فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ،شماره  ،19پاییز  ،1991ص 19 -42
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

محمد کفيلي ، 1عبدالحسين تفضلي

مقدم 2

 0کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،واحد علوم و تحقيقات خراسان رضوی.
 0دکتری کودکان استثنایی ،استادیار دانشگاه پيامنور.
نام نویسنده مسئول:
محمد کفيلي

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای زنانگی مردانگی و تيپهای شخصيتی با تصویر ذهنی
از خدا در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نيشابور بود .پژوهش از نوع تحقيقات توصيفی و
همبستگی میباشد و جامعه آماری تعداد  00111نفر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بودند .نمونه
پژوهش حاضر شامل  071نفر به روش نمونه گيری تصادفی طبقهای انتخاب گردیدند و برای سنجش
متغيرها از پرسشنامه ویژگیهای شخصی وابسته به جنس اسپنس ( ،)PAQپرسشنامه سنخ نمای
مایرز -بریگز ) (MBTIو پرسشنامه تصور از خدا استفاده گردید .دادههای حاصل بر اساس ضریب هم
بستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه باکمک نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .یافتههای
حاصل از این پژوهش عبارتند از  -0ویژگی زنانگی قدرت پيشبينی مثبت بهتری برای تصور مثبت از
خداوند دارد .همچنين تيپ درون گرایی قدرت پيشبينی مثبت بهتری برای تصور منفی از خداوند
دارد -0 .بين ویژگی های زنانگی و مردانگی با تصور مثبت از خدا رابطه معنیدار مثبت و با تصور منفی
از خدا رابطه معنیدار منفی وجود دارد -0 .بين گرایش قضاوت و برونگرایی با تصور منفی از خدا رابطه
معنیدار منفی ،و بين گرایش ادراك و درونگرایی با تصور منفی از خدا رابطه معنیدار مثبت وجود
دارد..

