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Abstract
Personality and personality characteristics have always been considered by researchers and
theoreticians of the behavioral sciences as a factor influencing human's implicit and explicit
behaviors. Current research was administered with the aim of analysis of the role of
proactive personality on the relationship between spiritual capital and transcendental spiritual
well being. The research method is correlation and the statistical population comprised
employees of two industrial companies in Isfahan city, among them two hundred and seventy
seven persons were selected by quota sampling. Research instruments were the spiritual
capital questionnaire, transcendental spiritual well being questionnaire and proactive
personality questionnaire. Data were analyzed using hierarchical regression analysis. Results
indicated that, there is a positive and significant relationship between proactive personality
and spiritual capital and between spiritual capital and transcendental spiritual well being.
Also the results of hierarchical regression analysis revealed that proactive personality
moderates the relationship of two dimensions of spiritual capital, that is spiritual valuation
and transcendental relationship with God and transcendental spiritual well being. The results
of this study indicated that the proactive personality is an important factor in the relationship
between spiritual capital and transcendental spiritual well being.
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چكیده
شخصییت و ویژگیيهیا ي شخصییتي عیاملي اگرگیذار بیر رفتارهیاي آشیکار و نهیان انسیان اسیت و همیواره شیایان تو یه
پژوهشگران و نظریهپردازان علوم رفتاري بوده است .این پژوهش با هید

تحلیلیي بیر نشیش شخصییت پییشرو در رابطی

سرمای معنوي و بهزیستي معنوي تعاليگرا ا را شید .روش پیژوهش از نیوم همبسیتگي و امعی آمیاري آن نارننیان دو
سازمان صنعتي در اصفهان بودند نه از میان آنها دویسیت و هفتیاد و هفیت نفیر بیه شییو سیهمیهاي انتخیا شیدند .بیراي
معآوري داده ها از سه پرسشنام سرمای معنوي ،پرسشینام بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا و پرسشینام شخصییت پییشرو
استفاده شد .دادهها با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبي تحلییل شید .نتیای نشیان دادنید بیین شخصییت پییشرو بیا
سرمای معنوي و بهزیستي معنوي تعاليگرا و بین سیرمای معنیوي و بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا رابطی مثبیت و معنیاداري
و ود دارد .نتای تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبي نشان دادند شخصیت پیشرو رابطی بیین دو مفلفی سیرمای معنیوي ،یعنیي
ارزشگرایي معنوي و رابط تعاليگرا با خداوند را با بهزیستي معنوي تعاليگرا تعدیل میيننید .نتیای ایین مطالعیه نشیان
دادند شخصیت پیشرو ميتواند عاملي مهم در پیوند بین سرمای معنوي با بهزیستي معنوي تعاليگرا باشد.
واژههای کلیدی :شخصیت پیشرو ،سرمای معنوي ،بهزیستي معنوي ،تعاليگرایي
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مقدمه

بیکران الهي شکل میيگییرد (یوسیا .)2011 ،از چنیین

در نگاهي تاریخي به تو ه بشر به معنویت ،ميتیوان

منظري ،منبع تیزال الهي در پیوند با باورهیا و رفتارهیاي

گفت فطرت حشیشت و و تعاليگیراي بشیر همیواره بیه

انسان ،نیرویي عظیم و بيپایان را به انسان عطیا میيننید

دنبال یافتن پاسخ درخور و اقنام نننده به سیفاتتي بیوده

نییه فراتییر از سییرمای مییادي ،مییاهیتي زاینییده ،پویییا،

نه ذهن او را دربار اهدا

خلشت و حیاتش روي نر

هدایتگیر و تنظییمنننیده دارد (گیلپیرور و وادییان،

خاني اشغال نرده است .در این ننجکیاوي و سیتجو

 .)2016در نگاه دین مبین اسالم سیرمای معنیوي بیهسیان

زنیدگي در معنیاي گسیترد نلمیه و

هر سرمای دیگر ،بستري براي ا مینان ،آرامش و تیالش

ارائ پاسیخ آرامیشدهنیده) ،معنوییت ایگیاه خطییري

هدفمند براي انسان محسیو میيشیود (فیارو2006 ،،؛

داشته است (نورلین ،تنتوس ،روواچ ،سالگرن و چیین،

همداني و اعتزاز)2002 ،؛ به همیین دلییل تسیلض ف یاي

 )2005و باو ود فراز و فرودهیاي مفهیومي و محتیوایي

معنوي مبتني بر تو ه دائمي بیه آفرییدگار هیان هسیتي

فراوان همیواره در مشیا ع مختلیا تیاریخ زنیدگي بشیر

را م یيتییوان سییرمایهاي گییرانبهییا و ارزشییمند یییا همییان

شاهد تجدید حیات تو ه بیه معنوییت هسیتیم (انبیري،

سرمای معنوي تلشي نرد (گلپیرور و وادییان.)2016 ،

2013؛ چیتکو ،اونونل و پچهنینو2009 ،؛ نلهسیورایت،

در مروري نوتاه ميتوان تعاریا سیرمای معنیوي را در

 .)2012اندیشیییدن بییه مسیییر تعییالي منتهییي بییه لشییالاه از

سه بش نلي ،شامل تلشي سرمای معنوي بهمنزل سیرمایه

راههاي مختلفي ميتواند در انسانها نماییان شیود .یکیي

دیني (الگوي رفتارها و باورهاي دیني نه قابلییت انتشیال

از این نمودها ناملترشدن اندیشهها در قالی مفیاهیمي

بیننسلي را دارد و در میان افراد همگیروه و هیمخیانواده

ارزنده و الهامبخش است .یکي از ایین مسییرهاي تعیالي

مشترک است) ،سیرمای معنیوي بیهمنزلی عیاملي نیه بیه

اندیشه ،تلشي معنوییت و معنوییتگراییي در قالی منبیع

زندگي معنا ميدهد و سرمای معنوي بیهمنزلی شیکلي از

سرمایهاي حیاتبخش و انرژيآفرین (سیرمای معنیوي )1

تکیه بر خدا و پیروي از دستورات او قیرار داد (همرلیي،

اسییت .در همیییین راسیییتا در ایییین پیییژوهش از نگیییاهي

2011؛ ویتفیورد2007 ،؛ یوسیا .)2011 ،در تعریفیي

تعاملگیرا بیه نشیش شخصییت پییشرو ( 2پییشنگیر) در

همسو با رویکرد تلشي سرمای معنوي بیهمنزلی شیکلي از

رابط سرمای معنوي متشیکل از دلبسیتگي بیه خداونید ،3

دلبسییتگي بییه خداونیید متعییال ،میيتییوان گفییت سییرمای

ارزشگرایییي معنییوي  ،4تأگیرگییذاري معنییوي  5و رابطیی

معنوي «نیرو و نفوذ حاصل از دلبستن بیه نییروي میافو،

( ستجوي اهدا

تعاليگرا بیا خداونید  6بیا بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا

7

بشري یعني خداوند متعیال اسیت نیه مو ی آرامیش،

تو ه شده است.

