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Depression is one of the most common mental disorders that
various theoretical models have emerged in explaining and
designing effective interventions in this field. The aim of this
study was to investigate the relationship between depressive
factors from the perspective of the Qur'an (tendency to
isolation, bankruptcy, apostasy, avoidance of remembrance,
self-centeredness and humiliation) and personality factors
from the perspective of Cloninger. The research instruments
were the 240-item Cloninger Nature Questionnaire (TCI) and
the 65-item Questionnaire on Depression from a Quranic
perspective. A total of 200 students of the University of Tehran
were selected for this study. The study was descriptivecorrelational and Pearson correlation coefficient and
multivariate fundamental correlation analysis were used to
analyze the data. The results showed that there are two
significant fundamental constructs between Quranic traits and
personality dimensions. The extracted infrastructure structures
in terms of significant correlation variables include two
structures "strong self-direction" and "shaky self-direction".
Therefore, the results of the relationship between depressive
factors from the perspective of the Qur'an and Cloninger
personality factors are significant and can be explained in the
form of these two dimensions of fundamental correlation.
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چکیده
افسردگی یکی از شایعترین اختالالت روانی است که الگوهای نظری
گوناگونی در تبیین و طراحی مداخالت اثر گذار در این زمینه
برآمده اند .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل افسردگی
زا از دیدگاه قرآن (تمایل گرایش انزوایی ،سرشکستگی ،دین گریزی،
دوری از ذکر ،خودجانبداری و حقارت) و عوامل شخصیتی از
دیدگاه کلونینجر بوده است .ابزارهای پژوهش پرسشنامه  240سؤالی
سرشت و منش کلونینجر ( )TCIو پرسشنامه  65سؤالی افسردگی
از منظر قرآن بود .تعداد  200نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به
شیوه دردسترس برای این بررسی انتخاب شدند .نوع مطالعه ،توصیفی
از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیره همبسگی بنیادی استفاده شد.
نتایج نشان داد که دو سازۀ بنیادی معنادار بین صفات قرآنی و ابعاد
شخصیتی وجود دارد .سازه های زیربنایی استخراج شده بر حسب
متغیر های همبسته معنادار شامل دو سازه "خود راهبری مستحکم"
و "خود راهبری متزلزل" است .بنابراین نتایج ارتباط بین عوامل
افسردگی زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی کلونینجر معنادار
بوده و در قالب این دو بعد همبستگی بنیادین قابل تبیین است.

