بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی زنان
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی بزرگساالن ،به روش کیفی و
با ابزار مصاحبه با  91نفر از زنان متأهل دارای مدرک تحصیلی لیسانس به باال بین سنین  31-21سال با
وضعیت اقتصادی متوسط به باال انجام شد .بعد از پیادهسازی مصاحبهها ،اطالعات به کمک تحلیل محتوا
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیلها حاکی از آن بود که افرادی که باورهای مذهبی
پررنگتری داشتند و معتقد به سنن الهی بودند ،برای تغییر درزندگی خود تالش میکردند هدف نهایی از
زندگی را رضایت خدا میدانستند .و افرادی که باورهای مذهبی کمرنگتری داشتند ،نیز خواهان تغییر
درزندگی خود بودند و برای آن تالش میکردند .هم چنین مشخص گردید که افراد نمونه تنها برخی از
ویژگیهای افراد خودشکوفا را در درجات متوسط و یا حتی پایین از خود نشان دادند.

واژگان کلیدی :سنتهای الهی ،ابتال و آزمایش ،خودشکوفایی

 .9استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)
somaye.kazemian@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
جهان بر اساس سنتهای الهی اداره میشود .سنتهای الهی ضوابطی است که در افعال
خداوند وجود دارد؛ و روشهایی است که خداوند امور انسان و جهان را بر پایۀ آنها
تدبیر و اداره میکند؛ به طوری که توجه به این سنن تکوینی موجب آگاهی انسان از قواعد
پیروزی و شکست یا صعود و سقوط جوامع میگردد .و عدم شناخت آنها مانع رسیدن
انسان به تکامل میشود .از این رو شناخت این سنن امری ضروری است و میتواند در
تعیین برنامه و شیوه حرکت جوامع انسانی در انتخاب راه و رسم نیل به کمال حقیقی بسیار
مؤثر باشد (مطهری.)9310،
جهان بر اساس چندین سنت اداره میشود .سنتهایی چون :سنت ارسال پیامبران،
سخت گیری برای پذیرش حق ،محدودیت نعمت ،تفاوتها ،امداد ،تزیین اعمال ،امال و
استدراج ،امهال و استیصال و آزمایش برخی از مهمترین سنتهای الهی هستند .در این
میان سنت آزمایش به دلیل تنوع ،فراگیری و ابزارهای گوناگون ،و نیز ارتباطش با سایر
سنن به بررسی بیشتری نیاز دارد (سلیمانی.)9392،
اجرای سنت آزمایش اهدافی دارد .از جملهی آنان میتوان  -9خالص کردن فرد و
جامعه :ساختن انسان مسئول و تاریخساز ،بازگشت به سوی خدا ،ترویج قدرشناسی،
بسترسازی هدایت -2 .نمایاندن چهرهی مومنان واقعی :تعیین انسانهای برتر ،نمایاندن
مجاهدان فی سبیل ا ،..نمایاندن صابران اشاره کرد (سلیمانی .)9392 ،انسانها در طی
زندگی خود با قرار گرفتن در معرض سختیها و مشکالت مورد آزمایش قرار میگیرند.
در این زمان است که معنای زندگی اهمیت پیدا میکند و نقش باورها برجستهتر میگردد.
با توجه به اینکه خداوند متعال ،سنتهای خود را به گونهای ترسیم کرده است که عوامل و
شرایط گونوگون در تحقق یا تعجیل و تأخیر این سنتها دخالت دارد؛ در این راستا نقش
انسان در تحقق یا تعجیل و تأخیر این سنتها بسیار چشمگیر است (فاضلیان.)9311 ،
یکی از ویژگیهای سنتهای الهی عام و فراگیر بودن است .و یکی از سنن که دامن
هر قوم و جامعهای را گرفته و میگیرد؛ سنت ابتال و امتحان الهی است .در بینش قرآن ،خیر
