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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

 91-90در سال  نوجوانی تا پیري در شهر اصفهان دورۀپژوهش، بررسی روند تحولی تعالی معنوي از  اینهدف 

افراد بر حسب  ؛ بنابراینمقطعی بود ۀمطالع، . پژوهش با توجه به هدفشد را شامل مینفر  409 حجم نمونه بود.

 40-65) سال نفر میان 113ساله(، 19-39نفر جوان ) 202ساله(،  14-18)نفر نوجوان  77شامل  گروه سنی 4سن در 

( در پژوهش شرکت مرد 196زن و  213) جنسیت در دو گروه جنسی طبقو بر  (هسال 66-88) نفر پیر 23ساله( و 

در  صورتبه  ها گروه ریو در سا یتصادف يا چندمرحله صورت به نوجوان یسن گروه در يریگ نمونه روش دند.کر

( 2010)پیدمونت، مقیاس ارزیابی احساسات مذهبی و معنوياز به منظور بررسی سازۀ تعالی معنوي  .بوددسترس 

 نتایج حاصل از تحلیل. شدپیش از انجام پژوهش تجزیه و تحلیل و روایی و پایایی آن تأیید  این مقیاس استفاده شد.

 ردداري وجود دا معنی ، تفاوتمعنويتعالی  تحولی روندهاي سنی از نظر  میان گروهکه  نشان دادکواریانس 

(05/0>P)هاي سنی  ( با گروه14-18) اولسنی  گروه دار میان وجود تفاوت معنی بیانگرهاي زوجی نیز  . مقایسه

( و 40-65) هاي سنی سوم ( با گروه19-39) میان گروه سنی دوم چنین و هم( 66-88) ( و چهارم40-65) سوم

سیر  به صورت پیريروند تحولی تعالی معنوي از نوجوانی تا نتایج نشان داد (. P<05/0) ند( بود66-88) چهارم

 داري بین دو جنس مشاهده نشد. ولی تفاوت معنی رسد، میبه باالترین حد خود  پیريو در  استصعودي 
 

 مقطعی عۀمطال ،تحول، نوجوانی، پیري، تعالی معنوي هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
لی معنوي، شناخت واقعیت تعالی است کهه  اص ۀتجرب

معنایابی در زندگی را براي فرد بهه همهراه دارد و بهه    
 ،اسهت سؤاالت شخصی که در زنهدگی بهه دنبهال آن    

هاي بنیادین فهرد   یکی از ظرفیت دهد. تعالی پاسخ می
درونهی کهه رفتارهها را     ۀ زیه انگاست؛ یعنی منبعهی از  

دهد. در واقه    یم و حرکتکند  میهدایت  و انتخاب
یک الگوي گسترده بهراي فههم وجهودي کهه از حهد      

و  سهاز  همرود و همه چیز را  ادراکات انسان فراتر می
 ،1999، 1)پیههدمونت کنههد، وجههود دارد هماهنههم مههی

 (.  2005 و 2003
( معتقد است که مذهب و 2005، 1999) پیدمونت
همگانی در تهار و پهود زنهدگی    هاي  گرایش ،معنویت

ها و مذاهب مختلف، آیین  اگرچه فرهنمآدمی است. 
و مناسک مختلفی براي نیل و شرح و بسط این غایتِ 

؛ بهه نقهل از پیهدمونت،    1970، 2معنادار دارند )وربیت
انگیزي در محتواي آن وجود  شگفت یسان هم ،(1999
شهکل صهوري    که اینبا وجود به عبارت دیگر   دارد.

از لحههام محتههوا و هههدف   ،اعمههال متفههاوت اسههت 
شهود. مهذاهب    دیهده مهی   در آنهاهاي بسیاري  شباهت

مختلف بر محدودبودن دیهد انسهان نسهبت بهه در      
بهه  انسهان  دارنهد؛ چراکهه در     تأکیدها  کامل واقعیت

شدن نیازهاي اولیه  زمان و مکان خاصی براي برآورده
نهام   ابه . پیدمونت این دیدگاه محدود را است محدود
بهاالتر،   یسطحخواند. در  می 3وي سطح اولتعالی معن

( موضههوت تعههالی معنههوي را مطههرح 1999پیهدمونت ) 
که به ظرفیت درونهی افهراد فراتهر از زمهان و      کند می

ایهن منظهر افهراد را قهادر     ؛ دارداشهاره  مکان محهدود  
  يتهر  تهر و عینهی   تا به زندگی از دیدگاه وسهی   کند می

بنگرند. این دیدگاه متعالی، همان دیدگاهی اسهت کهه   
شخص بین اجهزاي مختلهف طبیعهت یهک وحهدت      