مقدمه
افسردگی از شایعترین اختالالت روانی است که امروزه به عنوان
یکی از عوامل اصلی ناتوان ساز فرد و جامعه مطرح است ( .)1این
اختالل مهم ترین عامل ناتوانی افراد  15تا  44ساله محسوب می شود
( .)2همراه با بروز و شیوع وسیع افسردگی ،هم در کل جمعیت و
هم در جمعیت مراجعان به مراکز بهداشت و درمان روانی ،اقدامات
گوناگونی از طرف متخصّصان بهداشت روانی در زمینه تشخیص،
طبقه بندی ،بررسی علل و عوارض و درمان انواع افسردگی به عمل
آمده است  ،با این حال افسردگی هنوز یک مسئله بحث برانگیز در
حوزه بهداشت روانی محسوب می شود ( .)3با وجود مطالعات و
تالش های زیاد در این زمینه و ارائه الگوهای نظری و رویکردهای
درمانی مختلف ،در پیشگیری و درمان درازمدت این اختالل مشکل
جدی وجود دارد؛ بنابراین ایجاد نگاهی نو در شناخت اختالل
افسردگی و علت های بروز آن در افراد به شکل های مختلف
ضروری به نظر می رسد.
با توجه به هدف هدایت گری ادیان الهی و دور کردن انسان از هر
نوع آسیب و قرار دادن او در مسیر رشد و تکامل ،روی آوردن به
متون وحیانی و تدبر و تفکر در آن با روش شناسی علمی می تواند
در ایجاد مدل های جدید در شناخت و درمان اختالالت روانی راه
گشا باشد .از ویژگی های قرآن کریم که ضرورت رجوع به آن را
در فهم امور مربوط به انسان فراهم می سازد ،تبیان ًا لک ّل شیء بودن
آن است .قرآن کریم( ،بیانگر) همه معارف برای بشر و عهده دار
بیان همه احکام و معارف هدایتگر ،سعادت بخش و سیادت آفرین
جوامع انسانی است ( .)4در قرآن کریم آیات بسیار زیادی وجود دارد
که فطرت وجودی انسان و حاالت گوناگون روان او را متذکّر شده
و علل انحراف و بیماری و همچنین راههای تهذیب و تربیت و
معالجه روان انسان را به طور جامع نشان داده است .ما می توانیم به
کمک حقایقی که در قرآن ،درباره انسان و صفات و حاالت
گوناگون روانی او آمده است ،به خوبی شخصیت انسانی خویش را
رشد دهیم و همچنین انگیزه های اصلی محرّک رفتار انسان و
عواملی که در هماهنگ کردن شخصیت و تکامل و ایجاد بهداشت
روانی او تأثیر بسزایی دارند را بشناسیم ،زیرا قرآن ،سخن آفریدگار
انسان است و بدیهی است که آفریدگار به طبیعت و اسرار آفرینش
خود داناتر است (.)5
در سال های اخیر عده ای از پژوهش گران در حوزه روانشناسی و
علوم قرآنی با استفاده از روش های آمیخته انواع افسردگی را با توجه
به آیات قرآن مفهوم پردازی کردند ( 6و  .)7در این راستا افسردگی
را می توان احساس ناامیدی و کسالتی دانست که به واسطه عدم
اعتماد به خدا و ضعف تفکّر در فرد شکل گرفته و او را از سویی به
احساس بی نتیجه بودن کارها و از سوی دیگر ،به بی رغبتی و عدم
رضایت از زندگی و در نهایت به خواری درونی و غم فراگیر می
کشاند ( .)6در رویکرد قرآنی شش عامل و صفت برای ابتالی به
افسردگی وجود دارد که عبارتند از .1 :تمایالت گرایش-انزوا ،به
معنای گرایش فرد به افراد توانگر و دوری از افراد متواضع اهل تالش
و پشتکار و دارای سعی و خشیت است که این برای او ناکامی،
ناتوانی ،فرار و انزوا و احساس حزن و اندوه ایجاد می کند؛ .2
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مواد و روش ها
این پژوهش ،از نظر روش گردآوری داده ها ،توصیفی از نوع
همبستگی و از نظر هدف ،بنیادین است .جامعه آماری این پژوهش
دانشجویان دختر 20تا  35ساله دانشگاه تهران در سال  1395می
باشند .گروه نمونه در این پژوهش  200نفر از دانشجویان دختر این
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احساس شکست و پوچی ،یعنی نوعی احساس شکست در مورد بی
نتیجه بودن عمل است که علت آن نداشتن علم یا کار بیهوده ،ضعف
تفکر ،والیت ناپذیری ،فقدان باور به روز حساب و بی رغبتی به
تغییر باور ها و کسالت است که منجر به ایجاد احساس نارضایتی،
سرشکستگی و ناامیدی از تغییر می شود؛  .3ضعف ایمان که شامل
ضعف هدایت یافتگی و فقدان ذکر است که در این وضعیت شناخت
های فرد از گزاره های دینی سست و ضعیف می شود؛  .4دین گریزی
شامل اعتماد ضعیف داشتن به خداوند ،کراهت از دستورات دینی،
دورویی و ادعای بدون عمل ،کینه و قلب مریض و بخیل است که
در این حالت فرد در ستیز با ولی خدا قرار دارد ،هرچند باز هم به
توجیه و تزیین کار های خود دست می زند؛  .5نوسانات خلقی که
دربر گیرنده نوسانات خلقی شدید بین رضایتمندی -نارضایتی،
ارزشمندی -حقارت و شادی -غمگینی است؛  .6خودجانبداری،
یعنی توجه نکردن به حقوق دیگران ،تمسخر و استهزای آنها که
باعث از بین رفتن طراوت و نشاط و ایجاد احساس حقارت و
نارضایتی می شود (.)7
از سوی دیگر ،اختالالت روانی حاصل تعامل ظریف عوامل وراثتی
و محیطی هستند که برآیند این عوامل در ویژگی های شخصیتی و
رفتارهای افراد نمود می یابد ( ،)8لذا سنجش شخصیت افراد و در
نتیجه شناخت ابعاد آن می تواند ما را در شناخت عوامل محیطی و
وراثتی زیربنای اختالالت روانی از جمله افسردگی یاری رساند ،تا
اقدامات مؤثّرتری را در جهت کنترل و پیشگیری از این اختالل شایع
انجام گیرد.
دیدگاه های متفاوتی به بررسی شخصیت پرداخته اند که دیدگاه
زیستی یکی از این دیدگاه ها است؛ کلونینجر جزء یکی از نظریه
پردازان زیستی است .وی با نگاه و تأکید بر پارامترهای زیست
شناختی ،چهارچوب نظریه محکمی را در دو زمینه سرشتی و منشی
پدید آورده است ( .)9در نظریه کلونینجر به طور کلی دو مجموعه
از ابعاد برای شخصیت در نظر گرفته شده است که شامل ابعاد
سرشت و منش می شود .هرکدام از این ابعاد با یک جنبه از
خودپنداره در ارتباط است .به طور مثال که بعد خودراهبری با
میزانی که شخص خود را یک فرد خودمختار می داند ،بعد همکاری
با میزانی که شخص خود را جزئی جدایی ناپذیر از بشریت می داند
و بعد خودفراروی با میزانی که شخص خود را جزئی جدایی ناپذیر
از جهان هستی به عنوان یک کل می داند در ارتباط هستند (.)10
ابعاد سرشت در نظریه کلونینجر عبارتند از .1 :نوجویی که تمایلی
است ارثی به فعال سازی و آغاز رفتارها و واکنش های هیجانی شدید
به محرک های جدید به منظور دستیابی به پاداش احتمالی و رهایی
از تنبیه احتمالی و یکنواختی که منجر به رفتارهای جستجوگرانه،
تصمیم گیری تکانشی ،زیاده روی در نزدیک شدن به عالئم پاداش،
سریع عصبانی شدن و اجتناب فعال از ناامیدی می شود ()10؛ .2
آسیب پرهیزی که گرایشی است ارثی برای پاسخ شدید به عالئم
محرک ناخوشایند و بازداری یا خاتمه رفتار که موجب یادگیری
رفتار بازداری برای اجتناب از تنبیه ،تازگی و عدم دریافت پاداش
مورد انتظار می شود .همچنین نگرانی بدبینانه درباره مشکالت آینده
و رفتارهای اجتنابی منفعل مانند ترس از عدم قطعیت ،خجالتی بودن