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و شر ،فقر و غنا ،جنگ و صلح ،سالمتی و بیماری همه برای امتحان و آزمایش انسان است
(البهداشتی .)9339 ،البته امکان تفاوت نوع ابتال و امتحان وجود دارد ،اما اصل آن گریز
ناپذیر است (صدر .)9330،همچنین با توجه به آیات گوناگونی که در قران آمده است،
آزمایش الهی درحقیقت به منزلۀ ایجاد زمینههای مختلف برای ظهور و بروز استعدادهایی
است که در نهاد انسان قرار داده شده که در نهایت این تغییرها منجر به تکامل انسان
میگردد (مطهری .)9339 ،البته هر تغییری را ما نمیتوانیم تکامل بدانیم ،چون تنزل هم
تغییر است .تکامل یعنی گام برداشتن در مسیر کمال ،که در این مسیر در آن تغییر هم رخ
میدهد؛ بدین معنی که مبدأی را در نظر گرفتهایم ،بعد میگوییم در آن متکامل شده
است؛ یعنی در مرحله بعد همان را در مرحله عالیتر و به مقدار بیشتر دارد.؛ یعنی از نظر
کمیت یا کیفیت و یا از هر دو نظر در سطح باالتر قرار گرفته باشد (مطهری .)9312 ،در
متون روانشناسی واژۀ خودشکوفایی به تعبیری همان انسان کامل در نظر گرفته شده است،
و در مطالعات محمدی و ساالری فر ( ،)9390بخشایش ( ،)9399نیک صفت (،)9390
عابدینی ( ،)9392آذربایجانی ( )9319هم به این موضوع اشاره شده که ویژگیهای انسان
خودشکوفا تقریباً مشابه ویژگیهای انسان کامل از دیدگاه قران است.
منظور از خودشکوفایی ،تحقق یافتن استعدادها در عالیترین سطح ممکن است (شولتز
و شولتز .)9313 ،افراد خودشکوفا افرادی هستند که آگاهی واقعبینانهای از قوتها و
ضعفهای خود دارند .طبق عقیده فیست ( )9313آنها در این ویژگیها سهیماند.9 :
برداشت کارآمدتر از واقعیت  .2پذیرش خود و دیگران و طبیعت  .3سادگی خودانگیخته و
طبیعی بودن  .1رویکرد مشکل مدار به زندگی  .1نیاز به تنهایی  .6خودمختاری  .3تازگی
درک  .1تجربیات اوج  .9عالقه اجتماعی  .90روابط میان فردی عمیق  .99نگرش
دموکراتیک  .92توانایی تشخیص دادن وسیله از هدف  .93شوخ طبعی فلسفی .91
خالقیت  .91مقاومت در برابر فرهنگپذیری.
برای شناخت و تبیین هر چه بیشتر موضوع ،و هم چنین تحلیل دادهها ،از نظریه مازلو
استفاده شده است .مازلو معتقد است که افراد خودشکوفا نیازهای خود را برای رشد
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کردن ،پرورش یافتن و تبدیل شدن به آنچه قادر به شدن هستند برآورده میسازند (فیست،
.)9313
در پژوهشهای گوناگون سنت آزمایش به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته است و
خودشکوفایی نیز با متغیرهایی چون سن و جنسیت و عواملی دیگر و هم چنین در مقایسه با
ویژگیهای انسان کامل از منظر قران مورد مطالعه واقع شده است .اما در هیچ یک از
پژوهشها به این موضوع اشاره نشده است که آیا اعتقاد به سنت آزمایش میتواند موجب
خودشکوفایی در انسان گردد؟ .با توجه به این که تحقق وعدههای الهی بیتردید صورت
می پذیرد ،لذا در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع بودیم .هم چنین طبق مطالب
مطرح شده در ارتباط با اهداف سنت آزمایش در جامعه و خود فرد و پیامدهای مثبت آن،
ضرورت بررسی این موضوع بیش از پیش احساس میگردد تا بتوان با تقویت این اعتقاد،
جامعهای پویا و سالم داشت.