که حتی مرگ نیز ایهن پیونهدها را    ندیب وجودي را می
                                                           
1
-Piedmont 

2
-Verbit 

3
-theme spiritual transcendence 

نگهر و   یتهر، کله   زند. از این دیهدگاه جهام    نمیهم  بر
یک نوت احسهاس وحهدت    افراد با زندگی پارچه، کی

احساس تعهد  کنند و در خود نسبت به دیگران پیدامی
 (.  1999کنند )پیدمونت،  می

هاي نظري و تجربی بر اساس این فرضیه کهه   الگو
 ۀگسهتر را در سطح معنویت در  منظمیافراد تغییرات 

 دیلون، و وینککنند، وجود دارد ) عمرشان تجربه می
و  نهم یکوی؛ 2006 همکاران،و  دیلون؛ 2008 و 2002

 (.2008 ،4همکاران
  یطهول  يهها  داده ،(2008، 2002) 5وینک و دیلون

را در  دینهداري که نقش معنویهت و  بررسی کردند را 
ایهن   کهرد.  یم ساله ارزیابی 60زندگی  ۀدورطول یک 

 200بههیش از  بههاههها برگرفتههه از یههک نمونههه     داده
به دنیا آمده بودنهد.   1920 ۀدهبود که در  کننده شرکت
تحهول و بیهان ایهن ابعهاد غیرمهادي را از اوایهل       آنها 
ههاي آنهها    افتهه ی پیري سهنجیدند.  یننستا  یسال بزرگ

نشان داد که سطوح معنویهت بهه طهور معنهاداري در     
ویههژه از اواسههط تهها اواخههر   عمههر بههه ۀگسههترطههول 
 ،زنهان چنهین   ههم کنهد و   افزایش پیدا مهی  یسال بزرگ

ند. شهت دا سطوح باالتري از معنویت را نسبت به مردان
شد کهه از اوایهل تها اواسهط      از سوي دیگر مشخص

معنویت مردان نسهبت بهه زنهان افهزایش      ،یسال بزرگ
سهطح بهاالي معنویهت در     ،در زنهان  ابد.ی یمبیشتري 
با تعداد رخدادهاي منفی زندگی که  یسال بزرگاواخر 

 خصهو   بهه  ،دوشه  تجربه مهی  یسال بزرگدر اواسط 
ارتباط  ،مشکالت مالی و تعارضات با همسر و والدین

 داشت.
 ۀمجموعه دیگر با استفاده از همهان   ۀمطالعدر یک 

 داراي يالگو( سه 2005) 6و همکاران کلو مکها،  داده
کردند که ههر   تعیینمذهبی را  ۀتجرباز  اعتماد یتقابل

یک مسیر منحصر به فهردي در طهول زمهان داشهت.     
 بهودن  بیگروه اول افرادي بودند که در جوانی در مذه

                                                           
4
-Koenig 

5
-Wink & Dillon 

6
 - McCullough & et al 
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در طهول   چنهان  ههم پایینی کسب کرده بودنهد و   ۀنمر
زندگی خود گرایش مذهبی پایینی داشتند. گهروه دوم  

 یی به دسهت آورده باال ۀنمر بودن یدر جوانی در مذهب
آنهها بهاال مانهده بهود. در      ۀنمران بودند و در طول زم

نهایت گروهی وجهود داشهتند کهه در جهوانی سهطح      
این  که را گزارش کرده بودند بودن یمتوسطی از مذهب
افزایش یافته و سپس در  یسال بزرگسطح در اواسط 

 اواخر زندگی کاهش یافته بود.

( 2013) 1همکههههارانبههههراون و  يا مطالعههههه در
سن  ثیراتتأ مرد 697زن و  1534به حجم  يا بانمونه

را بررسهی   يمعنهو  یتعهال  یو جنس در رونهد تحهول  
سه گهروه   مقایسۀو  یبه صورت مقطع مطالعه .کردند
 يههها و گههروه سههاله 61-94و  30-60، 17-29 یسههن
از  ینشان داد که رونهد تحهول   جیانجام شد. نتا یجنس

 يدوم به صورت صعود یاول به گروه سن یگروه سن
از گهروه دوم   ورود  بهاال مهی  مالحظه  درخور بیبا ش

 .شود می یروند نزول یبه گروه سوم اندک
پژوهش که تأثیرات مرتبط با سهن   ۀنیشیپ يمبنا بر

هدف مطالعه این بود کهه تعیهین کنهد     ،داد را نشان می
اگهر   اسهت  گهذار مطهرح    آیا سن به عنوان متغیر اثهر 