در مقابل غریبه ها و سریع خسته شدن از ویژگی های آسیب پرهیزی
محسوب می شود (همان)؛  .3پاداش ـ وابستگی یعنی گرایشی ارثی
که افراد به عالئم و نشانه های اجتماعی که معموالً نشانه های
کالمی هستند بسیار حساس می باشند و دلبستگی اجتماعی و
وابستگی بسیاری به تأیید شدن توسط دیگران دارند(همان)؛ .4
پشتکار بُعد سرشتی دیگری است که به معنای گرایشی در جهت
نگهداری و یا ادامه رفتارهای جاری و به عنوان میزانی که یک فرد
،در انتظار پاداش می ماند و یا دستیابی به آن را دنبال می کند درحالی
که نتیجه مورد انتظار ،به ندرت قابل دستیابی است ،در نظر گرفته
می شود .این ویژگی باعث مقاومت در مقابل خاموشی رفتارهایی که
قبالً پاداش دریافت کرده اند و یا منجر به رهایی از تنبیه شده اند
می شود (.)11
ابعاد منش در نظریه شخصیت کلونینجر از سه بعد تشکیل شده است
که عبارتند از .1 :خودراهبری که به خودمختاری و قدرت اراده
اشاره دارد و یا درواقع به توانایی فرد برای کنترل ،تنظیم و یا
هماهنگ کردن رفتار خود برای رسیدن به اهداف و ارزش های
انتخابی خود براساس موقعیت موجود اشاره دارد .درواقع
خودراهبری ،به توانایی فرد برای کنترل و انطباق رفتار با موقعیت
به گونه ای که با اهداف و ارزش های او در ارتباط باشد اشاره دارد؛
 .2همکاری که برای توجیه تفاوت های فردی در تطبیق با دیگران
و پذیرش آن ها قرار داده شده است .این ویژگی ،قابلیتی بسیار مهم
برای کارهای گروهی و اجتماعی است که موجب شکوفایی
ارتباطات به گونه ای متعادل می شود اما برای افراد تنها ،کاربردی
ندارد (سامت )2003،؛  .3خودفراروی به بازشناسی همه چیز به
عنوان بخشی الزامی و مهم از یک کل واحد اشاره می کند که شامل
هشیاری یگانه می شود .هشیاری یگانه به این معنی است که هیچ
فرد مجزایی وجود ندارد و هیچ تمایز معناداری میان فرد و دیگران
وجود ندارد و فرد از این که جزئی از یک کل واحد است آگاهی
دارد .این منظر ،می تواند به عنوان پذیرش ،هویت بخشی و یگانگی
معنوی با طبیعت و سرچشمه آن در نظر گرفته شود (.)10
پژوهش کنونی باهدف بررسی دقیق تر افسردگی از منظر قرآن در
افراد ،درصدد بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینجر
با عوامل افسردگی زا از منظر قرآن کریم می باشد .همچنین ،از آنجا
که نظریه شخصیت کلونینجر و نظریه افسردگی از منظر قرآن کریم،
هردو نظریاتی هستند که بر مبنای ساختار صفات انسانی می باشند،
لذا این پژوهش درصدد آن است که به میزان تناظر مفهومی و
هماهنگی یا عدم هماهنگی میان ساختار این دو نظام را بررسی کند.
این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل متغیر های افسردگی از
منظر قرآن و متغیر های شخصیتی بر اساس مدل زیستی شخصیت
کلونینجر و همچنین شناخت چگونگی این روابط انجام شده است.
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دانشگاه بودند و نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام گرفت.
مالک های ورود افراد به نمونه عبارتند از :اشتغال به تحصیل در
دانشگاه تهران در سال ، 1395جنسیت زن و قرارداشتن در بازه سنی
 20تا  35سال.
در این پژوهش روش گردآوری داده ها به صورت میدانی بوده است
و داده های مربوط به جامعه آماری از طریق پرسشنامه سرشت و
منش کلونینجر و پرسشنامه افسردگی از منظر قرآن از افراد نمونه
جمع آوری شده است .نخست به صورت در دسترس ،از میان
دانشجویان دختر  ،تعداد  273نفر که پس از بیان توضیحات الزم
درباره پژوهش ،حاضر به همکاری بودند ،شناسایی شده و پرسشنامه
سرشت و منش کلونینجر و نیز پرسشنامه افسردگی از منظر قرآن
دراختیارشان قرار گرفت تا آنها را تکمیل نمایند ،سپس داده ها به
صورت انفرادی از افراد جمع آوری و پس از حذف پاسخنامه های
نامعتبر و ناقص تعداد  200عدد پاسخنامه باقی ماند و در نهایت
تجزیه و تحلیل های آماری توصیفی و استنباطی الزم روی داده ها
انجام گرفت.
ابزار پژوهش
پرسشنامه تشخیص افسردگی مبتنی بر قرآن  :این مقیاس  65آیتمی
که توسط بهرامی احسان و همکاران ( )6ساخته شده است ،مقیاسی
برای بررسی انواع افسردگی در افراد است .این مقیاس دارای  6عامل
اصلی یا زیر مقیاس است که به ترتیب شامل  :تمایالت گرایش ـ
انزوایی ،احساس شکست و پوچی ،دین گریزی ،ضعف اعتماد به خدا
و تفکر معنوی ،خود جانبداری و نوسانات خلقی می باشد .این
پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجه ای طیف لیکرت (ازهمیشه تا
هیچ گاه) تهیه شدهاست .آماده سازی این مقیاس ،با استفاده از روش
های روان سنجی مانند تعیین روایی محتوایی ،روایی صوری ،روایی
سازه و روایی مالک و همچنین بررسی پایایی و همسانی درونی