ارزشگراییییي معنیییوي ،تأگیرگیییذاري معنیییوي ،تیییالش

در دین اسالم معنویت پدیدهاي همپوش با رفتارها و
باورهاي مذهبي (اعم از وا

و مسیتح ) تلشیي شیده

هدفمند (تعاليگرا) و امیدواري آیندهگرا (غایتنگیر ) 8
ميگردد» (گلپرور و وادیان ،2016 ،ص  31و .)32

است نه بر پای دلبستگي ،تونل و امید به لطیا و میدد

بیر مبنیاي تعرییا ارائیهشیده سیرمای معنیوي نییوعي

1

پشتوانه و اتکیال انسیاني تلشیي میيشیود نیه از تمیایالت

. spiritual capital
. proactive personality
3
. attachment to the God
4
. spiritual valuation
5
. spiritual influence
6
. transcendental relationship with God
7
. transcendental spiritual well being
2

مذهبي و بر پای دلبستگي انسان به آیینهیا و ارزشهیاي
معنییوي انگیییزهدهنییده و نیییروبخشِ خییدامحور شییکل
. futurism hope

8
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 -واتسیون،

و نیروي فرابشري متعال (خداوند متعیال) صیورتبنیدي

ميگیرد و تشویت ميشیود (بیکیر و میایل

2008؛ ناگیو .)2010 ،از چنین منظري ،زمیاني پدییدهاي

ميشود نه به ور امع به انسیجام در اهیدا

و اعمیال

نظیییر معنویییت در قال ی سییرمای معنییوي صییورتبنییدي

زنیدگي فیرد منجیر میيشیود (فیشییر 2012 ،و .)2013در

ميشود نه بهسان یک منبع هدایتگر عمل ننید ،الیزام

نگییاه ابعییادي بییه بهزیسییتي معنییوي ،بهزیسییتي معنییوي

و پایبندي به صداقت ،درستناري و تکریم انسانهیا را

تعاليگرا یکي از ابعادي اسیت نیه بیه عنیوان ارتبا یات

پدیید آورد ،ماهیییت هییدایتگیر و انییرژيبخییش داشییته

روانشناختي انسان با نیرویي فرافیردي (دیگیري متعیال)

باشد ،مبتني بر حکمتگرایي باشد ،مبتني بر ارزشهیاي

بهویژه خداي متعال در راستاي تجرب احساس آرامش و

معنوي نظیر اعتماد ،ارزشیمندي و نرامیت انسیان باشید،

سالمتي تعریا ميشود (گیلپیرور و وادییان.)2016 ،

منجیر شیود و

درواقع بهزیستي معنوي تعیاليگیرا را میيتیوان احسیاس

از ریق و ود فرصت خلوت بیا خیدا و راز و نییاز بیا او

دروني سالمتي و خیو بیودني دانسیت نیه در احسیاس

تشویییت شییود (اسییتارک و فینکییه2000 ،؛ ایانییانون و

پیوند رو به تعالي و احساس یگانگي بیا معبیودي متعیالي

نلیک2007 ،؛ پالمر و وانگ2013 ،؛ زوهار و مارشیال،

پدیییید مییيآییید (فیشیییر 2012 ،2009 ،و  .)2013ایییین

2004؛ شیییوارتز2010 ،؛ لییییو .)2011 ،در حمایییییت از

احساس خیو بیودن و سیالمتي رو بیه تعیالي ،از لحیا

رویکرد معنویت بهمثاب سرمای معنوي ،شواهد پژوهشیي

نظري به منبع تغذیهاي معنوي نیاز دارد (رابرت ،یانگ و

در دسترس نشیان میيدهنید معنوییت و معنوییتگراییي

نلي .)2006 ،به همین لحا سرمای معنوي بیا تو یه بیه

عامل مهم و اساسي براي بخشش ،گفتار و نردار نییک،

ماهیت نیروبخش و هدایتگر ميتواند بهزیستي معنیوي

سالمتي و بهزیستي ،صبر و پشتکار ،اعتماد ،نیومدوسیتي

تعییاليگییرا را تشویییت ننیید .در حمایییت از اییین نظییر در

و عاملي براي غلبه بر مشیکالتي اسیت نیه انسیانهیا در

پییژوهشهییایي نشییان داده شیید بییین معنویییتگرایییي و

مسیر زندگي خود بیا آن موا یه میيشیوند (گیلپیرور و

بهزیستي معنوي و بیه وییژه بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا

وادیییان2016 ،؛ همرلییي2011 ،؛ ویییتفییورد2007 ،؛

رابطیی مثبیییت و معنیییاداري و ییود دارد (گیییلپیییرور و

به تأگیرگذاري معنیوي در محییض ا یرا

یوسا .)2011 ،از میان پیامدهاي مختلا بیراي سیرمای

وادیان2016 ،؛ فیشر 2012 ،2009 ،و .)2013

معنوي ،بهزیستي معنوي تعاليگرا ایگاه ویژهاي دارد.

اما فراتر از آنچیه دربیار م یامین سیرمای معنیوي و

یکي از تعاریا بهنسبت امع و پذیرفتهشده دربیار

بهزیستي معنوي تعاليگرا و رابط آنها با یکیدیگر گفتیه

بهزیستي معنوي ،نیه بیا تمرنیز بیر تجربی معنیوي ارائیه

شید و بییاو ود اینکیه از ریییق رویکیرد سییرمای معنییوي

شده ،به این صیورت اسیت «و یود احسیاس سیالمتي و

بهمثاب منبیع انیرژيبخیش سیرمایهاي ،افیزایش احسیاس

خو بودن رواني نیه برآمیده از تمرنیز بیر ارزشهیاي

بهزیستي معنوي تعاليگرا منطشیي اسیت ،نادییدهگیرفتن

انساني و فلسفه زندگي معطو

به تعالي است و مو

عوامل رواني ،ا تماعي و زیستي دیگر نه به ور بیالشوه

هدایت سلوک و معنابخشي به زندگي انسان (نیه خیود

میيتواننید در ایین رابطییه تغییراتیي را بیه و یود آورنیید،

بیه یور گسیترده در رفتارهییاي مختلیا نمیود میيیابیید)

مو

غفلت از حشایق ارزشمند ميشود .در نگیاهي بیه

مییيشییود» (فرانانییدو و چییادوري ،2010 ،ص  .)212از

عوامل مختلا رواني ،ميتوان گفت شخصییت یکیي از

ر
برحس

دیگر ،در دیدگاه فیشر ( )2009بهزیسیتي معنیوي
احساس دروني نسبت به خود ،ا تمیام ،محییض

عوامیل بیا اهمییت اسییت نیه تشریبیا ردپیاي آن در همی
رفتارهاي مشهود و نامشهود انسان آشیکار اسیت (راس،
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 1375/ 1992تر مه مالفر) .یکي از مفاهیم بیهنسیبت

منطق استفاده از سه متغیر سیرمای معنیوي ،بهزیسیتي

نییوین بییه شخصیییت انسییان ،شخصیییت پ ییشرو اسییت.