چنین است روند تحول آن از نوجهوانی تها پیهري در    
 یتعهال  یتحهول  رونهد آیها   ایرانی چگونه است  نمونۀ
اهداف پژوهش   است مشابهدر مردان و زنان  يمعنو
 :بررسی شدند ذیل يها فرضیه قالب در

 نوجهوانی  از يمعنهو  یتعال تحولی روند: 1 ۀیفرض
 .ابدی یم شیافزا یريتا پ

 یتعال تحولی روند در مردان و زنان بین :2 ۀیفرض
 تفاوت وجود دارد. يمعنو

 از زوج هههر در يمعنههو تعههالی بههین :3 ۀیفرضهه
 .دارد وجود تفاوت سنی هاي گروه

 روند در متقابلصورت  به جنسو  سن: 4 ۀیفرض
 . مؤثرند يمعنو تعالی تحولی
 

                                                           
1

- Brown, T. & et al 

 روش
 ۀمطالعه  ،و بها توجهه بهه ههدف     یتحول ،پژوهش این

 نظر مورد متغیر بر سن تأثیر بررسیبراي  د.بومقطعی 
 يآمهار  جامعهۀ  استفاده شد. اي سهیمقا - علی طرح از
تها   ینوجهوان  یسهن  لۀفاصه  در افراد تمامپژوهش  ینا
تها   1390 هاي بین سالساله( بودند که  14-88) یريپ

نمونههۀ  در شهههر اصههفهان سههکونت داشههتند.   1391
مهههرد در  196زن و  213نفهههر ) 409 شهههده یررسهههب

در شهر  گیري نمونه. بود( هسال 14 -88سنی  ۀمحدود
 متفاوت ،مختلف یسن هاي اصفهان و با توجه به گروه

 منصهور  بنهدي  تقسهیم  اساس بر یسال بزرگ دورۀبود. 
 ؛ بنهابراین شهد  گرفتهه  نظر در سنی گروه سه ،(1393)

 -1گروه سنی قرار گرفتنهد:   4افراد بر حسب سن در 
گهههروه -2 ؛سهههاله( 19-14نوجهههوان ) یگههروه سهههن 

 -3؛ سهاله(  20 -39) جهوان  گروه نمونهۀ سال ) بزرگ
 نمونۀ گروه -4 و( ساله 40-65) سال انیم مونۀن گروه
 (.ساله 66-88) ریپ

 بهه سهال(   14-18) اول یسن گروه در يریگ نمونه
 گانههۀ5 یاز نههواح اي چندمرحلههه یتصههادف صههورت

 ( وطور تصادفیبه  1و  2آموزش و پرورش )نواحی 
 2 )پایهۀ  دبیرسهتان  پایۀ 4 ازمدارس دخترانه و پسرانه 

 آمهوزان کهالس   و انتخاب دانش (یتصادفطور  به 3و 
زوج و فرد(  يها شماره اساس)بر نام آنها  فهرستاز 

 چنانچهه  یاخالقه  مالحظهات  منظهور )بهه   شهد  انجهام 
 از نداشههت، لیههتما گههویی بههه پاسههخ آمههوزي دانههش
 ریسهها در گیههري . نمونههه(شههدخههارج  يریههگ نمونههه
 صورت گرفت. دسترس در صورت به یسن يها گروه
 از یبخشه  دوم، یسهن  گهروه  در که است ذکر به الزم
 صهورت  بهه  کهه  بودنهد  ییدانشهجو  تیه جمع ،نمونه
 نشههگاهشهههر اصههفهان )دا هههاي دانشههگاه از یتصههادف
اصهفهان( انتخهاب    پزشهکی  علهوم  دانشگاه و اصفهان

 ودوم )بخهش   یگهروه سهن   نمونهۀ از  یشدند. بخشه 
 ( بهه جمعیهت شهاغل    40-65سوم ) یگروه سن نمونۀ
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بودنهد کهه بها     مربهوط  خصوصهی  و دولتی اداراتدر 
 و يشههردار  منهاطق  بهه  رشهه  يبنهد  میتوجه به تقس

در آن با اسهتفاده   یخصوص و یدولت يها ارگان ستیل
 تیه جمع انیه مو از  دسهترس  در يریگ شیوۀ نمونهاز 

 چههارم در گهروه   گیهري  گرفت. نمونه انجام ن،شاغال
خا  بهه صهورت    سنی یط( با توجه به شرا88-66)

 یبازنشسهتگ  ههاي  کهانون  از دسهترس  در يریه گ نمونه
و  يمنههاطق شهههردار تفریحههی مراکههز ی،ادارات دولته 