واژگان کليدي :ویژگیهای زنانگی مردانگی ،آندروژنی ،تيپ های شخصيتی ،تصور از خدا.
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مقدمه
رشد خودآگاهی و اندیشه بشری همواره در پرتو مفهومی به نام خداوند بوده است .و تصور ذهنی از خدا به عنوان وجودی فراتر از
خودآگاهی بشر در تمام طول تاریخ ذهن اندیشمدان و فالسفه را به خود مشغول کرده است .مذهب ،خدا و تصویر ذهنی از آن هيچگاه موضوع
4
و مسئله اصلی و عمده در روانشناسی جدید نبوده است .با این همه اکثر متفکران و روانشناسان بزرگ نظير فروید 0یونگ 0آدلر 0بندورا
جيمز 5فرام 6و ...درباره آن اظهارنظر کردهاند و بدون شک دیدگاه غالب از آن فروید است .فروید تصور از خدا را فرافکن تصور از پدر میداند
به نظر فروید ،انسان چون در کودکی به پدر تکيه میزند در دوران بلوغ ،پدری بزرگتر و نيرومندتر را که همان خداست برمیگزیند و به او
تکيه میزند ] . [0یونگ نيز به مانند فروید به نقش پدر در شکلگيری تصویر ذهنی خدا اما به شيوه متفاوتی اشاره میکند .یونگ سه نوع
تصویر برای فرافکنی محتویات کهنالگوی خدا درخودآگاهی انسان در نظر میگيرد وی مراحل پدر (کودکی) پسر (جوانی) و روحالقدس
(ميانسالی) را در نظر گرفته است ] . [0چندین پژوهش گزاره فروید مبنی بر اینکه خدا همان پدر دوره کودکی است را سنجيدهاند و به رغم
تفاوتهای فردی نسبتا گسترده این پژوهش ها به طور متوسط ميان مفهوم خدا و مفهوم مادر همواره همبستگی بيشتر یافتهاند تا ميان خدا
و مفهوم پدر ] . [0پاول ووگل از یادداشتهای خانوادگی در مورد گفتوگوهای خاص و تظاهرات خودانگيخته دو نفر از کم سن و سالترین
کودکان نتيجه گرفت که مفهوم مادر وخدا برای سالها ارتباطی نزدیک با یکدیگر داشتهاند و تنها به تدریج از همدیگر جدا شدهاند] . [0
کركپاتریک[ 0] 7معتقد است که در نوشتههای مذهبی ،خدا به عنوان شکلی از والدین توصيف شده است .ریزوتو [4] 8در یک تحقيق تجربی
نشان داد که تصور فرد از خدا به طور نزدیک با تجربه او با اولين مراقبانش ارتباط دارد .آدلر معقتد است انگاره خدا بيشتر با تصویر والد برتر
هماهنگی دارد نه پدر یا مادر .رجوع به نظریه آدلر در مقایسه با تفسير محدود فرویدی سازگاری بيشتری نيز با فرایند دلبستگی دارد،
همچنانکه میتواند در پيش بينی سبک دلبستگی به خدا نيز کمک کند؛ یعنی اگر والد برتر چهره دلبستگی نخستين را ارائه دهد در این
صورت ،تصویر همان والد است که بایستی منعکس کننده تصویر ذهنی فرد از خدا باشد.
مفهوم تصور از خدا در مکتب روانشناسی روابط موضوعی 9ریشه دارد ] . [ 5تصور از خدا یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد،
خدا را بدانگونه و در آن قالب متصور میشود ] . [6تصوّر از خدا توصيف اثر عاطفی یا ارزیابی جنبههای مختلف بازنمایی ذهنی از خداوند
است .این تصوّر باعث میشود که ما خصوصيات معينی را نشان دهيم ] . [7الرنس [8] 01نيز  6بعد برای تصویر ذهنی از خدا با عناوین نفوذ
(اجابت) ،فراهمکننده (منعم) ،حاضر ،چالشگر ،پذیرنده و خيرخواه ذکرمیکن د .فروید تصویر ذهنی از خداوند را به تصویر پدر و نظریهپردازان
روابط موضوعی آن را به تصویر مادر تقليل میدهند .به نظر می رسد که تبيين و بررسی تصور از خداوند با متغيری مانند تيپهای شخصيتی
که بار خصوصيات زیستشناختی ،و صفات سرشتی را یدك میکشد احتماال میتواند پنجرهای جدید و نه محدود به فرافکنی ویژگیهای
والدین در تبيين تصویرذهنی از خداوند بگشاید .اینکه افراد گوناگون با شيوههای متفاوت به محيط پاسخ میدهند از دیر باز مورد توجه
روانشناسان صفات بوده است ] . [9نظریه تيپشناسی یونگ از مهمترین و جامعترین رویکردها در شناخت و تبيين شخصيت است .یونگ
دو گرایش درون گرایی و برونگرایی نسبت به زندگی را برای افراد در نظر میگيرد که این دو گرایش در ترکيب با چهار کارکرد
تفکر00،احساس00،حس00و شهود 04،هشت تيپ شخصيتی را بوجود میآورند .گرایش برونگرایی بوسيله عوامل بيرونی برانگيخته میشود و به
شدت تحت تاثير محيط واقع میشود در گرایش درونگرایی ليبيدو به درون و در عوامل ذهنی متمرکز میشود این گرایش تمایل به مردم
گریزی دارد واکنش را به عمل ترجيح میدهد .دو کارکرد حس و شهود به منزله دریافتکننده حواس و الهامها و دو کارکرد تفکر و احساس
بيانگر دو شيوه متفاوت ارزشگذاری و ارزیابی هستند ] . [01بعدها کاترین بریگز 05به همراه دخترش ایزابل مایرز بریگز 06با اضافه کردن دو
کارکرد قضاوت و ادراك یک پرسشنامه روانی برای اندازهگيری این سنخها ابداع نمودند .بریگزها از ترکيب دو گرایش کلی (درونگرایی و
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برونگرایی) چهار کارکرد (حس شهود تفکر احساس) و دو گرایش یا بعد خاص (قضاوت و ادراك)  06تيپ شخصيتی بدست آوردند .مقياسهای
تفکری  -احساسی و حسی -شهودی کارکردهای روانی و مقياسهای برونگرایی  -درونگرایی و قضاوت  -ادراك نگرشهای روانی را مورد ارزیابی
قرار میدهند ] . [00درونگرایی -برونگرایی نشانگر نوع گرایش فرد به زندگی است؛ حسی -شهودی منعکس کننده نحوه ادراكهای فرد
است؛ متفکر -احساسی مربوط به مبانی قضاوتهای شخصی است؛ و بُعد قضاوت – ادراك 07نشاندهنده نحوه تصميمگيری در برابر جهان
بيرونی است .با توجه به پژوهشهای ورگوت و تامایو [00] 08مبنی براینکه تصاویر ذهنی از خدا بيشتر شبيه مادراست تا پدر ،میتوان تصویر
ذهنی حضور از خداوند که برگرفته از نظریه روابط موضوعی و به معنی جایگزین شدن خدا با مادر و حضور هميشگی مادر است را با این وجه