معنییوي تعییاليگییراي و شخصیییت پیییشرو در در یی

شخصیت پییشرو توصییفي بیر تمیایالت رفتیاري نلیي

نخست بیه رویکیرد معنیوي و مثبیتنگیر اصیلي در میتن

براي شناسایي فرصتهایي است نه به تغیییر فعیال امیور

پژوهش حاضر مربوط ميشود .تیالش و ایید اصیلي در

دربیار انسییان منتهیي میيشیود (بییانر ،تیمیز و درنی ،

پییژوهش حاضییر اییین بییود تییا مشییخص شییود در نگییاه

2012؛ بییارتولینو ،ترانسیییلو و فرانییارولي2011 ،؛ لییي،

مثبتنگر چگونیه دو عنصیر معنیوي (سیرمای معنیوي) و

لیانگ و نرنیت .)2010 ،در مشایسیه بیا افیرادن منفعیل بیه

شخصیییتي مثبییت (شخصیییت پییشرو) ممکیین اسییت در

لحا شخصیتي ،شخصیتهاي پییشرو بیشیتر ماییلانید

تع امل بیا یکیدیگر بیر سیالمتي تیأگیر بگذارنید .فراتیر از

زنیدگي خیود بیهصیورتي

آنچه بیان شد منطق نظريِ انتخا سه متغیر مورد مطالعه

خیود را شیکل دهنید و دسیتکاري

در پژوهش حاضر به این اییده بیاز میيگیردد نیه بیراي

نننییید (پرابیییو 2007 ،و 2013؛ تومیییاس ،وایی یتمییین و

تبیین چگونگي ارتشال سالمت و بهزیستي انسیانهیا ،چیه

وای وسواران2010 ،؛ گرنت ،پارنر و نولینز)2009 ،؛

در بعیید معنییوي ،چییه در بعیید عییا في و چییه در بعیید

بههمین دلیل افراد پیشرو بهصورت منفعیل در دریافیت

روانشناختي در شکل نلي خود ،نگیاه تعیاملي بیه نشیش

ا العیات و فرصییتهیا عمییل نمیينننیید؛ بلکیه بییه ییور

متغیرهییاي شخصیییتي در ننییار دیگییر متغیرهییا میيتوانیید

دي ،دانش و ا العات تزم را بیهدسیت میيآورنید و

راهگشاي نظریات و تبیینهاي گستردهتر بیراي دسیتیابي

وارد عمییل م یيشییوند (نلییی  ،بیییادت و لمنییز2005 ،؛

به بهزیسیتي عمییق و پاییدارتر شیود .شخصییت پییشرو

گرنت و آشفورد .)2008 ،بنیابراین در ییک میعبنیدي

بهعنوان متغیر تعدیل نننده در این پژوهش استفاده شیده

نلییي مییيتییوان گفییت شخصیییت پیییشرو مبتنییي بییر

و یکي از متغیرهاي شخصیتي نوین است نه به نشش آن

مشخصههایي نظیر ابتکارگرایي ،شناسایي ایدههاي نوین

تاننون آنچنان باید و شیاید در تعیالي بهزیسیتي معنیوي

براي بهبود فراینیدهاي نیاري و شیرایض ،روزآمیدنردن

انسان در ایران در تعامیل بیا دیگیر متغیرهیا تو یه نشیده

مهارتها و توانایيهاي انتسابي و تالش براي فهم بهتیر

است .این امر در حالي است نه مطالعات نشیان دادهانید

اسییت (چییان2006 ،؛ مورگییان ،والکییر،

افراد پییشرو ،تمیایلي بنییادین بیه شکوفاسیازي و تغیییر

وانگ و اون .)2012 ،پژوهشهاي گذشته نشان دادهانید

شرایض و موقعیت خود دارنید (اردوغیان و بیاور2005 ،؛

شخصیت پیشرو با رضایت از نیار و شیغل ،رفتارهیاي

بییانر و همکییاران2012 ،؛ برتولینییو و همکییاران2011 ،؛

میییدني (نظییییر ییییاريرسیییاني ،نوعدوسیییتي ،احتیییرام،

پرابو2013 ،؛ چیان2006 ،؛ سیان و زنیگ2014 ،؛ لیي و

وظیفیهشناسیي ،پایبنییدي بیه ف ییایل شییهروندي) (چییان،

همکاران2010 ،؛ مورگان و همکیاران .)2012 ،بنیابراین

2006؛ لییي و همکییاران ،)2010 ،بییا عملکییرد (بییانر و

وقتي فرد به لحا شخصیتي آمادگي و تمایل زیادي بیه

همکاران ،)2012 ،بیا انگییزش بیراي آمیوزش و رشید و

شکوفاسازي ظرفیتهیاي و یودي و فطیري خیود دارد

موفشیییت حرفییهاي (اردوغییان و بییاور2005 ،؛ برتولینییو و

(شخصیت پیشرو) ،به لحا نظیري و منطشیي سیادهتیر،

همکاران2011 ،؛ پرابو2013 ،؛ سیان و زنیگ )2014 ،و

عواملي نظیر سرمای معنیوي در او بیه احسیاس بهزیسیتي

با تعهد (مورگان و همکاران )2012 ،رابط مثبت دارد.

معنوي تعاليگرا منجر خواهند شید .ایین پییشبینیي نیه

براي دستیابي و تحشق اهدا
فعیال محییض ا یرا

دنیییاي ا ییرا

ماهیییت نظییري دارد تییاننون در نمتییر پژوهشییي بییه آن

تحلیلي برنشش شخصیت پیش رو در رابطه سرمای معنوي و بهزیستي معنوي تعاليگرا23/

تو ه شده است .به همین دلییل منطیق نهیایي اسیتفاده از

فراهم شود .بر پای آنچه بیان شد مدل نظري پژوهش در

شخصیییت پ ییشرو در ننییار دو متغیییر بییا هییتگی یري

شکل  1و فرضیههاي مربو ه به شرح زیر در نظیر گرفتیه

معنییوي مثبییت اییین بییوده اسییت تییا مسییتنداتي علمییي و

شدهاند.

پژوهشي در حوز نششآفریني ایین متغییر شخصییتي در
ننار سیرمای معنیوي بیراي بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا
بهزیستی معنوی
تعالیگرا

سرمایه معنوی

شخصیت پیشرو

شكل .1الگوی نظری پژوهش

فرضی اول :سرمای معنوي (دلبستگي بیه خداونید،

براي تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبي انتخیا شیده اسیت

ارزشگرایییي معنییوي ،تأگیرگییذاري معنییوي و رابطیی

(پدهازر .)1997 ،شیو نمونهگیري به این ترتی بود نیه

تعاليگرا با خداوند) با بهزیستي معنوي تعاليگیرا داراي

از ریق فهرست اسامي نارننان دو مجموعی نیاري بیه

رابط مثبت و معناداري است.

شیو سهمیهاي متناس با حجم 280 ،نفر انتخا شیدند.

فرضییی دوم :شخصیییت پیییشرو رابطیی سییرمای

از توزیع و معآوري پرسشینامههیا ،سیه پرسشینامه

پ

معنییوي (دلبسییتگي بییه خداونیید ،ارزشگرایییي معنییوي،

(معادل  1/1درصد) به دلیل پاسخ نیاقص از تحلییلهیاي

تأگیرگذاري معنیوي و رابطی تعیاليگیرا بیا خداونید) بیا

نهایي ننار رفت؛ بنابراین گروه نمونی پیژوهش بیه 277

بهزیستي معنوي تعاليگرا را تعدیل مينند.

