،وضعیت شغلی ،تعداد خانوار و وضهعیت

گروههاي نمونه در جامعه ،ازآنجاکه تعداد آزمودنیها

تأهل بررسی شهوند .ضهرایب ههمبسهتگی و سهطوح

بهال بههر  40نفههر بودنههد ،بهه اسههتفاده از آزمههونهههاي

معناداري نشان داد که به جز وضعیت تأهل (،)0/254

کولموگروف  -اسمیرنف و شهاپیرو  -ویلهک بهراي

تحصیالت مادر ( ،)-0/24تحصیالت پدر ( )- 0/24و

آزمون این پیشفرض نیازي نیست (مولوي.)1393 ،

شغل مادر ( ،)-0/129سایر مؤلفهها معنهیدار نبودنهد.
در این سه مؤلفه نیز میزان رابطه آنقدر زیاد نبود کهه
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جدول  .3نتايج تحلیل کواريانس به تفکیک سن و جنس
آماره
عضویت گروهی

1635/24

1

13/925

0/0001

0/094

1

جنس

293/658

3

2/501

0/115

0/006

0/351

متغیرها

P >0/05

مجموت مجذورات

درجۀ

آمارۀ F

سطوح

مجذور اتا

توان آماري

آزادي

معناداري

طبق جدول  3نتایج حاصل از تحلیهل کواریهانس

نوجوانی به پیري افزایش می یابد .تفاوت گهروهههاي

در بررسی روند تحولی تعالی معنوي از نوجهوانی تها

جنسی ،معنیدار نبود () P> 0/05؛ بنابراین فرضیۀ اثر

پیري نشهان داد کهه رونهد تحهولی تعهالی معنهوي از

جنس تأیید نشد.

جدول .4نتايج مقايسههاي زوجي در گروههاي سني
گروه سنی i

میانگین گروه سنی i

گروه سنی j

میانگین گروه سنیj

تفاوت میانگین()i-j

سطح معناداري

 14- 18ساله

89/691

 40- 65ساله

96/607

- 6/916

0/0001

 66 - 88ساله

97/385

- 7/694

0/004

 19 - 39ساله

89/226

 40- 65ساله

96/607

- 7/381

0/0001

 66 - 88ساله

97/385

- 8/159

0/001

همچنین بررسی میان زوج گروههاي سنی بیانگر

شههکل  2نشههان داد کههه رونههد تعههالی معنههوي از

وجود تفاوت معنیداري میان گروه سنی اول (-18

نوجوانی شکل صهعودي دارد؛ بههطهوريکهه پهس از

 )14با گروههاي سنی سوم ( ،)40-65چهارم (-88

ورود بههه دهههۀ  ،40ناگهههان شههیب نمههودار صههعودي

 )66بود .تفاوت میان گروه سنی دوم ( )19 -39با

میشود و در پیري به باالترین حد خود میرسد.

گروههاي سنی سوم ( )40-65و چهارم () 66 - 88
نیز معنی دار بود (.)P>0/05
98
96
94
92
Spiritual
Transcendence

90

88
86
84
88- 66

65- 40

39- 20

19- 14

شکل  .1نمودار میانگین نمراي تعديلشدة تعالي معنوي در گروههاي سني
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بحث و نتیجهگیري

باالترین میانگین نمره در تعالی معنوي به گروه سهنی

در ایهن پهژوهش سههازۀ تعهالی معنههوي طهی رونههدي

چهارم ( )66 -88متعلق اسهت یعنهی مقهارن بها دورۀ

تحولی از نوجوانی تا پیري بررسی شد .بها توجهه بهه

پیري .این موضوت عالوه بر آنکه نشهاندهنهدۀ تهأثیر

پیشینههاي پژوهشی ،انتظار بود کهه میهان گهروهههاي

معنی دار سن در روند تحهولی تعهالی معنهوي اسهت،

سنی تفاوت معنی داري گزارش شود .نتایج نشهان داد

تأییدي بر دیدگاه بسیاري از نظریهپردازان شخصهیت

که سن به عنوان عامل اساسی در روند تحولی تعهالی

از جمله یونم است .یونم معتقد است که تغییهرات

معنوي مطرح است .ایهن یافتهه بها نتهایج تحقیقهات

عمدهاي در شخصهیت در محهدودۀ  35و 40سهالگی

پیههدمونت ( )2003 ،1999مبتنههی بههر ای هنکههه تعههالی

رز می دهد و گرایشی فطري به سمت فردبودن یعنی

خصوصیتی است کهه در سهنین بهزرگسهالی تحهول

تحقق کامل خود وجود دارد .زمهانیکهه سهاختارهاي

مییابد ،همخوان بود .نتایج حاصهل از مقایسهۀ میهان

روان فردیت یافتند ،مرحلۀ بعهدي یعنهی حرکهت بهه

گههروههههاي سههنی ،بیههانگر تفههاوت در هههر زوج از

سوي تعالی رز میدهد .الزمۀ تعالی ،تمرکز بیشتر بهر

گروههاي سنی و وجود تفاوت معنیداري میان گهروه

دنیاي درون و دلبستگی بیشتر به دنیاي معنوي اسهت.