روش پژوهش
روش به کار گرفته شده در این پژوهش ،روش کیفی از نوع توصیفی است ،که به کمک
تحلیل محتوای متن صورت میگیرد .در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند و با ابزار
مصاحبه استفاده شده است .بدین منظور با  91نفر از زنان متأهل دارای تحصیالت لیسانس و
باالتر با وضعیت اقتصادی متوسط به باال یعنی درآمد ماهانهای در حدود  3میلیون به باال
مصاحبه صورت گرفت .از آن جا که هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه اعتقاد به سنت
آزمایش و خودشکوفایی بزرگساالن بود ،بهترین گزینه ،ابزار مصاحبه بود .زیرا با کمک
مصاحبه می توان به عقاید و باورها به صورت عمیق دسترسی یافت .تعداد پرسشهای
مصاحبه  20عدد و چند پرسش هم راجع به مشخصات جمعیت شناختی بود .این پرسشها
بر اساس اهداف پژوهش ساخته شدند و پس از تأیید صوری آن توسط اساتید ،اجرا شدند.
پرسشها شامل مشخصات جمعیت شناختی ،تعریف از زندگی ،عوامل رضایتمندی از
زندگی ،خطمشی زندگی ،عوامل مؤثر در انتخاب و تصمیمگیریهای مهم زندگی ،نحوه
برخورد با انتقادات و مشکالت زندگی ،تعریف از دین ،عوامل موفقیت و غیره بودند.
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یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا مشخصات جمعیت شناختی افراد نمونه و سپس تحلیل مصاحبههای انجام
شده شرح داده خواهند شد.
الف :ویژگیهای جمعیت شناختی .در جدول زیر ویژگیهایی از قبیل سن ،تحصیالت،
وضعیت شغلی و وضعیت اقتصادی افراد نمونه آورده شده است.
جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی
کد

سن

تحصیالت

وضعیت شغلی

وضعیت اقتصادی

9

32

کارشناسی ارشد

خانه دار

خوب

2

21

کارشناسی

خانه دار

خوب

3

21

دکتری

شاغل

متوسط

1

39

کارشناسی

خانه دار

متوسط

1

32

کارشناسی ارشد

دانشجو

مرفه

6

39

کارشناسی

شاغل

خوب

3

33

کارشناسی ارشد

شاغل

خوب

1

32

کارشناسی ارشد

دانشجو

متوسط

9

21

کارشناسی

شاغل

مرفه

90

30

کارشناسی ارشد

شاغل

متوسط

99

39

کارشناسی

خانه دار

متوسط

92

26

کارشناسی

خانه دار

خوب

93

39

کارشناسی ارشد

شاغل

متوسط

91

31

دکتری

شاغل

متوسط

91

33

کارشناسی ارشد

شاغل

متوسط

96

31

دکتری

شاغل

مرفه

93

31

دکتری

دانشجو

متوسط

91

32

دکتری

دانشجو

خوب

با توجه به جدول مشخص گردید که میانگین سنی افراد نمونه  39سال است و میزان
تحصیالت افراد نمونه به ترتیب دکتری ( ،)%23کارشناسی ارشد ( ،)%31کارشناسی ()%33
است .و از لحاظ وضعیت شغلی ،افراد در سه دستۀ افراد شاغل ( ،)%10دانشجو (،)%22
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خانهدار ( )%23قرار گرفتند .وضعیت اقتصادی افراد نمونه نیز در سه دسته متوسط (،)%10
خوب ( )%33و مرفه ( )%96جای گرفت.
ب :تحلیل محتوای مصاحبهها .پس از تحلیل مصاحبهها پاسخها به صورت کدهای باز،
محوری و انتخاب دستهبندی شدند و در جداول آورده شدند و در انتها یک جمعبندی از
آنها صورت گرفت.
جدول  .2کدهای باز ،محوری و انتخاب
کدگذاری باز
به هدف

رسیدن

خوشبختی

آرامش و

نشیب
عاطفی با همسر
خواستهها

99

1

 -دوست داشتن همسرم و رابطه و تفاهمی که بین ماست.

برنامههایی که برای خودم پیشبینی کردم برام تا حدی رخ داده. هرکس هرچیزی رو که خودش میخواد بهش برسه میشه راضی بودن.یکی سالمتی و اینکه  2تا بچه سالم دارم.-اینکه هممون صحیح وسالمت دور هم باشیم برام بهترین چیز.