نفییر تشلیییل یافییت (نییر بازگشییت  98/9درصیید) .دلیییل
انتخا نمونه از میان افراد شاغل در دو سیازمان صینعتي

روش
روش پیییژوهش ،امعی ی آمیییاري و نمونیییه :ایییین

براي این پیژوهش ایین بیود نیه رونید مطالعیات حیوز
شخصیت پیشرو ي چند سال اخیر به شکل فزایندهاي

پژوهش از نیوم پیژوهشهیاي همبسیتگي اسیت .امعی

بهسوي تأگیرات این نوم شخصیت بر رفتارهاي نیاري و

آماري پژوهش نارننان مرد دو مجموع نیاري داراي

غیرناري افراد در محیض نار حرنت نرده است (بیانر

ساختار ،تولییدات و میدیریت مشیترک فعیال در حیوز

و همکیییاران2012 ،؛ برتولینیییو و همکیییاران .)2011 ،از

تولییید تجهیییزات صیینعتي برودتییي و حرارتییي در شییهر

ر

دیگر ،بیه واسیط تیأگیرات انکارناپیذیر معنوییت و

اصفهان در بهار سال  1391به تعداد  530نفیر بودنید نیه

معنوی یتگرایییي بییر افییراد در مح ییضهییاي نییار نییه در

از میان آنها با استفاده از نمونهگیري سهمیهاي (بیهمنظیور

نشورهایي با مذه

و دین متفاوت به ور دي شیایان

رعاییت نسییبت نارننیان نارخانی اول و دوم در حجییم

تو ه قرار گرفته ،نمون این پیژوهش از افیراد شیاغل در

نمون نهایي) 280 ،نفر به عنوان نمونه براي ایین پیژوهش

دو سازمان صنعتي انتخا شده است.

انتخا شدند .حجم نمونه  280نفر بر مبناي توصیههیاي
مطرحشده در منابع مر ع براي حجیم نمونیه میورد نییاز
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ابزار سینجش :پرسشینام سیرمای معنیوي

1

(SPQ-

پرسشنام بهزیستي معنیوي تعیاليگیرا :)TSWQ-5( 2

 :)20براي سنجش سیرمای معنیوي از پرسشینام سیرمای

براي سنجش بهزیستي معنوي تعاليگرا از خیردهمشییاس

معنیوي گیلپییرور و وادییان ( )2016اسییتفاده شید نییه

پیین سییفالي پرسشیینام بهزیسییتي معنییوي گییومز و فیشییر

داراي بیسییت سییفال و چهییار خییردهمشییاس بییه نییامهییاي

( )2005استفاده شد نه داراي مشییاس پاسیخگویي پین

دلبستگي بیه خداونید (هشیت سیفال ،سیفاتت  1تیا ،)8

در هاي (بسیار نم =  1تا بسیار زییاد =  )5اسیت (ییک

ارزشگرایي معنیوي (چهیار سیفال ،سیفاتت  9تیا ،)12

نمونه سفال این پرسشنامه به این شیرح اسیت :چشیدر در

تأگیرگذاري معنوي (چهار سفال ،سیفاتت  13تیا  )16و

ول شش ماه گذشته تیاننون رشید ارتبیاط شخصیي بیا

رابط تعاليگرا با خداوند (چهار سیفال ،سیفاتت  17تیا

خداوند را تجربه نردهاید ؟) .در محاسیب امتییازات ایین

 )20و مشییییاس پاسیییخگویي پییین در یییهاي (در حییید

پرسشنامه مطابق با مشیاس پاسیخگیویي ارائیهشیده ،ابتیدا

بسیارنم =  1تا حد بسیار زیاد =  )5اسیت( .ییک نمونیه

فرد پاسخگو امتیازات گزین پاسخهاي انتخا شده را بیا

سفال این پرسشنامه به این شرح اسیت :چشیدر در انجیام

یکدیگر ،مع و سپ

بر تعیداد سیفاتت (پین سیفال)

امور از آموختههاي معنوي خود بهیره میيبریید؟) .هیی

تشسیم نرد .بر اساس این ،دامن نوسیان امتییازات از  1تیا

سفالي در پرسشنام سرمای معنوي بیهصیورت معکیوس

 5در نوسان خواهید بیود و افیزایش امتییازات بیه معنیاي

نمره گذاري نميشوند .در محاسب امتیازات چهار مفلفی

افزایش سطح بهزیستي معنوي تعاليگرا اسیت .گیومز و

این پرسشنامه مطابق بیا مشییاس پاسیخگیویي ارائیهشیده،

فیشر ( )2005روایي ایین پرسشینامه را بیر مبنیاي تحلییل

ابتدا فرد پاسخگو امتیازات گزین پاسخهاي انتخا شیده

عیاملي تأییییدي مسیتند سییاخته و آلفیاي نرونبییا آن را

بر تعداد سفاتت هر

برابر با  0/95گزارش نرده اند .در ایین پیژوهش تحلییل

خردهمشیاس (بهترتی براي چهار خردهمشییاس شیامل ،8

عاملي انتشافي پن سفال این پرسشنامه را بر یک عامل

 4 ،4و  )4تشسیم ميننید .بیر اسیاس ایین ،دامنی نوسیان

قرار داد نه همیان بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا اسیت و

امتیازات چهار خردهمشیاس از  1تیا  5در نوسیان خواهید

آلفاي نرونبا پرسشنامه نیز برابر با  0/9به دست آمد.

را با یکدیگر مع مي نند و سپ

بود و افزایش امتیازات به معناي افزایش سطح دلبسیتگي

پرسشیینام شخصیییت پ ییشرو  :)PPQ-10( 3بییراي

به خداوند ،ارزشگرایي معنوي ،تأگیرگیذاري معنیوي و

سییینجش شخصییییت پی ییشرو از پرسشییینام دهسیییفالي

رابط تعاليگرا با خداونید اسیت .گیلپیرور و وادییان

ارائهشد پاربو (( )2007یک نمونه سفال ایین پرسشینامه

( )2016روایي این پرسشنامه را بر مبنیاي تحلییل عیاملي

به این شرح است :چشدر در یول شیش میاه گذشیته در

انتشافي و تأیییدي مسیتند سیاختهانید .در ایین پیژوهش

محیض نارتیان احسیاس نیردهایید نییروي زییادي بیراي

آلفییاي نرونبییا دلبسییتگي بییه خداونیید ،ارزشگرایییي

تغییییر سییازنده دارییید؟) اسییتفاده شیید نییه داراي مشیییاس

معنییوي ،تأگیرگییذاري معنییوي و رابطیی تعییاليگییرا بییا

پاسخگویي پن در هاي (خیلينم= 1تا خیلي زییاد=)5

خداوند بهترتیی برابیر بیا  0/65 ،0/76 ،0/9و  0/83بیه

است .شواهد روایي و پایایي مربوط بیه آن در خیارا از

دست آمد.
2

1

. Spiritual Capital Questionnaire

. Transcendence Spiritual Wellbeing Questionnaire
. Proactive Personality Questionnare

3

تحلیلي برنشش شخصیت پیش رو در رابطه سرمای معنوي و بهزیستي معنوي تعاليگرا25/

ایران مطلو اسیت (پیاربو .)2007 ،پیاربو ( )2007بیه

روش ا ییرا و تحلیییل :پرسشیینامههییاي پییژوهش

نشل از پژوهشهاي گذشیته رواییي تمییزي ،همگیرا و

بییهصییورت خییودگزارشدهییي پاسییخ داده شییدند و

مالنییي اییین پرسشیینامه را مطلییو دانسییته و آلفییاي

داده هاي حاصل از پرسشنامههاي پژوهش بیا اسیتفاده

نرونبا  0/87تا  0/89و پایایي بازآزمایي  0/72را در

از ضییری همبسییتگي پیرسییون و تحلیییل رگرسیییون

فاصل زمیاني سیه ماهیه بیراي ایین پرسشینامه گیزارش

سلسله مراتبي با استفاده از نرم افزار آماري براي علیوم

نییرده اسییت .پییاربو ( )2007از ریییق تحلیییل عییاملي

ا تماعي  )SPSS( 1تحلیل شد.