سنی اول ( )14 -18با گروههاي سنی سهوم ()40-65

این گرایش به سمت وحدت شخصیت و بهمپیوستن

و چهارم ( )66 -88بود .همچنین تفاوت میهان گهروه

تمام اجزاي متضاد در درون روان از دیدگاه یونم در

سنی دوم ( )19 -39با گروههاي سنی سوم ()40-65

دورۀ میانسالی به تحقق مهیرسهد (شهولتز و شهولتز،

و چهارم ( )66 -88معنیدار بهود .بهه عبهارت دیگهر

 .)1392نتایج تحقیق حاضر نشان داد کهه میهانسهالی

میان دو گروه سنی اول و دوم یعنهی از نوجهوانی تها

مطرحشده در دیدگاه یونم دقیقاً همان محدودۀ سنی

دهۀ  40با دو گروه سنی آخر یعنی از حدود دههۀ 40

است که نمودار تحولی ،راه خود را به سمت پیري با

تا پایان  88سهالگی تفهاوت وجهود داشهت .از زاویهۀ

روند صعودي و شیب قابلمالحظهاي طی مهیکنهد و

تحولنگري ،نمودار سیر تحهولی نشهاندهنهدۀ رونهد

به لحام آمهاري تفهاوت معنهیداري را در خصهو

صعودي میانگینهاي تعدیلشدۀ نمهرات از نوجهوانی

روند تحولی با سنین نوجوانی و اوایهل بهزرگسهالی

به سمت پیري بود که این با یافتۀ براون و همکارانش

نشان مهیدههد .مشهابهت میهان نتهایج پهژوهشههاي

( )2013همخوانی داشهت .پیهدمونت ( )1999معتقهد

مختلف نشاندهندۀ گرایشی اساسی به سهمت تعهالی

است که این تحول تعالی معنوي با فرایند کههنسهالی

در انسان بهویژه در سنین میانسالی اسهت و احتمهاالً

بیشتر افهزایش مهییابهد .مسهیري کهه در آن حرکهت

با تغییرات عصهب روانشهناختی و سهطوح شهناختی

غیرقابلاجتناب به سوي مرگ ،نیازي را بهراي انسهان

مرتبط است .در زمینۀ عصب روانشهناختی ،تغییهرات

به دنبال میآورد تا معنا را جست وجو کنهد .بنهابراین

در مغز در اوایهل بهزرگسهالی بهه توانهایی اسهتدالل

افراد مسنتر به دلیل وجود احساس نزدیکی بیشتر به

پیشرفتهتر در موضوعات پیچیهده و انتزاعهی از قبیهل

مرگ ،در ملموستري از فرایند تعهالی دارنهد و یها

مضههامین معنههوي و مههذهبی کمههک مههیکنههد .دربههارۀ

حداقل زمان بیشتري را براي کاوش در زمینهۀ تعهالی

تحوالت شناختی در انتقال به بزرگسالی نیز که الزمۀ

سهپري مهیکننهد .نتههایج پهژوهش نیهز نشهان داد کههه

تعالی است ،طرفداران نظریههاي فراانتزاعی درتحهول
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شناخت نظیر سینات ( ،1990به نقل از کارت رایهت،1

آن است و یها از دیهدگاه پیهدمونت ،تجربهۀ ناشهی از

 )2001نیز در این نظر با یونم همعقیهده هسهتند کهه

احساس نزدیکی غیرقابلاجتناب بهه مهرگ .در واقه

معنویت محصهول فراینهد رشهدیافتگی اسهت کهه در

بسیاري ازنظریههاي تحول معنوي همانطورکه اشهاره

مسیر زندگی اتفا میافتد .بزرگسهاالن میهانسهال و

شد ،انتظار دارند که آگاهی ،بلوغ و تعهد معنوي افراد

سالمندتر پس از گذار از مطلقگرایهی و تجربههکهردن

بهها افههزایش سههن افههزایش یابههد .پیههدمونت ()1999

نسبیت در زندگی به رفتن به ماوراي طریهق عملیهات

به وضوح بیان کرد که نمرات معنویت وقتی فرد پیرتر

منطق صوري و در حقیقتی تمایل دارند که الگهوي

میشود باید افزایش یابد .او مطرح کرد کهه غلبهۀ رو

تحول شناختی پیاژه آن را توصیف کرده است .روش

به افهزایش مهرگ ،یهک محهر قدرتمنهد در انگیهزۀ

تازه شکلگرفتۀ نگرش به دنیها بهه تهالش و اشهتیاقی

معنوي و درگیري مذهبی است.