سالمتی

1

-داشتن یه همسر خوب ،همه چی تو همسرم خالصه میشه.

عوامل رضایتمندی از زندگی

مسیری پرفراز و

باشه.

تمایز وسیله از هدف

داشتن روابط

1

-همه آدما یه سری مسائل رو تو زندگیشون تجربه میکنن که ممکنه خوب یا بد

دستیابی به

-زندگی یه روند ثابتی که همۀ آدمها باید اون رو طی کنن ،باال و پایین داره.

مفهوم زندگی

 -خوشبختی در کنار خانواده.

تمایز وسیله از هدف

3

-آرامش داشتن در کنار همسر ،تو یه کلمه بگم آرامش.

-اینکه بتونی بچتو به رشد فرهنگی اجتماعی برسونی ،به هدفش برسونی.

کدگذاری محوری

3

-زندگی فرصتی ،برای آینه که انسان خودش رو به چیزی که قراره برسه برسونه.

کدگذاری انتخابی

فراوانی

جمالت و عبارات مهم
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معموالً ذکر میگم و یا نذر میکنم ،چون تو اون لحظه هیچ چیزی نمیتونه بهطور سریع به من آرامش بده.

با دیگران
قدر

 کارهایی بوده که خیلی مصر بودم انجام بشه اما نشده ،میگم حتماً بهتر از ایناپیش رو خواهد بود.

تالش برای حل آن
کتاب

 چهارچوبی که دین برام تعیین کرده خیلی مهمه .و سعی کردم زندگیم بر پایهدینم باشه.

اجتماع.

اخالقی

90

-اعتماد در همه جا اصل اساسی محسوب می شه ،چه در خانواده و چه در

فضائل

 -صداقت برام خیلی مهمه .اساس زندگیم بر پایۀ صداقته.

دینمداری و

رضای خدا

-تمام نیرومو عزم و جزم میکنم تا مشکلمو برطرف کنم.

بنیان زندگی

-هدف نهاییم آینه که خدا از من راضی باشه و در صراط مستقیم حرکت بکنم.

-اول روی مشکلم تمرکز میکنم بعد شروع میکنم به حل مشکلم.

تمایز وسیله از هدف

1

تمرکز بر مشکل و

2

-آگه نیاز باشه کتاب مطالعه میکنم.

مطالعه

93

صبر

3

-صبرم دارم ،باألخره صبرم خوبه تو زندگی.

تمرکز بر مشکالت

1

بوده ،شاید قسمتم این بوده.

اعتقاد به قضا و

 -تالشم رو برای حل مشکالت میکنم اما آگه بهش نرسم ،میگم خواست خدا

مشورت

-برای رفع مشکل روی همفکری با دیگران خیلی تأکید دارم.

چگونگی غلبه بر مشکالت و شکستهای زندگی

91

-سعی میکنم از دیگران کمک فکری بگیرم مخصوصاً همسرم.

توکل به خدا

 -معموالً به خدا توکل میکنم و سعی دارم آرامشم رو حفظ کنم.

به خدا

-کاری که میخواستم و دارم ،درآمد دارم.

رفاه

-زندگی یه چیز نسبی ،مثل رفاه نسبی ،پیشرفت شغلی نسبی.

داشتن

6

 -هرچی که تا اآلن خدا بهم داده یا نداده راضی بودم و شاکرم.

ایمان داشتن

3

-ارتباط با خدا تأثیر گذاشته تو رضایتم از زندگی.

51

52

به لحاظ بیولوژیکی

گذر از مراحل رشد

اعتقادی ،اخالقی)

(زناشویی ،شغلی،

مختلف زندگی

براخالقیات

موقعهایی که آدم مادر میشه احساس میکنه کاملتر شده ،عاقلتر شده چونمسئولیت به عهدهاش میفته.

3

1

زمانیکه طبق برنامهریزی به کارات برسی ،توی خونه و سرکار با آرامشبرخورد کنم .کارایی که الزمه از نظر عبادت انجام میدی.

به تکامل میرم.