تأییدي ،رواییي سیازه پرسشینام شخصییت پییشرو را

یافتهها

مستند نرده و آلفاي نرونبیا برابیر بیا  0/89گیزارش

از  202نفر اع اي نمونیه نیه تحصییالت خیود را

شیده اسیت (پییاربو .)2007 ،ایین پرسشیینامه بیراي اییین

اعالم داشتند 153 ،نفیر (معیادل  75/7درصید) داراي

پژوهش بر پای دو مرحل تر میه و تطیابق تخصصیي،

تحصیالت تا دییپلم و  49نفیر (معیادل  24/2درصید)

تر مه و آماد ا را شد .بهمنظور بررسي رواییي سیاز

داراي تحصییالت فیو،دییپلم و بیاتتر بودنید .از 213

این پرسشنامه در این پژوهش ،ده سفال این پرسشنامه،

نفر نه وضعیت تأهل خیود را اعیالم نردنید 70 ،نفیر

تحلیییل عییاملي انتشییافي شیید .شییواهد حاصییل از اییین

مجرد (معادل  32/9درصد) و  143نفر متأهل (معیادل

تحلی یل عییاملي حییاني از آن بییود نییه سییفاتت اییین

 67/1درصیید) بودنیید .میییانگین سییني اع ییاي نمونییه

پرسشنامه با بارهاي عاملي  0/5به بات همگیي بیر ییک

 28/39سال (با انحرا

عامل قرار ميگیرند نه همان شخصیت پیشرو اسیت.

معیار  )5/02و میانگین سیابش

شغلي آنها  1/98سال (با انحرا

ازنظییر پایییایي نیییز آلفییاي نرونبییا اییین پرسشیینامه در

دول  ،1میانگین ،انحرا

پژوهش حاضر برابر با  0/87به دست آمد.

معیار  )1/68بود .در

معیار و همبستگي درونیي

بین متغیرهاي پژوهش ارائه شدهاند.

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
3

2

ردیف

متغیرهای پژوهش

M

SD

1

1

دلبستگي به خداوند

2/96

0/82

-

2

ارزشگرایي معنوي

3/13

0/75

**0/55

-

3

تأگیرگذاري معنوي

3/67

0/75

**0/51

**0/46

-

4

رابط تعاليگرا با خداوند

3/09

0/84

**0/61

**0/55

**0/51

-

5

بهزیستي معنوي تعاليگرا

3/45

0/87

**0/44

**0/49

**0/49

**0/48

-

6

شخصیت پیشرو

3/28

0/74

**0/41

**0/49

**0/52

**0/39

**0/59

*p< 0/05

4

5

**p<0/01

. Statistical Package for Social Science

1
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با تو ه به دول  ،1نلی مف لفههاي سرمای معنوي
با بهزیستي معنوي تعاليگرا رابط مثبت و معنادار دارند
( .)p<0/01دامن ضرای

از نمترین حد براي دلبستگي

بهزیستي معنوي تعاليگرا رابط مثبت و معناداري دارد.
همبستگي گزارششده در دول  1فرضی

ضرای

نخست پژوهش مبني بر رابط مثبت و معنادار سرمای

به خداوند ( )r=0/44تا بیشترین حد براي ارزشگرایي

معنوي (دلبستگي به خداوند ،ارزشگرایي معنوي،

و تأگیرگذاري معنوي ( )r=0/49در نوسان بوده است.

تأگیرگذاري معنوي و رابط تعاليگرا با خداوند) با

همچنین نلی مفلفههاي سرمای معنوي با شخصیت

بهزیستي معنوي تعاليگرا را به ور نامل تأیید مينند.

از

در دول  ،2نتای تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبي براي

نمترین حد براي رابط تعاليگرا با خداوند ()r=0/39

نشش تعدیلنننده شخصیت پیشرو در رابط مفلفههاي

تا بیشترین حد براي تأگیرگذاري معنوي ( )r=0/52در

سرمای معنوي با بهزیستي معنوي تعاليگرا ارائه شدهاند.

پیشرو رابط مثبت و معنادار دارند .دامن ضرای

نوسان بوده است .باتخره اینکه شخصیت پیشرو نیز با
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیشبینی بهزیستی معنوی تعالی¬گرا از طریق سرمایه معنوی
و شخصیت پیش¬رو
متغیر مالک :بهزیستی معنوی تعالیگرا
ردیف

متغیرهای پیشبین

بلوک 1

0/08

1

دلبستگي به خداوند

2

ارزشگرایي معنوي

**

0/23

بلوک 2

0/08
**

0/16

بلوک 3

0/11
*

0/15

3

تأگیرگذاري معنوي

**0/25

*0/13

*0/13

4

رابط تعاليگرا با خداوند

**0/18

0/1

0/11

5

شخصیت پیشرو

-

**

0/37

**

0/37

6

دلبستگي به خداوند× شخصیت پیشرو

-

-

- 0/13

7

ارزشگرایي معنوي× شخصیت پیشرو

-

-

*

8

تأگیرگذاري معنوي× شخصیت پیشرو

-

-

0/06

9

رابط تعاليگرا با خداوند× شخصیت پیشرو

-

11

2

R

**

12

F

**37/69

با تو ه به یدول  ،2در بلیوک اول از چهیار مفلفی

0/367

**

*

0/17

- 0/13

0/09

0/023

**44/24

*2/93

**p<0/01

*p<0/05

پدییید آورده اسییت .در بلییوک سییوم (اگییرات اصییلي

سرمای معنوي ،یعني ارزشگرایي معنیوي ،تأگیرگیذاري

تعامل ها) تعامل چهار مفلف سرمای معنیوي و شخصییت

معنوي و رابطی تعیاليگیرا بیا خداونید بیا ضیری بتیاي

پیشرو به معادله پییشبیین افیزوده شیده اسیت .چنانکیه

استاندارد برابر با  0/25 ،0/23و  36/7 ،-0/18درصید از

مشاهده ميشود تعامل ارزشگرایي معنیوي× شخصییت

بهزیستي معنوي تعاليگرا را تبیین نرده اند .در

پیشرو و رابط تعاليگرا با خداوند× شخصیت پییشرو

واریان

گام دوم نه شخصیت پیشرو افیزوده شیده ،بیا ضیری

بییهترتییی

بتاي استاندارد مثبت برابیر بیا  9 ،0/37درصید وارییان

توانستهاند  2/3درصد واریان

افزوده معنادار براي پیشبیني بهزیستي معنوي تعاليگیرا

بییا ضییری بتییاي اسییتاندارد  0/17و ،-0/13
انحصاري افزوده معنادار

تحلیلي برنشش شخصیت پیش رو در رابطه سرمای معنوي و بهزیستي معنوي تعاليگرا 83 /

براي پیشبیني بهزیستي معنوي تعاليگیرا پدیید آورنید.