مقیاس با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ انجام شده است .شاخص
آلفای کرونباخ برای عامل اول ،0/94 ،عامل دوم ،0/92 ،عامل سوم،
 ،0/87عامل چهارم ،0/74 ،عامل پنجم 0/85 ،و عامل ششم0/81 ،
محاسبه شده .این شاخص برای کل پرسشنامه  0/96است که نشان
دهنده پایایی بسیار مناسب مقیاس میباشد (.)12
پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر ( : )TCIاین پرسشنامه در سال
 1991توسط کلونینجر و همکاران ارائه شد .این پرسشنامه یک
ابزار خودگزارشی  240عبارتی است که هفت بعد شخصیت که
شامل چهار بعد هیجانی (نوجویی ،آسیب پرهیزی ،پاداش ـ وابستگی
و پشتکار) بعالوه سه بعد شناختی منش (یعنی ویژگی هایی که تحت
تأثیر محیط در ساختار شخصیتی فرد پدید آمده است یعنی
خودراهبری ،همکاری و خودفراروی) را مورد بررسی قرار می دهد.
ضریب پایایی همسانی درونی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ سه
زیر مقیاس نوجویی ،آسیب گریزی و پاداش وابستگی که در یک
جمعیت  300نفری از آزمودنیهای ایرانی انجام شده است به
ترتیب 0/85 ،0/66و  0/64گزارش شده است ( .)8ضریب پایایی
این آزمون از طریق بازآزمایی دو هفته ای 0/77 ،گزارش شده است
(.)13
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل آماری داده ها میانگین ،انحراف استاندارد و
تحلیل همبستگی بنیادین استفاده شد .تجزیه و تحلیل آماری داده ها
با استفاده از نرم افزار  SPSS-23انجام گرفته است .همچنین
برای بررسی نرمال بودن نمرات در متغیرهای مورد مطالعه از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف تک نمونه ای استفاده شده است که نتایج
حاکی از نرمال بودن توزیع نمرات آزمون ها بوده است.
یافته ها

با توجه به نتایج جدول شماره  ،1متغیر های خودراهبری ،پشتکار
و نوجویی از صفات شخصیتی به ترتیب بیشترین میانگین و ضعف
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