مالک کمال و بلوغ فکری
پرداختن به امور

-هر اندازه جنبههای اخالقی خصوصیات انسانیم رو تکامل بدم به همون اندازه رو

ساله بهتر بتونه به این سؤال جواب بده.

خودمختاری

-احساس کامل بودن ،مربوط به سن اآلن من نمیشه .فکر میکنم یک خانم 10

تأکید

6
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 همیشه دوست داشتم رو بعد اخالقی شخصیت خودم کارکنم .منفیهامو بذارمکنار ،مثبتامو تقویت کنم.

-هیچ وقت این احساس بهم دست نداده.

کمال

1

بتونم.

عدم احساس

فعالً که احساس نمیکنم ،خیلی مونده انسان کامل بشم ،البته بازم فکر نکنم

میترسم نه به دلیل خود مرگ ،از اینکه رفتارم چی بوده ،اعمالم چی بوده.-مرگ به آدم انگیزه زندگی کردن میده ،یاد مرگ تو رو تو مسیر درست

درک روشن

موقعیتهای زندگیمونه پیش میاد.
مرگ باألخره باید باشه ،همیشه خودمو و اطرافیانمو تو انواع مرگها تصورکردم.
ببین یه واقعیت زندگی ،خوب یه جاهاییش برام مبهمه.میدونم برای همه اتفاق مییفته.

ابهام

3

-چیز عجیبیه ،برام قابل هضم نیست .خیلی میترسم ازش .ولی در عین حال

درک امور ناشناخته

99

-خیلی بهش فکر میکنم .باهاش کنار اومدم چون بخوای نخوای یکی از

برداشت کارامد از واقعیت

میندازه.
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ابراز ناراحتی
ناراحتی

9

فعالً ظرفیت جامعه ما طوری نیست که من بگم حتی با زبون خوب.-واکنش نشون نمیدم سعی میکنم با خودم حل کنم موضوع رو.

عدم تغییر

-من همیشه در حال تغییر دادن زندگیم هستم برای بهتر شدن.ادامه تحصیل بدم .از نظر رفتاری تغییر کنم .خودمو عوض کنم و بهتر بشم.خیلی سر ناسازگاری باهام نذاره!-من با اون میسازم اونم با من بسازه!

انتظار از زندگی)

آرامش
در آخرت

2

-یه زندگی داشته باشم که اون دنیام سربلند باشم.

سربلندی

2

-آرامش داشته باشم توش!

اهداف (عدم

-انتظاراتی که از زندگی دارم به تالش خودم برمیگرده.

برای رسیدن به

1

میره که انتظارشو داشتم.

پویایی

-آگه زندگیم رو به هدفهایی که میخوام پیش ببرم ،پس همونجوری پیش

انتظارات از زندگی
تالش شخصی

-نویدبخش چیزهای خوبی برام باشه ،پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت توی روابطمون.

و پیشرفت

برسیم.

عدم یکنواختی

یکنواخت نباشه ،وضعیت زندگیمون از هر لحاظ پیشرفت کنه و به مراحل باالتر1

توسعه

عاطقی چه مادی.

سازش

1

-به جای تغییر قصد دارم اون چیزایی که االن دارمو توسعه بدم ،چه به لحاظ

تغییر

90

-فعالً نه! اون چیزی که دوست داشتمو االن دارم .راضیام.

پویایی

9

-خیلی به تغیر فکر نمیکنم.

تغییرات اساسی در زندگی

3

عدم ابراز

-نمیتونم مستقیم بهش بگم چون نه من اونو میشناسم نه اون منو.

رفتار دیگران

میگم.

عملکرد فرد هنگام ناراحتی و عصبانیت از

-ناراحت میشم اما سعی میکنم زیاد خودمو عصبانی نکنم ،با آرامش بهشون

عالقه اجتماعی

9
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خانواده
قبلی

شناخت

وطرز تفکر

-ریشههای مذهبی خیلی روی من تأثیر داشت و برام مهم بود.

مذهبی

-ما همسایه بودیم یه شناخت قبلی بود.

و اقبال
اخالقی
مالی

از سن کمتر باألخره یه رابطه خیلی کوچیکی با هم داشتیم.