تحلیل ساده شی

خض در شکل  2و  3ارائه شده است.

شخصیت پیشرو پایین
شخصیت پیشرو باال

بهزیستی معنوی تعالی گرا

5

4

3

2

1

0
-1SD

+1SD

ارزش گرایی معنوی

شكل  .2رابطۀ ارزشگرایی معنوی با بهزیستی معنوی تعالیگرا در شخصیت پیشرو باال و پایین

چنانکه در شیکل  2مالحظیه میيشیود در شخصییت

رابطیی ی مثبییییت و معنییییاداري و ییییود دارد (،p>0/05

پیییشرو پییایین ،بییین ارزشگرایییي معنییوي و بهزیسییتي

)β= 0/38 ،R2=0/145؛ به این معني نیه وقتیي گیرایش

معنیوي تعییاليگییرا رابطی معنییاداري و ییود نییدارد (،n.s

بیییه شخصییییت پییییشرو در سیییطح زییییادي اسیییت،

)β= 0/11 ،R2=0/013؛ ولي در شخصیت پییشرو بیات،

ارزشگرا یي معنوي با شیدت بیشیتري بهزیسیتي معنیوي

بین ارزشگرایي معنیوي و بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا

تعاليگرا را افزایش ميدهد.

4

شخصیت پیش رو پایین
شخصیت پیش روباال

3

2

بهزیستی معنوی تعالی گرا

5

1

0
-1SD

+1SD

رابطه تعالی گرا با خداوند

شكل  .3ارتباط رابطۀ تعالیگرا با خداوند با بهزیستی معنوی تعالیگرا در شخصیت پیشرو باال و پایین

با تو ه به شکل  ،3در شخصیت پیشرو پیایین ،بیین

با خداوند و بهزیستي معنیوي تعیاليگیرا رابطی مثبیت و

رابط تعاليگرا با خداوند و بهزیستي معنیوي تعیاليگیرا

معنییییاداري و ییییود دارد (0/35 ،R2=0/121 ،p>0/05

رابطی ی مثبیییت و معنیییادار (-0/4 ،R2=0/162 ،p>0/05

=)β؛ بییا اییین حییال در شخصیییت پییشرو پییایین ،رابط ی

= ،)βو در شخصیت پیشرو بات نیز بین رابط تعاليگیرا

تعاليگیراي بیا خداونید بیا بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا
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ارتباط نیرومندتري دارد؛ به این معني نه وقتیي گیرایش

وادیان ( )2016دربیار رابطی مثبیت سیرمای معنیوي و

بییه شخصیییت پیییش رو در سییطح پییاییني اسییت ،رابطیی

مفلفههایش با بهزیستي معنوي همسیویي دارد .بهزیسیتي

تعاليگرا با خداوند با شیدت بیشیتري بهزیسیتي معنیوي

معنوي تعاليگراي ازنظر تعریا ارتبا یات روانشیناختي

تعاليگرا را افزایش ميدهد .با تو ه به نتیای ارائیهشیده

فردي با نیرویي فرافردي (دیگري متعال) بهویژه خداوند

در ییدول  ،2فرضیییی دوم پیییژوهش مبنییي بیییر اینکیییه

متعال است نه بیه احسیاس آرامیش و احسیاس درونیي

شخصیت پییشرو رابطی سیرمای معنیوي (دلبسیتگي بیه

سییالمتي و خییو بییودن منجییر مییيشییود (گییلپییرور و

خداونیید ،ارزشگرایییي معنییوي ،تأگیرگییذاري معنییوي و

وادییییان2016 ،؛ فیشیییر 2012 ،2009 ،و  .)2013بیییه

رابط تعاليگرا با خداوند) با بهزیستي معنوي تعیاليگیرا

عبییارت دیگییر ،بهزیسییتي معنییوي تعییاليگییراي نییوعي

را تعدیل مي ننید ،بیه ایین صیورت تأییید میيشیود نیه

احساس بهزیستي روبهرشید و تعیالي اسیت نیه از رییق

شخصیت پیشرو رابط دو مفلف سیرمای معنیوي شیامل

و ییود پیونیید روانییي  -شییناختي میییان انسییان بییا حییانم

ارزشگرایي معنوي و رابط تعاليگیرا بیا خداونید را بیا

مهربان و حکیم ابدي هستي پدید ميآیید .وقتیي انسیان

بهزیستي معنوي تعاليگرا تعدیل مينند.

احساس میيننید بیا خداونید ارتبیا ي شایسیته دارد ،در
خود احساس رشدیافتگي و تعالي میيننید .ایین امیر از

بحث
این پژوهش با هد

یک ر  ،تحشق و مصداقي واقعي از فرمیوده خداونید
بررسي نشش شخصیت پیشرو

متعال اسیت «بخوانیید میرا تیا ا ابیت نینم شیما را» و از

در رابط سرمای معنیوي و بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا،

دیگر ،نشاني است از این امر نه انسیان در ف یاي

ر

ا را و مشخص شد شخصیت پیشرو در عرصی روابیض

رواني و شناختي خود نیازي حیاتي به پیوند تعیاليگیراي

میان متغیرهاي معنوي با یکدیگر چه نارنردهایي دارد.

بییا خییالق هسییتي دارد (گییلپییرور و وادیییان)2016 ،؛

در نگاه نخست ،نتای پژوهش نشان دادنید چهیار مفلفی

بنییابراین هرگونییه غفلتییي بییه هییر دلیییل از چنییین پیونیید

سرمای معنوي در ایین پیژوهش (دلبسیتگي بیه خداونید،

ارزندهاي در عمل ميتواند احسیاس تعیاليییابي معنیوي

ارزشگرایییي معنییوي ،تأگیرگییذاري معنییوي و رابطیی

انسان را با مخا ره موا ه نند.

تعاليگرا با خداوند) با بهزیستي معنوي تعاليگیرا رابطی

از ر

دیگر ،در حوز سرمای معنیوي ،بیه لحیا

مثبییت معنییادار دارنیید .نگییاهي بییر ضییرای همبسییتگي

نظري دو بعد دلبستگي به خداوند و رابط تعیاليگیرا بیا

گییزارششییده در ییدول  ،1حییاني از آن اسییت نییه

خداوند ،بعد ارتبا ي  -عا في سرمای معنوي و دو بعید

همبستگي چهار مفلف سرمای معنوي با بهزیستي معنیوي

ارزشگرایي و تأگیرگذاري معنوي ،بعد عملي (معنیویتي

تعییاليگییراي بسیییار بییه هییم نزدیییک اسییت .بییه معنییایي

نه به عمل اگرگذار برگردان شده اسیت) ایین پدییده را

صریحتر بهزیستي معنوي تعاليگراي بیه صیورتي بیالشوه

تشکیل ميدهند (گلپرور و وادیان .)2016 ،به معنایي

میيتوانید از رییق دلبسیتگي بیه خداونید ،ارزشگرایییي

صریحتر ،دلبستگي به خدا نه مبتني بر امیید و تونیل بیه

معنوي ،تأگیرگذاري معنوي و رابط تعاليگرا با خداونید

خالق هستي است و رابط تعاليگراي با خداوند نییز نیه

تشویت شود .نتیای ایین پیژوهش در حیوز رابطیه مییان

تالش براي برقیراري و حفیر رابطیه بیا خیدا بیا نییایش،

چهیییار مفلفی ی سیییرمای معنیییوي بیییا بهزیسیییتي معنیییوي

سپاس و دعا است ،دو منبعيانید نیه افیراد از آن رییق

تعاليگراي با نتیای ارائیهشیده در پیژوهش گیلپیرور و

تحلیلي برنشش شخصیت پیش رو در رابطه سرمای معنوي و بهزیستي معنوي تعاليگرا 29/

انرژي معنوي خود را دریافت و به این ترتی

اندوختیه و

سرمای معنوي خود را غنيتر ميننند.