رمانتيکگونه و شاعرانه تيپهای شهود ی و احساسی درونگرای یونگ که اغلب جذب هنر عرفان و موسيقی میشوند ] [01همسو دانست.
شاید این تصویر ذهنی از خدا تحتتاثير تجربه با مادر نباشد که چنين ویژگیهایی را پدید میآورد .بلکه چنين افرادی با چنين خصوصيات
سرشتی بيشتر جذب تصویر مادرانه از خداوند میشوند ( جنبه رمانتيک) .در رابطه با تصویر ذهنی حضور از خداوند ،شاملی و گودرزی ][00
نتيجه گرفتند که ميزان بيشتر تصوّر حضور از خدا ،شدت وسواس مذهبی را در افراد مبتال به اختالل وسواسی -اجباری کمتر میکند.
خاکساری وخسروی ] [04نيز بين بين تصور مثبت از خدا با سالمت روان و عزّت نفس  011دانشآموز دبيرستانی ،همبستگی مثبت بدست
آوردند .غباری بناب و کوهسار ] [05نتيجه گرفتند که دانشجویان دارای تصویر پذیرنده و مثبت از خدا افکار پارانویا مانند کمتر و دانشجویان
دارای تصویر ذهنی منفی از خدا افکار پارانویيد مانند بيشتری گزارش کردند.
دیگر متغيری که میتواند پيش بين متفاوتی نسبت به تبيينهای تاکنون صورت گرفته برای تصور از خدا باشد ویژگیهای زنانگی و
مردانگی 09است .از نظر لغتشناسی و دیدگاه حرفهای جنس به جنبههای زیستی زن یا مرد بودن و جنسيت به خصوصيات رفتاری ،اجتماعی
و روانی مردان و زنان به عنوان زنانه بودن یا مردانه بودن اشاره میکند ] . [06بار معتقد است که زنانگی مردانگی به انتظارهای اجتماعی و
فرهنگی بر می گردد که در آن فرد مقيد شده که یک زن باشد یا یک مرد .زنانگی و مردانگی تمام ابعاد اندیشهها و رفتارها ،خواستهها و
آرزوهای ما ،نگارههای ظاهری ما و مانند اینها را پوشش میدهد .خوهای زنانگی و مردانگی از آنجا که به لحاظ اجتماعی ساخته شده و توسعه
یافته اند ،بوسيله مردمی که فرهنگ مشترك دارند توليد و باز توليد میشوند .زنانگی و مردانگی ثابت نمیمانند و برحسب زمان و مکان متغير
خواهند بود ] . [07در تصویر سنتی ،مردانگی و زنانگی به عنوان دو قطب متضاد ترسيم شده بود که در روی پيوستار دو قطبی از حداکثر
مردانگی در یک کرانه تا حداکثر زنانگی در نهایت دیگر امتداد داشت .از مردان انتظارمیرفت در کرانه قطب مردانگی و زنان در کرانه قطب
زنانگی دستهبندی شوند .به جای توصيف مردانگی و زنانگی ب ه عنوان طيفی که در آن بيشتر بودن در یکی از دو طرف به معنای کمتر بودن
در دیگری است ،بم ] 01 [08پيشنهاد داد که همهی افراد ممکن است هم ویژگیهای مردانه و هم ویژگیهای زنانه داشته باشند .این تفکر به
رشد مفهوم "مردانه – زنانه " ،یعنی وجود ویژگیهای مثبت مردانه و زنانه در یک فرد ،منجرشد .بم استدالل میکند که افراد مردانه  -زنانه،
یا آندروژن ،انعطاف پذیرتر ،کارآمدتر و از نظر روانی سالمتر از همتایان مرد یا زن خود هستند بم آندروژنی را سوگيری نقش جنسيتی میداند
که در آن فرد شناسه های فراوانی را هم از زنانگی و هم از مردانگی در منش خود یکپارچه میسازد .به عبارت دیگر آندروژن یا دو جنسيتی
کسی است که ویژگی های زنانه و مردانه را با هم دارد .همچنين یونگ معتقداست که فرافکنی تصاویر مرد و زن از یکدیگر در طول تاریخ،
نوعی آمادگی ذاتی یا کهن الگوی زنانه یا (انيموس) و مردانه (آنيما) را بوجود آورده است .که برای رسيدن به فردیت یا سالمت روانی درك این
جنبه از ماهيت روان الزم و ضروری است ] .[09یونگ ] [01نخستين روانشناسی است که به رابطه آندروژنی و مفاهيم مذهبی و قدسی اشاره
کرده است .وی درکتاب روانشناسی و کيمياگری کراراً فرآیندهای کيمياگری را در رویای افراد مشاهده کرد که به معانی قدسی و مذهبی
اتحاد اضداد و تجربه معنوی میانجاميد .ازنظر یونگ ربيس00،هرمافرودیت( 00دوجنسی) بالدار یا موجود نر و ماده که در آخرین مرحله
کيمياگری بدست میآید نمادی از تحول و سمبل سالمت روانی ،معنویت و کهنالگوی خویشتن 00است .در توصيف ربيس (موجود دوجنسی)
صفات نمادین شخصيت مسيحی به کار برده میشود .تصویر ربيس نشانگر خداگونگی موجود دوجنسی است .چرا که سمت راست پيکر ربيس
مذکر و سمت چپ پيکرش مونث است و نمایانگر اتحاد خودآگاه مردانه و ن اخودآگاه زنانه در مرحله پایانی فرآیند کيمياگری یا دستيابی به
فرآیند فردیت است ]. [09
در این راستا پيرزمان و همکاران ] [00در پژوهشی که بر دانشجویان انجام شد دریافتند که بين ویژگی دوجنسيتی یا آندروژنی با بهزیستی
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روان شناختی رابطه معنیدار وجود دارد .همچنين شيموناکا04و همکاران ] [00در ژاپن پژوهشی انجام دادند که نتایج این پژوهش نشان داد،
سنخ دوجنسيتی در زن و مرد از لحاظ سالمت روانی در بهترین وضعيت هستند و سنخ ،تکبعدی (تنها مرد یا زن) در پایينترین یا بدترین
سطح سالمت روانی قراردارند .ویژگیهای زنانگی و مردانگی و تيپهای شخصيتی یونگ اثرات متفاوتی بر ادراك شخص و نحوه نگرش و
شناخت او نسبت به جهان اطراف خواهند گذاشت .و هدف این تحقيق همانگونه که گفته شد بررسی رابطه ویژگیهای زنانگی و مردانگی و
تيپهای شخصيتی یونگ با تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نيشابور بود در واقع آیا ویژگی آندروژنی با توجه به آنچه
یونگ از ربيس هرمافرودیت تاجدار (موجود نروماده) سمبل دو جنسيتی سالمت روانی و نماد معنویت در نظر داشت  .پيشبين مناسبی برای
تصور مثبت از خداوند نخواهد بود؟ و کدام یک از تصاویر ذهنی از خداوند با تصور یک برونگرا از خدا که به شدت تحت تاثير محيط و فردی
معاشرتی است یا تصور یک درون گرا با تجربيات درونی غنی ،رابطه معنیدار خواهد داشت ؟