قبل از ازدواج

2

عشق

3

مسائل مادی برام مهم بود.

شرایط

3

من با عشقم ازدواج کردم .تو اون سن خیلی دوستش داشتم!

رابطه دوستی

3

بیشتر خصوصیات انسانی اخالقی برام مهم بود.

شانس

-از این لحاظ من همیشه میگم من شانس آوردم.

خصوصیات

-من بعضی وقتا اینو تو یه کلمه ممکنه بگم .بگم :شانس!

پویایی

6

-صحبتهایی که با هم داشتیم از هر نظر دیدیم میتونیم با هم ادامه بدیم.

بیان دیدگاهها

1

-شناختی که خودم داشتم چون فامیل بود .انگار  %10مشکلم حل شده بود.

عوامل مهم و مؤثر در انتخاب همسر

1

-مثل همیشه بابام.

اعتقادات

1

-پدر و مادرم نظرشون پررنگ بوده.

مشورت با

91
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پس از مطالعۀ متن مصاحبهها ،جمالت و عبارات کلیدی یادداشت شدند و به صورت
کدهای باز آورده شدند و سپس کدهای باز را دستهبندی کردیم و در  90دسته کد
محوری قرار دادیم .که کدهای محوری استخراج شده از کدهای باز عبارتند از-9 :مفهوم
زندگی  -2عوامل رضایتمندی از زندگی  -3بنیان زندگی  -1چگونگی غلبه بر مشکالت و
شکستهای زندگی  -1مالک کمال و بلوغ فکری  -6درک امور ناشناخته  -3عملکرد
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فرد هنگام ناراحتی و عصبانیت از رفتار دیگران  -1تغییرات اساسی در زندگی  -9انتظارات
از زندگی  -90عوامل مهم و مؤثر در انتخاب همسر.
با توجه به این که برخی از سؤاالت مصاحبه به صورت غیرمستقیم ویژگیهای
خودشکوفایی مازلو را میسنجید ،توانستیم تعدادی از کدهای محوری را بر اساس
ویژگیهای خودشکوفایی در دسته کدهای انتخاب قرار دهیم ،که عبارتند از :تمایز وسیله
از هدف ،تمرکز بر مشکالت ،خودمختاری ،برداشت کارامد از واقعیت ،و عالقه اجتماعی.
هم چنین برای دستیابی به باورهای افراد نمونه و نحوۀ برخورد با مسائل روزانه به جهت
بررسی اعتقادات مذهبی ،پرسشهایی غیرمستقیم پرسیده شد و پس از بررسی پاسخها ،در
دستههای کد محوری تغییرات اساسی در زندگی ،انتظارات از زندگی و عوامل مهم و مؤثر
در انتخاب همسر ،دسته بندی شدند و با توجه به هدف پژوهش و مفهوم این کدهای
محوری ،در کد انتخاب به آنها عنوان "پویایی" داده شد .عالوه بر این ،در چندین کد باز
هم نشانههایی از باورهای مذهبی وجود داشت که در تحلیل نیز از آنها استفاده شد.
کدهای انتخابی بیانکنندۀ ویژگیهای خودشکوفایی با ذکر فراوانی به صورت زیر
میباشند:
 -9تمایز وسیله از هدف :سه تا از کدهای محوری در زیرمجموعۀ این کد انتخاب قرار
گرفتند.
الف :مفهوم زندگی :فراوانی کدهای باز این کد محوری عبارتند از :رسیدن به هدف (3
نفر ،)%31 ،آرامش و خوشبختی ( 3نفر ،)%96،مسیری پرفراز و نشیب ( 1نفر.)%11 ،
ب :عوامل رضایتمندی از زندگی :فراوانی کدهای باز این کد محوری عبارتند از :داشتن
روابط عاطفی با همسر ( 99نفر ،)%69،دستیابی به خواستهها ( 1نفر ،)%11 ،سالمتی ( 1نفر،
 ،)%22ایمان به خدا ( 3نفر ،)%96 ،داشتن رفاه ( 6نفر.)%33 ،
ج :بنیان زندگی :فراوانی کدهای باز این کد محوری عبارتند از :دینمداری و رضای خدا