 ژۀیه وشب شعر  )مثالً یفرهنگ يها کانونو  ها انجمن

گهروه  نمونهه    یفراوان 1 جدولسالمندان( انجام شد. 
 .دهد یرا بر حسب سن و جنس نشان م

ي طههرح را بههر عهههده اجههرا پژوهشههی دسههتیاران
 پههژوهش، در اخههال  یههتبههه منظههور رعا  داشههتند.
 .کردند شرکت پژوهش در رضایت با کنندگان شرکت
 زمهان  دقیقه 30 حدود ها نامه پرسش اجراي که از آنجا
 ارائهۀ در پهژوهش بها    کننهدگان  شرکت از داشت، نیاز
 آموزي دانش يها شد. اجرا در گروه یقدردان یاییهدا

 به ها گروه یرو در سا گروهیبه صورت  ییو دانشجو
  .انجام شد فردي صورت

 

 هاي سني و جنسي فراواني نمونه بر حسب گروه .1جدول 

 14-18 19-39 40-65 66-88 کل
 یسن يها گروه                

 یجنس هاي گروه

 زن 37 115 52 9 213

 مرد 34 87 61 14 196

 کل 71 202 113 23 409
 

 ابزارها
مقیاااا ارزيااابي احساساااي مااعهبي و معنااوي   

(ASPIRES
1) 

 ینهان و اطم فرهنگی ینب لکردن مسای براي برطرف
 طهی  مقیهاس کلمات و عبهارات،   یمفهوم ارزي هم از

مرحلهه   نیا کهشد  ترجمه فارسی زبان بهچند مرحله 
  سهپس  .گرفتانجام  یسینظر متخصص زبان انگل ریز

 فارسی زبان با مفاهیم مطابقت متخصص زبان فارسی
متخصص الهیهات در حهوزۀ    چنین همد. را بررسی کر

به لحهام   نامه را پرسشعبارات  شناسی مذهبی، مفهوم
در تمام طول این مراحل سعی بر  .تحلیل کرد یمذهب

تغییهر در  شهده موجهب    این بود کهه تغییهرات اعمهال   
سپس بنا به درخواسهت   د.نشو یاسمق اصلی محتواي

به زبان انگلیسی  دو مترجم راشده  پیدمونت متن آماده
  بازترجمههه و ترجمههه بههار 7 )حههدوداً دکردنههترجمههه 
فهرم  در و با اعمال نظر ایشان مجدداً  (گرفت صورت

 فارسی کامالً  ۀت نسخینهادر د. شفارسی تجدید نظر 

                                                           
1
- Assessment of Spirituality and Religious 

Sentiments (ASPIRES) 

 

پیدا کرد. در مطابقت مفهومی اصیل انگلیسی  ۀنسخبا 
در را اسهتفاده از مقیهاس    ۀاجهاز پیدمونت  مرحلهاین 
 به پیوست ارائه شده است(.   نامه این اجازه) دادایران 

( تدوین 2010پیدمونت ) ۀینظراین ابزار بر مبناي 
شامل دو حیطه از عملکردهاي قدسهی   که شده است

و تعهالی معنهوي    2(RSشود: احساسهات مهذهبی )   می
(ST)3. بهه   يمعنو تعالی زیرمقیاسپژوهش از  این در

استفاده شد. مقیهاس   معنوي یتعال سازۀ یمنظور بررس
سهه   رندۀیدربرگکه  دارد یهگو 23( STتعالی معنوي )
؛ اسهت  4(TSTکل تعهالی معنهوي )   ۀنمرزیرمقیاس و 
 5(UNنگهري )  شهمول  جههان  ها عبارتند از: این مقیاس

)اعتقادي مبتنی بر همهاهنگی و هدفمنهدي زنهدگی(،    
با لهذت کهه از    همراه)احساسات  6(PFلذت عبادت )

( و ارتبهاط  اسهت  خالل نماز یها مراقبهه تجربهه شهده    
(CN)7 پذیري فردي و ارتباط  )حس تعهد و مسئولیت

                                                           
2
 -Religious Sentiments (RS) 

3
-Spiritual Transcendence (ST) 

4
-Total Spiritual Transcendence (TST) 

5
-Universality 

6
-Prayfulfilment 

7
-Connectedness 
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هها در قالهب طیهف     هیه گو بهه  ییگو پاسخبا دیگران(. 
شود.  مخالفم انجام میلیکرت از کامالً موافقم تا کامالً 

وجهود نهدارد.    ییگهو  پاسهخ محدودیت زمهانی بهراي   
 STSکههه نمههرات  دکههر( مشههاهده 2010پیههدمونت )