ارزشگرایي معنوي با ویژگيهاي شخصیت پییشرو بیه
صورتي همافزا مو ی تشوییت سیطح بهزیسیتي معنیوي

عالوه بر آنچه بیان شد در پژوهش حاضر این سیفال

تعاليگراي ميشوند.

نیز مدنظر بود نیه آییا شخصییت پییشرو نیه مبتنیي بیر

دربار نشش شخصیت پیشرو در رابط تعاليگیراي

تغییر ،تحول و تعالي اسیت ،رابطی سیرمای معنیوي را بیا

بییا خداونیید متعییال بییا بهزیسییتي معنییوي تعییاليگییراي،

بهزیستي معنیوي تعیاليگیراي تعیدیل میيننید .شیواهد

مشخص شد وقتي سطح شخصیت پیشرو پیایین اسیت،

بهدستآمده از بررسي فرضی دوم پژوهش نشیان دادنید

رابط بهنسبت نیرومندتري بین رابط تعاليگرا با خداوند

در دو رابطییه ،یعنییي در رابطیی ارزشگرایییي معنییوي و

و بهزیستي معنوي تعیاليگیرا و یود دارد .البتیه درخیور

رابطیی تعییاليگییرا بییا خداونیید بییا بهزیسییتي معنییوي

ذنر است در سطح شخصیت پییشرو بیات نییز همچنیان

تعاليگراي ،شخصیت پیشرو نشش تعیدیلنننیده دارد.

رابط مثبت و معناداري بین رابط تعاليگراي با خداونید

ستجوهاي مکرر ،پژوهشي را بهدست نداد نه یي آن

و بهزیستي معنوي تعیاليگیراي و یود داشیت؛ امیا ایین

نشییش تعییدیلنننیید شخصیییت پییشرو در ارتبییاط بییین

رابطه اندني نسبت به شخصیت پیشرو پایین ضعیاتیر

معنویت و معنوییتگراییي بیا بهزیسیتي معنیوي بررسیي

بییود؛ بییه هییر حییال اییین یافتییه نییامال بییرعک

نشییش

شده باشد؛ به همیین دلییل در ایین قسیمت امکیان ارائیه

تعدیل ننند شخصییت پییشرو در رابطی ارزشگراییي

هسویي/ناهمسییویي (همخواني/نییاهمخواني) یافتییههییا بییا

معنوي با بهزیستي معنوي تعاليگرا است .سفالي نیه در

یافتههاي دیگیر پژوهشیگران فیراهم نشید .دربیار تبییین

این ا پیش ميآید این است نیه چیرا وقتیي شخصییت

نظري رابط بین ارزشگرایي معنوي با بهزیسیتي معنیوي

پیشرو در حد پاییني است ،رابط تعاليگیرا بیا خداونید

تعاليگراي ،نتای نشان دادند در شخصیت پیشرو بیات،

به بهزیستي معنیوي تعیاليگیراي بیاتتر منجیر میيشیود.

ارزشگراییي معنیوي بییه بهزیسیتي معنییوي تعیاليگییراي

دتیل مختلفي براي این امر و ود دارد .یکیي از دتییل

منجر ميشود؛ ولي وقتي سطح شخصیت پییشرو پیایین

احتمییالي اییین امییر آن اسییت نییه وقتییي فییرد رابطیی

اسیییت ،ارزشگراییییي معنیییوي بیییه بهزیسیییتي معنیییوي

تعاليگراي نیرومندي با خداوند دارد ،تیا انیداز زییادي

تعاليگراي منتهي نميشود .این یافته نشیان میيدهید در

از خودمحیوري دور شیده و بییه سیمت خییدا نزدییکتییر

پیوند بین پدیدهها و متغیرهاي معنویتبنیاد ،شخصییت و

ميشود (گلپرور و وادیان)2016 ،؛ البته ایین احتمیال

ویژگيهاي شخصیتي ميتوانند نشش ایفیال نننید .دلییل

نیز مطرح است نیه وقتیي فیرد در حید زییادي بیر خیود

اینکییه وقتییي سییطح شخصیییت پیییشرو بییات اسیییت،

متمرنییز مییيشییود ،احتمییات تییا انییدازهاي از خییدا دور

ارزشگراییي معنیوي بییه بهزیسیتي معنییوي تعیاليگییراي

ميشود .از این منظر زمیاني نیه فیرد شخصییت پییشرو

منتهي ميشود ایین اسیت نیه شخصییت پییشرو باعی

باتیي دارد ،چنانکه فرد بر خود و توانیایيهیایش اتکیال

ميشود فرد بیه صیورتي فعیال و یدي اهیدا

خیود را

زیادي داشته باشد ،ایین اتکیال زییاد میيتوانید بیر رابطی

دنبال و براي دستیابي به آنها تیالش ننید .منطشیي اسیت

تعاليبخش فرد با خدا تا اندازهاي تاگیر بگذارد و از ایین

ن چنیین تیالش هدفمنید و فعیالي ،وقتیي فیرد
نیه در میت ِ

ت عیا نسبي رابط تعاليگرا با خداونید بیا

ریق باع

ازنظر ارزشگرایي معنوي بهعنیوان یکیي از مفلفیههیاي

بهزیستي معنوي تعاليگرا شود .درواقیع در ایین شیرایض

سیرمای معنیوي در وضیعیت مناسییبي قیرار داشیته باشیید،

اتکیال بیر خیود بیراي تعیالي در برابیر

فرد در پارادون
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رابط تعیاليبخیش بیا نییروي فرابشیري متعیال (خداونید