( 1نفر ،)%22 ،فضایل اخالقی ( 90نفر.)%11 ،
 -2تمرکز بر مشکالت :چگونگی غلبه بر مشکالت و شکستهای زندگی :فراوانی
کدهای باز این کد محوری عبارتند از :توکل به خدا ( 1نفر ،)%23 ،مشورت با دیگران (91
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نفر ،)%900 ،اعتقاد به قضا و قدر ( 1نفر ،)%22 ،صبر ( 3نفر ،)%96 ،تمرکز بر مشکالت و
تالش برای حل آن ( 93نفر ،)%91 ،مطالعۀ کتاب ( 2نفر.)%99 ،
-3خودمختاری :مالک کمال و بلوغ فکری :فراوانی کدهای باز این کد محوری عبارتند
از :گذر از مراحل رشد به لحاظ بیولوژیکی ( 6نفر ،)%33 ،پرداختن به امور مختلف زندگی
(زناشویی ،شغلی ،اعتقادی) ( 3نفر ،)%96 ،تأکید بر اخالقیات ( 1نفر ،)%23 ،عدم احساس
کمال ( 1نفر.)%22 ،
 -1برداشت کارآمد از واقعیت :درک امور ناشناخته :فراوانی کدهای باز این کد محوری
عبارتند از :درک روشن ( 99نفر ،)%69 ،ابهام ( 3نفر.)%31 ،
-1عالقه اجتماعی :عملکرد فرد هنگام ناراحتی و عصبانیت از رفتار دیگران :فراوانی
کدهای باز این کد محوری عبارتند از :ابراز ناراحتی ( 9نفر ،)%10،عدم ابراز ناراحتی (9
نفر.)%10 ،
کد انتخابی بیانکنندۀ اعتقادات و باورهای مذهبی با ذکر فراوانی به شرح زیر میباشد:
 -9پویایی :سه تا از کدهای محوری در زیرمجموعۀ این کد انتخاب قرار گرفتند:
الف :تغییرات اساسی در زندگی :فراوانی کدهای باز این کد محوری عبارتند از :عدم تغییر
( 3نفر ،)%31 ،توسعه ( 9نفر ،)%01 ،تغییر ( 90نفر.)%11 ،
ب :انتظارات از زندگی :فراوانی کدهای باز این کد محوری عبارتند از :سازش ( 1نفر،
 ،)%23عدم یکنواختی و پیشرفت ( 1نفر ،)%23 ،تالش شخصی برای رسیدن به اهداف (1
نفر ،)%22 ،عدم انتظار از زندگی ( 1نفر ،)%22 ،آرامش ( 2نفر ،)%99 ،سربلندی در آخرت
( 2نفر.)%99 ،
ج :عوامل مهم و مؤثر در انتخاب همسر :فراوانی کدهای باز این کد محوری عبارتند از:
مشورت با خانواده ( 91نفر ،)%13 ،شناخت قبلی ( 1نفر ،)%11 ،بیان دیدگاهها و طرز تفکر
( 1نفر ،)%23 ،اعتقادات مذهبی ( 1نفر ،)%23 ،شانس و اقبال ( 6نفر ،)%33 ،خصوصیات
اخالقی ( 3نفر ،)%96 ،عشق ( 3نفر ،)%96 ،شرایط مالی ( 3نفر ،)%96 ،رابطه دوستی قبل از
ازدواج ( 2نفر.)%99 ،
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش  1تا از  91ویژگیهای خودشکوفایی برشمرده توسط مازلو،
در بین افراد نمونه مشاهده گردید .تقریباً نیمی از افراد مفهوم زندگی را مسیری پرفراز و
نشیب میدانستند و افراد بیشترین درصد عامل رضایتمندی از زندگی را داشتن روابط
عاطفی با همسر ذکر کردند .و کمترین درصد متعلق به ایمان به خدا بود .بنیان زندگی نیمی
از افراد فضایل اخالقی بود .و دینمداری و رضای خدا کمترین درصد را به خود اختصاص
داده بود .همه افراد در مشکالت خود مشورت با دیگران را در برنامۀ خود قرار داده بودند
و سعی در تمرکز بر مشکل و حل کردن آن داشتند .اما درصد بسیار اندکی توکل به خدا،
اعتقاد به قضا و قدر ،صبر ،و مطالعۀ کتاب را در زمان رویارویی با مشکالت ،پیش