 ها دارند اسیمقریز قابل قبولی در سطح اعتماد قابلیت
، 78/0 :ردنکهه ، عبههادت94/0 :ينگههر شههمول )جهههان

 (.89/0 :کههل تعههالی معنههوي ۀنمههر و 49/0 :اتصههاالت
در  قبولی قابل قابل اعتماد قابلیت نیز (1391) انیبایط

 يآلفها  بررسهی  روش از استفاده با ها اسیمق یرسطح ز
 ،89/0 :لهههذت عبهههادتکهههرد )کرونبهههاز گهههزارش 

کهل   نمهرۀ و  57/0 :ارتبهاط  ،69/0 :ينگهر  شمول جهان
 (.89/0 :يمعنو یتعال

 

 ها يافته
 يو جنس يسن يها ک گروهیبه تفک يمعنو يکل تعال ةنمرن و انحراف استاندارد یانگیم .2جدول 

          آماره

 سنی گروه

 کل مردان زنان

 استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین

 73/10 66/89 04/12 27/90 52/9 11/89 (ساله 14-18) نوجوان -1

 79/10 49/89 41/12 27/87 09/9 18/91 (ساله 19-39) جوان -2

 99/10 43/96 07/12 50/94 17/9 71/98 ساله( 40-65) سال میان -3

 33/12 13/97 38/15 21/96 47/5 55/98 (ساله 66-88) ریپ  -4

 38/11 87/91 84/12 68/90 74/9 97/92 کل
 

هاي  کل مقیاس تعالی معنوي به تفکیک گروه نمرۀکنندگان در  میانگین و انحراف معیار نمرات شرکت

 ارائه شده است. 2سنی و جنسی در جدول 
 

 پژوهش ریمتغ با يشناخت هاي جمعیت ويژگي يو سطوح معنادار بستگي هم بيضر .3 جدول

 شناختی جمعیت         

 وابسته متغیرهاي

 وضعیت

 تأهل

 وضعیت

 شغل

 اعضاي تعداد

 خانواده

 تحصیالت

 پدر
 پدر شغل

 تحصیالت

 مادر
 مادر شغل

 معنوي تعالی کل نمرۀ
254/0 022/0 063/0- 236/0- 004/0- 234/0- 129/0- 

0001/0 662/0 205/0 0001/0  937/0 0001/0  009/0  

 

 4در  يمعنهو  تعهالی  نمهرات  یانگینم سۀیمقا براي

الزم بهود کهه در ابتهدا     یگهروه جنسه   2و  یگروه سن

اقتصههادي،  پایگهاه  ریه نظ یشههناخت تیه جمع اطالعهات 

تحصیالت، وضعیت شغلی، تعداد خانوار و وضهعیت  

و سهطوح   بسهتگی  ضهرایب ههم  شهوند.   یبررستأهل 

 ،(254/0) هلتأ وضعیت جز بهنشان داد که  يمعنادار

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

 .دار نبودنهد  یمعنه  ها مؤلفه سایر ،(-129/0) مادر شغل

کهه   زیاد نبود قدر آنمیزان رابطه  یزن مؤلفهسه  یندر ا

بهه   بنهابراین متغیر وابسهته داشهته باشهد و     تأثیري در

 .نبود نیازيآنها  کنترل

بودن توزی  نمرات  فرض نرمال شیپ یبررس دربارۀ

ها  یآزمودن تعدادکه  آنجااز ،هاي نمونه در جامعه گروه

 يههها آزمههونبهه اسههتفاده از   ،نفههر بودنههد 40بهال  بههر  

 ویلهک بهراي   - اسمیرنف و شهاپیرو   -کولموگروف 

 (.1393)مولوي،  نیست نیازيفرض  آزمون این پیش
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 ک سن و جنسیانس به تفکيل کواریج تحلينتا .3جدول 

 آماره                 

 متغیرها
 مجذورات مجموت

 درجۀ

 يآزاد
 F آمارۀ

 سطوح

 معناداري
 آماري توان اتا مجذور

 1 094/0 0001/0 925/13 1 24/1635 گروهی عضویت

 351/0 006/0 115/0 501/2 3 658/293 جنس

05/0>P  

 کواریهانس  تحلیهل  از حاصل نتایج 3جدول  طبق

 تها  ینوجهوان  از معنوي تعالی تحولی روند یبررس در

 از معنهوي  تعهالی  تحهولی  رونهد  کهه  داد نشهان  پیري

 ههاي  گهروه  تفاوت .می یابد شیافزا يریبه پ ینوجوان

اثر  ۀفرضی ؛ بنابراین( <P 05/0دار نبود ) یمعن جنسی،

 جنس تأیید نشد.
 