مفلفیی ارزشگرایییي معنییوي و رابطیی تعییاليگییراي بییا

باعی ت یعیا

خداونیید متعییال) را بییر بهزیسییتي معنییوي تعییاليگییراي

پیوند بین رابط تعاليبخیش بیا خیدا و بهزیسیتي معنیوي

تحتتأگیر خود قرار دهد .این امر به این دلیل اسیت نیه

تعاليگرا ميشود؛ البتیه همیشیه هیم ممکین اسیت افیراد

در محییضهییاي نییاري ،و ییود ویژگیيهییاي شخصیییت

(یعني اتکال زییاد برخیود بیه یاي

پیشرو در افراد ،زمینه را براي تمایل بیه تغیییر شیرایض و

اتکال به خداوند رحمان و رحیم) نشوند؛ زیرا با احتمیال

روند تحول شغل و شرایض شیغلي فیراهم میيننید .ایین

زیاد در صورتي نه افراد پیوند مستحکم روانشیناختي بیا

فراهمسازي زمینیه بیراي تغیییر و تحیول شیغل و شیرایض

خداونیید متعییال داشییته باشییند و در عییین حییال ،داراي

شغلي نه از ریق ویژگيهاي شخصیت پییشرو فیراهم

شخصیت پیشرو نییز باشیند ،ایین روابیض ممکین اسیت

ميشود ،شاید در محیضهیاي دیگیر بیه یز محییضهیاي

تغییراتي ننند؛ بنابراین با تو ه به تیذنر اشیارهشیده ،در

نار هم فراهم باشید؛ ولیي بسیتر ایین تحیولخیواهي در

مواقعي نه محتواي سیفاتت حیوز معنوییت و سیرمای

حین نار و شغل بهواسط اینکه افراد ،موفشییت و تیالش

معنوي تمرنز باتیي به اي اتکیال شخصیي بیر اتکیال و

براي موفشیت در زندگي را تا انداز زیادي از ریق نیار

تونل بر خداوند متعال دارند ،با احتمال زیاد وقیوم ایین

و شغل خود به دست ميآورند ،ميتواند در محییضهیاي

نمي افزایش مي یابد؛ اما زماني نیه فیرد در

دیگییر،

رحمان) قرار ميگیرد و این پارادون

دچار این پارادون

پارادون

نیار تیأگیرات بیشیتري را نمایییان ننید .از یر

وضییعیت شخصیییت پییشرو سییطح پییایین اسییت ،عمییال

شخصیت پیشرو از چهار مفلف سیرمای معنیوي ،داراي

پارادونسي بین اتکال بر خود براي تعالي در برابیر رابطی

تییوان تعییدیلنننییدگي دو مفلف ی سییرمای معنییوي یعنییي

تعاليبخش با خداوند رحمان به وقوم نمیيپیونیدد تیا از

دلبستگي به خداوند و تأگیرگیذاري معنیوي بیا بهزیسیتي

این ریق نشش نیرودهند رابط تعاليبخش بیا خداونید

معنوي تعاليگراي نبود .این یافته به ایین معنیا اسیت نیه

براي بهزیستي معنوي تعاليگرا ت عیا شود .به عبیارت

شخصیت پیش رو به تعامل با هر مفلفه و عنصیر معنیوي

دیگییر ،وقتییي فییرد ازنظییر شخصیییت پ ییشرو در سییطح

براي تأگیرگیذاري بیر بهزیسیتي معنیوي تعیاليگیرا قیادر

پییاییني اسییت ،اتکییال و رابطی او بییا آفریییدگار بخشیینده

نیسییت .همچنیین اییین یافتییه داراي اییین تلییویح نظییري و

هستي بیهعنیوان بخشیي از سیرمای معنیویش بیه افیزایش

پژوهشییي اسییت نییه دو مفلفی دلبسییتگي بییه خداونیید و

سطح بهزیستي معنوي تعاليگیرا منجیر میيشیود .شیایان

تأگیرگذاري معنوي از سرمای معنوي ،مفلفههایي اند نیه

ذنر است این تبیینها همسو بیا تأنییداتي اسیت نیه در

به احتمال زیاد در ارتباط با بهزیستي معنوي تعاليگیراي

دییین مبییین اسییالم بییر دوري از خودمحییوري افرا ییي و

به متغیر شخصیتي مانند شخصییت پییشرو نییاز ندارنید.

گرایش به خدامحوري صورت گرفته است.

این امر به انجام پژوهشهاي بیشتر نیاز دارد تا تبیینهیاي

نکته دیگري نه باید در تبیینهیا بیه آن تو یه شیود،
گروه نمون پژوهش است نیه از دو مجموعیه صینعتي و

راهگشاتري ارائه شود.
درمجموم نتای این پژوهش نشیان دادنید شخصییت

ناري بودند .با تمرنز بیر گیروه نمونی پیژوهش ،نتیای

پیشرو مبتني بر ابتکارگرایي ،شناسایي اییدههیاي نیوین

ایین پییژوهش نشییان میيدهنید در محییضهییاي نییاري و

براي بهبود فراینیدهاي نیاري و شیرایض ،روزآمیدنردن

صنعتي ،و ود نشانههاي شخصیت پیشرو در نارننان،

مهارتها و توانیایيهیا و تیالش بیراي فهیم بهتیر دنییاي

عاملي است نه میيتوانید نشیش سیرمای معنیوي (در دو

قادر است با تعاملي پویا و زاینده ،بسترساز غناي

ا را
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فزاینده بهزیستي معنوي تعاليگرا از رییق ارزشگراییي

نشیر روان( .تییاریخ انتشییار اگییر بییه زبییان اصییلي سییال

معنوي و رابط تعاليگرا بیا خداونید شیود؛ البتیه گیاهي

.)1992

ممکن است اتکال زیاد بر پیشروبیودن ،زمینی ت یعیا
پیونیید بییین رابط ی تعییاليگییرا بییا خداونیید مهربییان را بییا
بهزیسیتي معنیوي تعییاليگیرا فییراهم ننید؛ بنییابراین تزم
است افراد مراقبت معنوي تزم را براي میدیریت روانیي
و شناختي هرچه مطلو تر رابط خود با خداوند توانیا و
دانیا را در نظیر داشیته باشییند .در سیطح نیاربردي شییاید
بتوان بر پای یافتههاي این پژوهش به افیراد توصییه نیرد
در حین فعال و پیشرو عملنیردن و دوري از انفعیال و
نسالت ،مسیرهاي تشویت سرمای معنوي خود در سیطح
ارتبییا ي (دلبسییتگي بییه خداونیید و رابطی تعییاليگییرا بییا
خداوند) و عملي (ارزشگرایي و تأگیرگیذاري معنیوي)
را همواره مدنظر قیرار دهنید و از آنهیا غفلیت نکننید تیا
احساس بهزیستي معنوي تعاليگیراي آنهیا ارتشیال یابید.
همچنین تشوییت پییشروبیودن در سیطح مجیامع نیاري
مییيتوانیید بسترسییاز برقیییراري پیونیید نیرومنییدتر بیییین
ارزشگرایییي معنییوي بییا بهزیسییتي معنییوي تعییاليگییراي
شود .از لحیا پژوهشیي نییز پژوهشیگران عالقیهمنید بیا
تو ه به اینکه سرمای معنوي صورتبنیدي نظیري رو بیه
تکاملي از معنویت محسو ميشود ،توصیه ميشیود بیه
صییورتي عمییییق و محتیییوایي بیییه بررسیییي نشیییشهیییا و
نارنردهاي این پدییده در مییان اقشیار مختلیا امعیه
بپردازند و بستر را براي یاري همنوعان براي حرنیت در
مسیر لشالاه فراهم ننند .در پاییان نییز تزم اسیت تیا در
تعمیییم نتییای اییین پییژوهش بییه محییدویتهییایي نظیییر
عییدمتفسیییر علییت و معلییولي نتییای و نمون ی متشییکل از
نارننان مرد دو مجموع صنعتي تو ه نافي شود.
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