ایمان و نوسانات خلقی از متغیر های مربوط به افسردگی کمترین
میانگین را به خود اختصاص داده اند
دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1400

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

جدول  - 1شاخص های توصیفی نمرات افسردگی از منظر قرآن و انواع آن در نمونه مورد مطالعه
انحراف استاندارد
میانگین
متغیر ها
11/8
09/34
گرایش /انزوا
7/8
06/28
شکست /پوچی
66/9
48/24
دین گریزی
88/4
59/13
ضعف ایمان
56/6
08/29
خودجانبداری
69/3
12/20
نوسان خلق
11/12
79/102
نوجویی
53/19
3/93
آسیب پرهیزی
55/12
71/86
پاداش وابستگی
33/16
35/119
پشتکار
97/18
17/131
خودراهبری
46/13
96/132
همکاری

رابطه ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینجر با ابعاد57 ....

متغیر

انزوا /
گرایش

جدول  . 2ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون نمرات ابعاد شخصیت و انواع افسردگی
احساس
شکست

دین

گریزی

نوسانات

ضعف ایمان

خلقی

خود
جانبداری

نوجویی

1

1

2

./03

1

3

05/0

14/0

1

4

./28

45/0

41/0

1

5

51/0

39/0

27/0

33/0

1

6

17/0

24/0

06/0

09/0

31/0

1

7

*0/15

1/0

*0/32

*0/17

*0/18

03/0

1

8

**0/36

**0/62

02/0

**0/34

**0/44

**0/32

-09/0

آسیب

پاداش

پرهیزی

وابستگی

پشتکار

خودراهبری

همکاری



1

9

*-0/19

-03/0

-05/0

-07/0

-02/0

**0/24

28/0

-14/0

1

10

*-0/17

**-0/52

01/0

**-0/3

*-0/14

-03/0

-06/0

-57/0

21/0

1

11

**-0/36

**-0/76

**0/21

**-0/45

**-0/52

**-0/38

-24/0

-65/0

-02/0

43/0

1

12

**-0/42

**-0/29

**0/20

**-0/35

**-0/55

-13/0

-08/0

-44/0

31/0

32/0

50/0

1

13

**-0/33

**-0/47

**0/26

**-0/58

**-0/31

-07/0

00/0

-50/0

22/0

53/0

44/0

52/0

با توجه به نتایج جدول شماره  2بین دو بعد شخصیتی نوجویی و
آسیب پرهیزی با متغیر گرایش انزوا ،رابطة مستقیم و معناداری
وجود دارد .بین پنج بعد شخصیتی پاداش ـ وابستگی ،پشتکار،
خودراهبری ،همکاری و خودفراروی با گرایش انزوا رابطة معکوس
و معناداری وجود دارد .بین ابعاد شخصیتی آسیب پرهیزی با احساس
شکست ،رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد .بین چهار بعد
شخصیتی پشتکار ،خودراهبری ،همکاری و خودفراروی با احساس
شکست رابطة معکوس و معناداری وجود دارد .بین چهار بعد
شخصیتی نوجویی ،خودراهبری ،همکاری و خودفراروی با متغیر دین
گریزی رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد .بین دو بعد شخصیتی
نوجویی و آسیب پرهیزی با متغیر ضعف ایمان ،رابطة مستقیم و
معناداری وجود دارد .بین چهار بعد شخصیتی پشتکار ،خودراهبری،

خودفراروی

1

** p-value ≤ 0/01* p-value ≤ 0/05
همکاری و خودفراروی با ضعف ایمان رابطة معکوس و معناداری
وجود دارد .بین دو بعد شخصیتی نوجویی و آسیب پرهیزی با متغیر
نوسانات خلقی ،رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین بین
چهار بعد شخصیتی پشتکار ،خودراهبری ،همکاری و خودفراروی
با نوسانات خلقی رابطة معکوس و معناداری وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت نظریه کلونینجر با متغیر
های افسردگی از منظر قرآن تحلیل همبستگی بنیادین انجام شد .نتایج
تحلیل همبستگی بنیادی نشان داد که دو ریشه بنیادی از لحاظ
آماری معنادار است .نتایج این تحلیل در جدول شماره  3ذکر شده
است.