معنوي منجر میشود .پیرشدن فیزیکی ،اگرچه پویایی

تحول تعالی معنوي از زاویۀ متغیهر جهنس بیهانگر

یک شخص را محدود میکند ،فرصت تجربۀ تعمق و

تفاوتی معنیدار نبود .به عبهارت دیگهر میهان زنهان و

سکوت تفکرآمیز را فراهم میسازد و بنهابراین رونهد

مردان در خصو

روند تحولی تعالی معنوي تفهاوت

تحول تعهالی معنهوي را تسههیل مهیکنهد .ههمچنهین

معنههیداري مشههاهده نشههد .اگرچههه میههانگینهههاي

همخوانی درخور مالحظهاي میان نتهایج پهژوهش بها

تعدیلشدۀ نمرات در گروه زنان به طور چشهمگیهري

مطالعات طولی وینک و دیلهون ( )2003وجهود دارد.

بیشتر از مردان دیده شد ،این تفاوت معنیدار نبود .اثر

آنها بدون در نظر گرفتن جنس ،افزایش معنیداري را

تعاملی سن و جنس نیز تفاوتی معنیدار را نشان نداد.

در معنویت در مراحل میانی بزرگسالی یعنی دهۀ 50

البته روند تحولی میهانگینههاي تعهدیلشهدۀ نمهرات

و ابتداي  60سالگی و مراحل بعدتر گزارش کردند.

تعالی معنوي در زنان از نوجوانی تا پیري به صهورت

البته به نظر میرسد که این بدان معنها نیسهت کهه

صعودي است و بیشترین میانگین به ششهمین گهروه

حتماً در میانسالی پدیدۀ تعالی معنوي ،رز میدههد و

سههنی ( )66 -88مربههوط اسههت؛ ولههی رونههد تحههولی

یا در سنین پایینتر امکان دستیابی بهه سهطوح بهاالي

میانگینهاي تعدیلشدۀ نمرات درگروهههاي سهنی در

تعالی معنوي وجود ندارد ،بلکهه نشهان مهیدههد کهه

مردان نشاندهندۀ روند نزولی از نوجوانی بهه سهمت

گههرایش اساسههی در تمهههام انسههانههها در جههههت

اوایل بزرگسالی است و سپس از حدود دههۀ چههل

تعالیجستن در زندگی وجود دارد .احتماالً بسیاري از

تا دهۀ هشتاد روند تحولی صعودي میشود.

عواملی که به طور طبیعی موجبات ظهور ایهن انگیهزۀ

با توجه به پیشینۀ پژوهشی انتظار بر این بهود کهه

درونی را فراهم میکنند و بررسی شهدند ،بهه تحقهق

مسایل غیرمادي بخش مهمی از زنهدگی اغلهب افهراد

تعالی معنوي در میانسالی منجر میشود؛ این عوامهل

در گسترۀ عمرشان باشد .به عالوه این مطالعات نشان

عبارتنهد از :تجربهۀ نامالیمههات در زنههدگی ،تغییههرات

دادهانههد کههه ماهیههت درگیههريهههاي انسههان در امههور

عصههبشههناختی ،تغییههرات شههناختی ،دروننگههري و

غیرمادي در طول زندگیش تغییر میکنهد .از دههۀ 40

سنین میانسالی و بعهد از

به بعد در زمینۀ تعالی معنوي ،روند صعودي مشهاهده

سکوت تفکرآمیز که خا

Cartwright

1

شد .حرکت به سمت میانۀ بزرگسهالی زمهانی اسهت

بررسي روند تحولي تعالي معنوي از نوجواني تا پیري :مطالعۀ مقطعي21 /

که افراد عشق را مییابند و ازدواج میکننهد ،خهانواده

مولوي ،ح ،)1393( .راهنماي عملهی

SPSS- AMOS

تشکیل میدهند و به امید ساختن یک زندگی به یهک

در علههوم رفتههاري ،اصههفهان :انتشههارات پههویش

مسیر شغلی متعههد مهیشهوند .اینجها مسهایل معنها و

اندیشه.

درگیري در اجتمات مهم میشوند .ساختن یهک آینهده
مسهتلزم داشهتن برنامههاي بههراي دنبهالکهردن اسههت؛
بنابراین نیاز بهه آفهرینش یهک معنهاي غهایی در ایهن
مرحله چشمگیرتر میشود؛ چون این به آفرینش یهک
زمینۀ تفسیري بهراي فههم خویشهتن کمهک مهیکنهد.
داشهتن یههک حههس گسهترده از معنههاي فههردي ثبههات
هیجانی فراهم مهیکنهد کهه در عهوض فهرد را قهادر
میسازد که به یک تعههد طهوالنیمهدت سرسهپردگی
پیدا کند .این همچنین به فرد کمک میکنهد کهه یهک
حهس اجتمهاعی را بیابهد و پهرورش دههد کهه در آن
حمایت اجتمهاعی و محلهی را بهراي هویهت فهرد و
نیازهههاي زاینههدگی فههراهم آورد .پههس دراواسههط
بزرگسالی سطوح بهاالتر مشهارکت مهذهبی و تعهالی
معنوي افزایش مییابهد .بهه نظهر مهیرسهد ،بهاالبودن
سطوح مشارکت مذهبی در پیري به ایهن دلیهل باشهد
که اعتماد بیشتري براي افراد فراهم میکند که آنها در
زندگی بعدي به امنیت معنوي غهایی دسهت خواهنهد
یابند.
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