 هاي سني هاي زوجي در گروه نتايج مقايسه .4جدول

 معناداري سطح (i-j) میانگین تفاوت j سنی گروه میانگین j سنی گروه i سنی گروه میانگین i سنی گروه

 0001/0 -916/6 607/96 ساله  40-65 691/89 ساله 18-14

 004/0 -694/7 385/97 ساله  66 -88  

 226/89 ساله  19 -39
 0001/0 -381/7 607/96 ساله  65-40

 001/0 -159/8 385/97 ساله  66 -88
 

 بیانگر یسن يها زوج گروه انیم یبررس چنین هم

 -18) داري میان گروه سنی اول وجود تفاوت معنی

 -88) چهارم(، 40-65) سومهاي سنی  ( با گروه14

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

( 66 -88( و چهارم )40-65) سومهاي سنی  گروه

 (.P<05/0) معنی دار بود زین

 

نشههان داد کههه رونههد تعههالی معنههوي از   2شههکل 

پهس از  کهه   طهوري  ؛ بهه صهعودي دارد شکل نوجوانی 

ناگهههان شههیب نمههودار صههعودي  ،40 دهههۀورود بههه 

 رسد. و در پیري به باالترین حد خود می شود می

 

 

 
 سني هاي گروه در معنوي تعالي شدة تعديل نمراي میانگین نمودار .1 شکل

 

84

86

88

90

92

94

96

98

14-19 20-39 40-65 66-88 
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 يریگ جهیبحث و نت

تعهالی معنههوي طهی رونههدي    در ایهن پهژوهش سههازۀ  

بها توجهه بهه     .شدتحولی از نوجوانی تا پیري بررسی 

ههاي   هاي پژوهشی، انتظار بود کهه میهان گهروه    پیشینه

داري گزارش شود. نتایج نشهان داد   سنی تفاوت معنی

که سن به عنوان عامل اساسی در روند تحولی تعهالی  

ایهن یافتهه بها نتهایج تحقیقهات       .استمعنوي مطرح  

تعههالی  کههه نیهها( مبتنههی بههر 2003، 1999پیههدمونت )

تحهول   یسهال  بهزرگ خصوصیتی است کهه در سهنین   

میهان   ۀسه یمقانتایج حاصهل از  . بودخوان  هم ،ابدی یم

در هههر زوج از تفههاوت  بیههانگرهههاي سههنی،   گههروه

داري میان گهروه   وجود تفاوت معنیو هاي سنی  گروه

 (40-65) سهوم هاي سنی  ( با گروه14 -18) سنی اول

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

 (40-65) سومهاي سنی  ( با گروه19 -39سنی دوم )

 دیگهر  عبهارت  بهه دار بهود.   ( معنی66 -88) چهارم و

گروه سنی اول و دوم یعنهی از نوجهوانی تها     دومیان 

 40 ۀدهه گروه سنی آخر یعنی از حدود  دوبا  40 ۀده

 ۀیه زاواز  .سهالگی تفهاوت وجهود داشهت     88تا پایان 

رونهد   ۀدهنهد  نگري، نمودار سیر تحهولی نشهان   تحول

نمهرات از نوجهوانی    ۀدش لیتعد يها صعودي میانگین

 براون و همکارانش یافتۀبا  نیابود که به سمت پیري 

( معتقهد  1999پیهدمونت )  .خوانی داشهت  هم( 2013)