فرضيههاي پژوهش
 -0ویژگیهای زنانگی مردانگی و تيپهای شخصيتی یونگ میتوانند تصویر ذهنی از خدوند را پيشبينی کنند -0 .بين ویژگیهای
زنانگی مردانگی با تصویر ذهنی ازخدا رابطه وجود دارد -0 .بين تيپهای شخصيتی یونگ با تصویر ذهنی ازخدا رابطه وجود دارد.

روششناسي
جامعه آماري ،نمونه و روش اجراي پژوهش.
روش تحقيق توصيفی و همبستگی است .جامعه آماری این تحقيق کليه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نيشابور به تعداد  0011نفر
میباشند که درنيمسال دوم تحصيلی 90 -94مشغول تحصيل بودند .نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای و جدول
مورگان و با توجه به تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نيشابور که در سال تحصيلی  90-94مشغول به تحصيل بودند و حدود 00111نفر
بودند با توجه به احتمال ریزش آزمودنی ها  071نفر در نظر گرفته شد .ابتدا با مساعدت مسئولين آموزش دانشگاه ،تعداد کل دانشجویان
دانشگاه به تفکيک جنسيت و دانشکده مشخص شد و سپس با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی طبقهای نمونه مورد نظر انتخاب و با
هماهنگی مسئولين ذیربط ،فرایند اجرای پرسشنامه در ميان دانشجویان جهت اندازه گيری رابطه ویژگیهای زنانگی مردانگی و تيپهای
شخصيتی با تصویر ذهنی از خدا در دانشجویان انجام گرفت .بدین صورت که در مرحله اول دانشکدهای علوم انسانی ،فنی و علوم پایه دانشگاه
هر یک به صورت یک طبقه در نظر گرفته شده و سپس از درون هر دانشکده چند رشته تحصيلی و در نهایت از رشته های انتخاب شده چند
کالس به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامهها بين دانشجویان اجرا گردید.