جدول  .3خالصه ابعاد همبستگی بنیادی
ابعاد

10/0
38/0

73/0
34/0

42
30

000/0
000/0

طبق داده های جدول شماره  ، 3مقدارهمبستگی بنیادی بین متغیرها
برای بعد اول 0/86 ،است و مقدار همبستگی بنیادی بین متغیر ها
در بعد دوم 0/59 ،است .براساس داده ها ،مقدار  0/10و 0/38
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الندای ویلکز در این نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه فقدان
رابطه خطی بین متغیرها و سازه بنیادین رد می شود ،این رابطه
معنادار است.
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1
2

مقدار همبستگی
بنیادی
86/0
59/0

الندای ویلکز

خی دو

df

p
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جدول .4نتایج همبستگی بنیادی مجموعه متغیر های افسردگی از منظر قرآن و صفات شخصیت کلونینجر
بارهای بنیادی دوم
بارهای بنیادی نخست
متغیر
21/0
-07/0
گرایش  /انزوا
-73/0
-72/0
احساس شکست
21/0
04/0
دین گریزی
21/0
-21/0
ضعف ایمان
29/0
-14/0
نوسانات خلقی
72/0
-17/0
خودجانبداری
-14/0
-007/0
نوجویی
17/0
-21/0
آسیب پرهیزی
-06/0
-01/0
پاداش وابستگی
62/0
01/0
پشتکار
42/0
75/0
خودراهبردی
-85/0
-12/0
همکاری
-27/0
25/0
خود فراروی
طبق نتایج جدول شماره  4برای صفات قرآنی ،اولین بعد بنیادی تحت
تاثیر احساس شکست ( ،)-0/72ضعف ایمان ( )-0/21و
خودجانبداری ( )-0/2قرار گرفت .این بعد در مورد صفات شخصیتی
شامل خودراهبری ( ،)0/75خود فراروی ( )0/25و آسیب پرهیزی
( )-0/2است .برای بعد دوم ابعاد نوسانات خلقی ( ،)0/75احساس
شکست ( ،)-0/73دین گریزی ( ،)0/62ضعف ایمان ( )0/3و گرایش
انزوا ( )0/21از صفات قرآنی و همکاری ( ،)-0/85پشتکار (،)0/62
ابعاد نوجویی ( ،)0/48آسیب پرهیزی ( )0/2و خود فراروی (-0/27
) از صفات شخصیتی این بعد را تحت تاثیر قرار داده اند.
نتایج گزارش شده ،نشان می دهد که اولین ریشه بنیادی مشترک
میان ابعاد افسردگی از منظر قرآن و ابعاد شخصیتی کلونینجر از
طریق ضرایب ساختاری منفی ،آسیب پرهیزی ،احساس شکست،
ضعف ایمان و خودجانبداری و همچنین به واسطه ضرایب مثبت

خود راهبری و خود فراروی تبیین شده است .ابعاد خود راهبری و
احساس شکست به ترتیب دارای بیشترین همبستگی و خود
جانبداری و آسیب پرهیزی دارای کمترین همبستگی بودند.
نتایج باال تبیین کننده وجود سازه زیربنایی مشترک میان صفات یاد
شده است .این سازه مشترک توصیف کننده شخصیتی خود راهبر،
بدون احساس شکست ،دارای ایمان قوی ،دارای خود فراروی باال،
جرأت مند و عدم خود جانبداری است .همان طور که در شکل
یک مشخص است با این ویژگی ها در همبستگی بنیادین اول ،می
توان سازه زیربنایی و مشترک میان ابعاد افسردگی از منظر قرآن و
ابعاد شخصیتی کلونینجر را «خود راهبری مستحکم» مشخص نمود.
این سازه منبع تغییرات در صفات مطرح شده است و تبیین کننده
نقطه اشتراک بین دو رویکرد مورد بررسی است.

:

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب
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شکل .1نمودار سازه بنیادین 1

رابطه ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینجر با ابعاد59 ....

نتایج جدول پنج همچنین حاکی از آن است که دومین ریشه بنیادی
میان این ابعاد از طریق ضرایب ساختاری منفی ،همکاری ،خود
فراروی و احساس شکست و به واسطه ضرایب مثبت نوجویی،
آسیب پرهیزی ،پشتکار ،گرایش-انزوا ،دین گریزی ،ضعف ایمان و
نوسانات خلقی تبیین شد که در این بین صفات همکاری و نوسانات
خلقی بیشترین همبستگی و صفات آسیب پرهیزی و گرایش-انزوا
کمترین میزان همبستگی را نشان دادند.
نتایج باال تبیین کننده وجود سازه زیربنایی مشترک میان صفات یاد
شده است .این سازه مشترک توصیف کننده شخصیتی دارای ویژگی

های ،به ترتیب عدم همکاری ،نوسانات خلقی ،عدم احساس
شکست ،آسیب پرهیزی ،پشتکار ،دین گریزی ،نوجویی ،ضعف
ایمان ،عدم خود فراروی و انزواگرایی است .همان طور که در شکل
دو مشخص است با این ویژگی ها در ریشه همبستگی بنیادی دوم،
می توان سازه زیربنایی و مشترک میان ابعاد افسردگی از منظر قرآن
و ابعاد شخصیتی کلونینجر را «خود راهبری متزلزل» دانست .این
سازه منبع تغییرات در صفات مطرح شده است و تبیین کننده نقطه
اشتراک بین دو رویکرد مورد بررسی است.