میگرفتند .بیشتر افراد مالک کمال و بلوغ فکری را افزایش سن میدانستند یعنی احتمال
رسیدن به بلوغ فکری را در سالهای آتی میپنداشتند .و تقریباً عدم احساس کمال و
اخالقیات و پرداختن به امورات مختلف زندگی در یک میزان بودند.
بیش از نیمی از افراد درک روشنی از امور ناشناخته داشتند و بنابراین دارای ویژگی
توانایی براداشت کارآمد از واقعیت بودند .عملکرد نیمی از افراد در هنگام ناراحتی و
عصبانیت از رفتار دیگران ،ابراز ناراحتی بود و نیمی دیگر ناراحتی خود را بروز نمیدادند.
در این پژوهش ،پویایی افراد را با توجه به  3مؤلفه سنجیدیم .نیمی از افراد خواهان
تغییر در زندگی خود بودند و کمتر از نیمی از آنها خواستار تغییر نبودند و در صد کمی هم
فقط میخواستند روند زندگی فعلیشان را توسعه دهند .در مؤلفه انتظارات از زندگی که به
نوعی باز هم پویایی افراد را میسنجید متوجه شدیم که افراد با زندگی سازش میکنند و
چندان به دنبال پیشرفت نیستند و کمترین درصد هم مربوط به سربلندی در آخرت و
آرامش بود .در مؤلفۀ عوامل مهم و مؤثر در انتخاب همسر عالوه بر پویایی ،باورهای افراد
را به خصوص در تصمیمگیریهای مهم زندگی سنجیدیم .مشخص شد که بیشتر افراد در
این زمینه با خانوادۀ خود مشورت میکنند و نیمی از آ نها شناخت قبلی را هم مدنظر دارند.
پایبندی به اعتقادات مذهبی ،شانس و اقبال ،بیان دیدگاهها و طرز تفکر هم به نسبت مساوی
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اعالم شد و کمترین درصدها متعلق به مالکهایی چون :عشق ،خصوصیات اخالقی و شرایط
مالی و دوستی قبل از ازدواج بود.
در مجموع با توجه به این نتایج ،میتوان گفت که اعتقادات مذهبی در بین افراد
کمرنگ است و آنها در مسائل مهم زندگی بیشتر به افراد خانواده و یا افراد آگاهتر
مراجعه میکنند و تنها برخی از ویژگیهای خودشکوفایی ،آن هم به میزان متوسط و یا
حتی پایین در آنها وجود دارد .رابطۀ اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی افراد نمونه
را می توان این گونه تبیین کرد که افرادی که اعتقاد به سنن الهی در جای جای زندگی
خود دارند تالش میکنند و پویا هستند و هدف نهایی آنها در اکثر نقاط زندگیشان جلب
رضایت خدا است .و آنها برای تغییر در زندگی خود تالش میکنند .در مقابل افرادی هم
که باورهای مذهبی کمرنگتری دارند و سنن الهی را جاری و ساری درزندگی خود
نمیبینند هم برای زندگی خود تالش میکنند و خواهان تغییر هستند.

پیشنهادهای پژوهش
 -9بهتر است این پژوهش در گروه مردان هم انجام شود تا نتیجه آن را بتوان با نتیجه این
پژوهش مقایسه کرد.
 -2دامنه سنی افراد نمونه  31-21سال بود ،با توجه به اینکه برخی از افراد عدم کمال و
بلوغ فکری خود را در پایین بودن سن خود ذکر میکردند ،پیشنهاد میشود این پژوهش
در دامنه سنی  11-11سال هم انجام شود.
 -3پیشنهاد میشود در پژوهشی دیگر اثربخشی آموزش چیستی و چرایی سنن الهی بر
زندگی بشر مطالعه شود.
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