ابزارسنجش
پرسشنامه تصورازخدا:
این پرسشنامه شامل  07سؤال و سه خرده مقياس حضور خدا در زندگی ( آیتمهای  0تا  ،) 00مراقبت خداوند (آیتمهای  00تا )00
و تصور منفی از خداوند ( آیتمهای  00تا  )07می باشد که در نهایت ،خرده مقياسهای حضور خدا در زندگی و مراقبت خداوند با یکدیگر
ترکيب شده و مقياس تصور مثبت از خدا را تشکيل میدهند .در این پژوهش ،از ترجمة فارسی این پرسشنامه ،که توسط خسروی در سال
 0084انجام شده ،استفاده گردیده است .نمرهگذاری این پرسشنامه به شيوة «ليکرت» است ،به این صورت که سؤاالت 9 ،8 ،6 ،4و  00از
سمت راست از  0تا  5و بقيه سؤاالت بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .کالین [04] 05پایایی درونی سه خرده آزمون حضور خدا در
زندگی ،مراقبت خداوند و تصور منفی از خدا را به ترتيب  1/80 ،1/86و  1/69بدست آورده و آن را نشانه پایایی درونی خوب این آزمون
میداند .خاکساری ] [04پایایی آزمون فوق را با استفاده از آلفای کرونباخ در مورد عامل حضور خدا در زندگی  ،1/61مراقبت خداوند ،1/64
تصور مثبت از خدا  1/60و تصور منفی از خدا  1/58بدست آورد .در ضمن همبستگی عامل حضور خدا در زندگی و مراقبت از خداوند (زیر
مقياسهای تصور مثبت از خدا) با تصور مثبت از خدا به ترتيب  1/77و  1/70بدست آمد .فيضآبادی و خسروی ] [ 00پایایی پرسشنامه
را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمجموعههای «تصور منفی از خدا» « ،1/76تصور مثبت از خدا» « ،1/85حضور خدا در زندگی»
 1/80و برای کل پرسشنامه  1/79و نتيجة آزمون و آزمون مجدّد را 1/79گزارش کردند .همچنين برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روش
«روایی همزمان» استفاده نمودند و همبستگی پرسشنامة «تصور از خدا» را با پرسشنامه «نگرشهای مذهبی خدایاری فرد» محاسبه کردند
و ضریب همبستگی به دست آمده را برابر  1/67گزارش نمودند که معنادار است .
Shimonaka
Kline