:

:

شکل  .2نمودار سازه بنیادین 2
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نتیجه گیری
مقیاس افسردگی از منظر قرآن ،یک مقیاس منحصر به فرد و جدید
در حوزه افسردگی است .چرا که این مقیاس ضمن سنجش نشانه ها،
افسردگی را از منظر عوامل علّی و شاخصه های مقدمه ای مورد
ارزیابی قرار می دهد ،و طبق مطالعه انجام گرفته شده توسط
سازندگان آن ،این مقیاس و مقیاس افسردگی بک روابط مثبت و
معناداری یافت شده است .این پرسشنامه بر مبنای نظریه صفات و
شاخصه های شخصیتی بر آمده از قرآن ،تدوین شده است و
سازندگان این مقیاس معتقدند که صفات و شاکله خاصی منجر به
ایجاد و تداوم افسردگی میشود؛ این شاکله را با صفات مشخصی
میتوان تعریف نمود .صفاتی که حکایت از نوعی سبک باوری،
توجهی و رفتاری دارد که در گذر زمان تکرار و تداوم یافته و به
شکل صفت در آمده است مقیاس سنجش افسردگی از منظر قرآن
( )12این صفات رو مورد ارزیابی قرار میدهد و ریشههای صفتی
افسردگی را در افراد مشخص میسازد .با توجه به آنچه ذکر شد،

ارتباط میان انواع افسردگی از منظر قرآن با ابعاد شخصیت نظریه
کلونینجر امری مورد انتظار بوده است و روابط بدست آمده میان
ابعاد شخصیت و انواع افسردگی بیانگر زیر بناهای ساختاری
مشترک و بر مبنای صفت در این دو پرسشنامه است.
پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط متقابل میان ابعاد شخصیتی
کلونینجر و ابعاد افسردگی از منظر قرآن انجام گرفت .یافته های
این پژوهش نشان داد که متغیر های خودراهبری ،عدم احساس
شکست ،ایمان قوی ،خود فراروی ،جرأتمندی و عدم خودجانبداری
تحت تاثیر سازه ای به نام «خود راهبری مستحکم» هستند.
نتایج اولین همبستگی بنیادی نشان داد سازه «خود راهبری مستحکم»
سازه مشترک میان نظریه شخصیت کلونینجر و رویکرد افسردگی
از منظر قرآن است 73 .درصد از واریانس متغیر های شخصیتی
کلونینجر (خود راهبری ،خودفراروی و جرأت مندی) به وسیله
متغیر های قرآنی ( عدم احساس شکست ،ایمان قوی و عدم خود
جانبداری) تبیین می شود که بسیار عدد قابل توجهی است .نام گذاری

 60مریم سادات مدنی و همکاران

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

References
1. Dozois DjA, Westra HA. The nature of
anxiety and depression: Implications for
prevention. In Dozois DJA & Dobson KS,
(Eds.), The prevention of Anxiety and
Depression: Theory, Reasearch, and
practice. Washington, Dc; 2004: p.9-41.
2. Leahy R, Holland SJF, McGinn LK.
Treatment Plans and Interventions for
Depression and Anxiety Disorders.
Traslated by Akbari M, Chini Forooshan M.
Tehran: Arjman Publication. 2012.
3. Oei TPS, Bullbeck K, Campbell JM.
(2006). Cognitive change process during
group cognitive behavior therapy for
depression. Journal of Affective Disorders.
2006; 92(2&3): 231- 41.
4. Javadi Amoli A. Tasnim [in the
interpretation of the Quran]. Qom: Asra
Institute Publication.2011. [persian].
5. Nejati MO. Quran and Psychology.
Mashhad:
Astan Quds Razavi
Publication.1990. [persian].
6. Fayyaz F, Bahrami Ehsan H, Okhovat
AR.
preliminary construction of depression dia
دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1400