 یسهال  کههن  ندیافراین تحول تعالی معنوي با است که 

مسهیري کهه در آن حرکهت     .ابهد ی یمه بیشتر افهزایش  

اجتناب به سوي مرگ، نیازي را بهراي انسهان    غیرقابل

بنهابراین   د.نه کجو و جستآورد تا معنا را  یدنبال مه ب

به دلیل وجود احساس نزدیکی بیشتر به  تر افراد مسن

تعهالی دارنهد و یها     ندیافرتري از  مرگ، در  ملموس

تعهالی   ۀنه یزمحداقل زمان بیشتري را براي کاوش در 

نتههایج پهژوهش نیهز نشهان داد کههه     کننهد.  سهپري مهی  

 باالترین میانگین نمره در تعالی معنوي به گروه سهنی 

 ۀدوریعنهی مقهارن بها     متعلق اسهت ( 66 -88) چهارم

تهأثیر   دهنهدۀ  نشهان که  آنعالوه بر  موضوتاین  .پیري

 ،اسهت دار سن در روند تحهولی تعهالی معنهوي     معنی

پردازان شخصهیت   دیدگاه بسیاري از نظریه برتأییدي 

 . یونم معتقد است که تغییهرات استیونم از جمله 

سهالگی   40و 35 ۀمحهدود  دراي در شخصهیت   عمده

یعنی  فردبودندهد و گرایشی فطري به سمت  رز می

کهه سهاختارهاي    تحقق کامل خود وجود دارد. زمهانی 

یعنهی حرکهت بهه     بعهدي  لۀمرح د،افتنی فردیتروان 

تعالی، تمرکز بیشتر بهر   ۀدهد. الزم میسوي تعالی رز 

بیشتر به دنیاي معنوي اسهت.   یبستگدلدنیاي درون و 

وستن یپ این گرایش به سمت وحدت شخصیت و بهم

اجزاي متضاد در درون روان از دیدگاه یونم در  متما

رسهد )شهولتز و شهولتز،     به تحقق مهی  یسال انیم ۀدور

 یسهال  انیه منشان داد کهه   حاضر(. نتایج تحقیق 1392

سنی  ۀمحدودشده در دیدگاه یونم دقیقاً همان  مطرح

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

کنهد و   اي طی مهی  مالحظه یب قابلروند صعودي و ش

داري را در خصهو    به لحام آمهاري تفهاوت معنهی   

 یسهال  بهزرگ روند تحولی با سنین نوجوانی و اوایهل  

ههاي   مشهابهت میهان نتهایج پهژوهش    دههد.   نشان مهی 

به سهمت تعهالی    یاساس گرایشی ۀدهند مختلف نشان

و احتمهاالً   اسهت  یسال انین میسن درژه یو هبدر انسان 

و سهطوح شهناختی    یشهناخت  روانعصهب  با تغییرات 

تغییهرات   ،یشهناخت  روانعصب  ۀنیزمدر . است مرتبط

بهه توانهایی اسهتدالل     یسهال  بهزرگ در مغز در اوایهل  

تر در موضوعات پیچیهده و انتزاعهی از قبیهل     پیشرفته

بههارۀ درکنههد.  مضههامین معنههوي و مههذهبی کمههک مههی

 ۀالزمنیز که  سالی بزرگانتقال به  در تحوالت شناختی

انتزاعی درتحهول  فرا يها هینظرطرفداران  ،استتعالی 
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 ،1تیه رابه نقل از کارت  ،1990شناخت نظیر سینات )

هسهتند کهه   عقیهده   همیونم  با( نیز در این نظر 2001

رشهدیافتگی اسهت کهه در     نهد یافرمعنویت محصهول  

و  لسها  انیه سهاالن م  افتد. بزرگ مسیر زندگی اتفا  می

 دنکهر  گرایهی و تجربهه   سالمندتر پس از گذار از مطلق

نسبیت در زندگی به رفتن به ماوراي طریهق عملیهات   

 يالگهو دارند که  تمایلمنطق صوري و در  حقیقتی 

است. روش  دهکرتوصیف آن را تحول شناختی پیاژه 

نگرش به دنیها بهه تهالش و اشهتیاقی      ۀگرفت تازه شکل

 دن فیزیکی، اگرچه پویاییپیرششود.  منجر میمعنوي 

تعمق و  ۀتجربکند، فرصت  یک شخص را محدود می

 رونهد  بنهابراین سازد و  را فراهم می زیتفکرآم سکوت

ن یچنه  . ههم کنهد  تحول تعهالی معنهوي را تسههیل مهی    

اي میان نتهایج پهژوهش بها     مالحظهدرخور  یخوان هم

 .دارد( وجهود  2003) وینک و دیلهون  مطالعات طولی

داري را  آنها بدون در نظر گرفتن جنس، افزایش معنی

  50 ۀده یعنی یسال بزرگدر معنویت در مراحل میانی 

 دند.کرسالگی و مراحل بعدتر گزارش  60ابتداي  و

رسد که این بدان معنها نیسهت کهه     البته به نظر می

دههد و   تعالی معنوي، رز می ۀدیپد یسال انیمحتماً در 

امکان دستیابی بهه سهطوح بهاالي     تر نییپایا در سنین 

دههد کهه    بلکهه نشهان مهی    ،نداردتعالی معنوي وجود 

در جههههت  ههها  انسههان  در تمهههام اساسههی گههرایش  

احتماالً بسیاري از  .جستن در زندگی وجود دارد تعالی

 ۀزیه انگعواملی که به طور طبیعی موجبات ظهور ایهن  

بهه تحقهق    ،ندسی شهد و بررکنند  درونی را فراهم می

؛ این عوامهل  شود میمنجر سالی  معنوي در میانتعالی 

نامالیمههات در زنههدگی، تغییههرات  ۀربههتجعبارتنهد از:  