24.
25.
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پرسشنامه سنخنماي مايرز -بريگز ):(MBTI
این پرسشنامه شامل چهارمقياس دوقطبی است که به هر قطب یک ترجيح شخصيتی گفته میشود .مقياسهای تفکری  -احساسی و
حسی  -شهودی کارکردهای روانی و مقياسهای برونگرایی -درونگرایی و قضاوت – ادراك نگرشهای روانی را مورد ارزیابی قرار میدهند
] .[00از ترکيب دو گرایش کلی (درونگرایی و برون گرایی ) چهار کارکرد (حس شهود تفکر احساس) و دو گرایش یا بعد خاص (قضاوت و
ادراك) 06تيپ شخصيتی بدست میآید .برای نمرهگذاری دستی یا رایانه ای  MBTIالزم است یک نمره خام وزنی در مورد هر قطب از ابعاد
چهارگانه به دست آید .برای نشان دادن جهت رجحان آزمودنی در هر بُعد از یک حرف  Eیا  F ،Iیا  N ،Tیا  J ،Sیا  Pاستفاده میشود و
عددی که نشان دهنده قدرت و نيرومندی آن رجحان (از دید آزمودنی) است ،جلوی آن نوشته میشود .با اینکه ظاهراً این نمرهها به صورت
پيوسته هستند ،اما مجموعه نمرهها به یک ترکيب چهار حرفی کاهش مییابند تا نشان دهد کدام قطب از هر جفت برجستهتر از قطب دیگر
است .مثالً ،ISTJ ،ENFP ،لذا ،پيوستار رفتارها به یک سنخ خاص تقليل پيدا میکند .بررسیهایی که در خصوص پایایی  MBTIبه چاپ
رسيده است ،معموالً همسانی درونی قابل قبولی نشان دادهاند و پایایی بازآزمایی آن در عرض دورههای زمانی چندماهه در حد رضایت بخش
قرار داشته است] .[04در پژوهشی که در شهرکرد برای هنجاریابی و تعيين روایی و پایایی تيپ نمای مایرز بریگز در ميان  651نفر ( 459مرد
و  090زن) از کارکنان ادارات شهرکرد انجام شد .ضریب پایایی مقياسهای مایرز بریگز به شيوه آلفای کرونباخ و بازآزمایی به روش آلفا برای
برونگرایی -درونگرایی،1/76حسی -شهودی،1/71عقالنی -احساسی ،1/77قضاوتی -ادراکی ،1/79و به روش بازآزمایی برای برونگرایی-
درونگرایی  ،1/95حسی -شهودی  ، 1/90عقالنی -احساسی  1/90و قضاوتی -ادراکی  1/94محاسبه گردید .روایی هر یک از مقياسهای مایرز
بریگز به چند طریق مشخص گردید .همبستگی نمرات در بين مقياسهای پرسشنامه پنج عاملی شخصيت  NEOPI-Rو نمرات مقياسهای
 MBTIنتایج نشان داد که بين نمرات مقياسهای دو آزمون همبستگی معنادار وجود دارد ].[05
پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي اسپنس:
پرسشنامه ویژگیهای شخصيتی به منظور اندازهگيری صفات شخصيت وابسته به جنس در افراد توسط اسپنس و هلمرایش ].[06
ساخته شد و دارای سه زیر مقياس است.0 .زیر مقياس ابزاری بودن (مردانگی) .0زیر مقياس خود بيانگری (زنانگی) و  .0زیرمقياس اندروژنيک
یا دو جنسيتی .هر زیر مقياس از هشت عبارت تشکيل شده است .این پرسشنامه دارای  04گزینه است که به صورت دو قطبی تنظيم شده
است و بر اساس مقياس  5درجهای ليکرت درجه بندی میشود .اسپنس و هلمریج ضریب پایایی زیر مقياسهای این آزمون را چنين گزارش
کردهاند .ضریب پایایی زیر مقياس مردانگی  ،1/85زنانگی  1/80و دو جنسيتی  ./78همچنين یافتههای پژوهشی اسپنس ] .[07حاکی از آنند
که این ابزار از اعتبار سازه مطلوبی برخوردار است .همچنين در ایران اعتصامی ] .[08در پژوهش خود اعتبار پرسشنامه را برای دو زیر مقياس
زنانگی و مردانگی محاسبه نمود .وی مقدار آلفای کرونباخ را با روش باز آزمایی برای مقياس زنانگی  1/65مردانگی  1/70بدست آورد .شریفی
] [09نيز پایایی درونی آزمون از طریق بار آزمایی و با اجرا بر روی  01نفر از افراد نمونه و با استفاده از الفای کرونباخ با فاصله زمانی 0ماه را
محاسبه کرد که ضریب آلفای کرونباخ برای مقياس زنانه  1/60مردانه  1/78و دوجنسيتی  1/76بدست آمد.