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

این سازه با توجه به ارتباط گروهی متغیر های مشترک از دو
رویکرد با هم بوده است .این سازه معرف گروهی از افراد است که
عالوه بر خود راهبری باال و احساس موفقیت ،دارای ایمان قوی،
خود فراروی و جرأت مندی و احساس خود ارزشمندی هستند.
از آنجا که پژوهشی مشابه این نتایج یافت نشد امکان مقایسه با نتایج
سایر پژوهشها فراهم نگردید .البته یافته های بدست آمده (ارتباط
عدم احساس شکست و ویژگی های شخصیتی خود راهبری ،خود
فراروی و جرأت مندی) تا حدودی با یافته های پژوهشگرانی چون
هانسن و همکاران ( ،)14برت ،وایدا و پرلیپسینو ( ،)15کلونینجر،
شوراکیک و پرزایبک ( ،)16کلیکل و همکاران ( )17و
موچکوویچ ،ناردی و کاردوسو ( )18طبق تحقیقات خود به رابطه
معکوس و معنادار میان افسردگی که احساس شکست و
سرشکستگی را شامل می شود و خودراهبری پی برده اند.
این سازه بیشتر در برگیرنده یک هسته مرکزی مدیریتی است تا
هیجانات و رفتارهای اجتماعی .خود راهبری در این افراد از نوع
خود محورانه نیست بلکه خبر از یک مدیریت مثبت شرایط
روانشناختی می دهد .این سازه نشان دهنده این است که هرچه فرد
از لحاظ ایمان و معنویت قوی تر باشد انعکاس آن در زندگیش دور
شدن از تزلزل و افزایش قدرت مدیرت خود است.
نتایج دومین همبستگی بنیادی نیز نشان داد سازه «خود محوری
متزلزل» سازه مشترک دیگری میان نظریه شخصیت کلونینجر و
رویکرد افسردگی از منظر قرآن است 34 .درصد از واریانس متغیر
های شخصیتی کلونینجر (عدم همکاری ،آسیب پرهیزی ،پشتکار،
نوجویی و عدم خودفراروی) به وسیله متغیر های قرآنی (نوسانات
خلقی ،عدم احساس شکست ،دین گریزی ،ضعف ایمان و انزواگرایی)
تبیین می شود .ارتباط مفهومی مشترک بین متغیر های دو رویکرد
موجب نام گذاری این سازه بوده است .این سازه تبیین کننده
شخصیت هایی است که به علت خود محوری قادر به همکاری با
دیگران نیستند و دارای اعتماد به نفس و در عین حال جرأت ورود
به شرایط پر خطر را ندارد ،همچنین به دنبال تغییر وضعیت است
و در انتخاب های خود پافشاری دارد و البته فاقد ظرافت است.
همچنین در بعد صفات قرآنی این افراد درحالی که به نظر دارای
پایداری درونی هستند ،در شرایط مختلف نوسانات خلقی زیادی از
خود بروز می دهند؛ این افراد ظاهرا خود را موفق می دانند ولی در
مقایسه با دیگران احساس شکست درونی دارند و از تبعیت اجتناب
می کنند و کسی را برای تبعیت مناسب نمی دانند؛ معنویت پایینی
دارند و در نتیجه همه این ویژگی ها به دلیل خود محوری و عدم
موفقیت در ورود به مناسبات انسانی از یک انزوای مفرط نیز رنج
می برند.
این ساختار شخصیتی از جهت عاطفی دارای شکنندگی باال و قدرت
تحمل و بردباری پایین است؛ از لحاظ شناختی قدرت تجزیه و تحلیل
عمیق رویداد ها و بعد معنایی قوی وجود ندارند؛ از نظر ویژگیهای
رفتاری وجود مشکالت تعاملی با دیگران و رفتارهای اجتماعی
دارای تزلزل در کنار احساس موفقیت در اهداف شخصی را می توان
ذکر کرد.

بنابراین نتایج ،دو مقیاس افسردگی از منظر قرآن و شخصیت
کلونینحر با هم در ارتباط اند و این ارتباط در قالب دو سازه زیربنایی
ظاهر شده است .این دو سازه حاکی از آن است که ارتباطاتی
متفاوت میان مولفه های دو مقیاس وجود دارد .بنابراین این پژوهش
به ما منظومه ای معنایی معرفی می کند که ما برای شناخت دو سازه
زیربنایی از صفات می دهد .همچنین این نتایج را می توان نشان دهنده
روایی سازه برای مقیاس افسردگی از منظر قرآن دانست ،زیرا با
توجه به این نتایج مقیاس افسردگی که مولفه های زیر بنایی افسردگی
در شخصیت های مختلف را بررسی می کند با سازه های شخصیتی
نظریه کلونینجر ارتباط معنایی برقرار میکند .بنابراین به نظر می
رسد ابعاد افسردگی که از قرآن استخراج شده است دارای تناظر
مفهومی با نظام نظری کلونینجر و در نتیجه منعکس کننده ویژگی
های شخصیتی در افراد نیز هست.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی نیز هست که از این میان می
توان به عدم استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و محدود بودن
جامعه آماری به دانشجویان و عدم استفاده از افراد دیگر اشاره کرد.
شایسته است در پژوهش های آینده با در نظر گرفتن این محدودیت
ها ،پژوهش هایی با روش نمونه برداری تصادفی انجام گیرد.
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