نگههري و  درون شههناختی، تغییههرات شههناختی، عصههب

و بعهد از   یسال انیمسکوت تفکرآمیز که خا  سنین 

                                                           
1
 Cartwright 

ناشهی از   ۀتجربه و یها از دیهدگاه پیهدمونت،     استآن 

در واقه    .مهرگ اجتناب بهه   قابلاحساس نزدیکی غیر

که اشهاره  طور همانتحول معنوي  يها هینظرازبسیاري 

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

( 1999. پیههدمونت )یابههد  بهها افههزایش سههن افههزایش 

وضوح بیان کرد که نمرات معنویت وقتی فرد پیرتر  به

رو  ۀغلبه کرد کهه   مطرحشود باید افزایش یابد. او  می

 ۀزیه انگبه افهزایش مهرگ، یهک محهر  قدرتمنهد در      

 معنوي و درگیري مذهبی است. 

 بیهانگر متغیهر جهنس    ۀیزاوتحول تعالی معنوي از 

میهان زنهان و    دیگهر  دار نبود. به عبهارت  تفاوتی معنی

مردان در خصو  روند تحولی تعالی معنوي تفهاوت  

 يههها داري مشههاهده نشههد. اگرچههه میههانگین   معنههی

 يریه گ چشهم نمرات در گروه زنان به طور  ۀشد لیتعد

دار نبود. اثر  این تفاوت معنی دیده شد،بیشتر از مردان 

دار را نشان نداد.  تعاملی سن و جنس نیز تفاوتی معنی

نمهرات   ۀشهد  لیتعهد  يهها  البته روند تحولی میهانگین 

تعالی معنوي در زنان از نوجوانی تا پیري به صهورت  

صعودي است و بیشترین میانگین به ششهمین گهروه   

ولههی رونههد تحههولی ؛ اسههتمربههوط  (66 -88سههنی )

ههاي سهنی در    نمرات درگروه ۀشد لیتعد يها میانگین

روند نزولی از نوجوانی بهه سهمت    ۀدهند مردان نشان

چههل   دههۀ حدود است و سپس از  یسال بزرگاوایل 

  د.شو هشتاد روند تحولی صعودي می ۀدهتا 

 انتظار بر این بهود کهه   پژوهشی ۀنیشیپبا توجه به 

غیرمادي بخش مهمی از زنهدگی اغلهب افهراد     لیمسا

. به عالوه این مطالعات نشان باشد عمرشان ۀگستردر 

هههاي انسههان در امههور  انههد کههه ماهیههت درگیههري داده

 40 ۀدهه از  کنهد.  یمغیرمادي در طول زندگیش تغییر 

 مشهاهده  صعودي روند ،تعالی معنوي ۀنیزمبه بعد در 

زمهانی اسهت    یسهال  بزرگ ۀانیمحرکت به سمت  .شد
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کننهد، خهانواده    یم و ازدواج ابندی یمکه افراد عشق را 

و به امید ساختن یک زندگی به یهک   دهند تشکیل می

معنها و   لیمسها شهوند. اینجها    مسیر شغلی متعههد مهی  

شوند. ساختن یهک آینهده    درگیري در اجتمات مهم می

؛ اسههتکهردن   اي بههراي دنبهال  مسهتلزم داشهتن برنامهه   

در ایهن   نیاز بهه آفهرینش یهک معنهاي غهایی      بنابراین

چون این به آفرینش یهک   ؛شود یرتر میگ چشم مرحله

کنهد.   تفسیري بهراي فههم خویشهتن کمهک مهی      ۀنیمز

داشهتن یههک حههس گسهترده از معنههاي فههردي ثبههات   

کنهد کهه در عهوض فهرد را قهادر       هیجانی فراهم مهی 

مهدت سرسهپردگی    سازد که به یک تعههد طهوالنی   می

کنهد کهه یهک     به فرد کمک می نیچن همپیدا کند. این 

حهس اجتمهاعی را بیابهد و پهرورش دههد کهه در آن       

حمایت اجتمهاعی و محلهی را بهراي هویهت فهرد و      

اواسههط  در پههس آورد.  نیازهههاي زاینههدگی فههراهم   

سطوح بهاالتر مشهارکت مهذهبی و تعهالی      یسال بزرگ

بهاالبودن   رسهد،  ینظهر مه  ه به  .ابهد ی یم افزایش معنوي

سطوح مشارکت مذهبی در پیري به ایهن دلیهل باشهد    

که آنها در  کند اعتماد بیشتري براي افراد فراهم می که

زندگی بعدي به امنیت معنوي غهایی دسهت خواهنهد    
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