يافتهها
جدول  0یافته های های توصيفی شامل ميانگين و انحراف استاندارد را برای شرکت کنندگان در متغيرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول .1ميانگين و انحراف استاندارد ويژگي هاي زنانگي مردانگي وتيپهاي شخصيتي با تصور از خدا

متغير
مردانگی

M
09/78

SD
5/00

زنانگی

00/57

5/57

آندروژنی

04/04

0/07

برونگرا

6/09

0/09

درونگرا

8/81

0/09

تفکر

8/84

0/08

احساس

6/05

0/08

حس

8/81

0/08
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شهود

6/09

0/08

قضاوت

8/74

0/51

مالحظهکار

6/05

0/51

تصور حضورازخدا

40/56

6/88

تصورمراقبت خدا

08/40

6/76

تصور مثبت از خدا

80/14

00/00

تصور منفی از خدا

05/00

4/05

جدول  0فراوانی و درصد تيپهای شخصيتی شانزده گانه مقياس مایرزبریگز را نمایش می دهد .همانگونه که در جدول  0مشاهده
میشود تيپ درونگرای حسی متفک
جدول .)2فراواني و درصدتيپهاي شخصيتي شانزده گانه

تيپ شخصيتي

فراواني

درصد

درونگرای حسی متفکر با گرایش قضاوت

89

04

درونگرای حسی متفکر با گرایش ادراك

40

00/0

درونگرای حسی احساسی با گرایش قضاوت

08

4/8

درونگرای حسی احساسی با گرایش ادراك

04

0/7

برونگرای حسی متفکر با گرایش ادراك

06

4/0

برونگرای حسی متفکر با گرایش قضاوت

40

00/7

برونگرای حسی احساسی با گرایش ادراك

00

0

برونگرای حسی احساسی با گرایش قضاوت

05

4/0

برونگرای شهودی احساسی با گرایش قضاوت

08

4/8

برونگرای شهودی احساسی با گرایش ادراك

06

4/4

برونگرای شهودی متفکر با گرایش قضاوت

00

0

برونگرای شهودی متفکر با گرایش ادراك

7

0/8

درونگرای شهودی احساسی با گرایش قضاوت

00

5/9

درونگرای شهودی احساسی با گرایش ادراك

01

0/6

درونگرای شهودی متفکر با گرایش قضاوت

09

5/0

درونگرای شهودی متفکر با گرایش ادراك

09

5/0

نرمال بودن توزيع متغيرها در جامعه
جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغيرها در جامعه از آزمون کولموگروف – اسميرنوف یک راهه استفاده شد .جهت تفسير آزمون به
دو صورت میتوان عمل کرد .راه اول توجه به ميزان ضریب  Zکولموگروف – اسميرنوف است اگر این ميزان بين  -0/96تا  +0/96قرار داشته
باشد میتوان رای به نرمال بودن توزیع دادهها داد .راه دوم توجه به سطح معنیداری است .بدین صورت که سطح معنیداری بدست آمده باید
بر دو تقسيم گردد اگر ميزان حاصله بيشتر از  1/1105باشد .توزیع نرمال و در غير اینصورت توزیع غير نرمال خواهد بود .نتایج این تحليل
در جدول  4-4ارائه گردیده است .با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون کولموگروف اسميرنوف در تمامی متغيرها بيشتر از  1/15میباشد
لذا با  1/195درصد اطمينان میتوان گفت توزیع نمرات متغيرهای مورد بررسی نرمال میباشد.
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جدول .)3نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش.

متغيرها

 Zکولموگروف اسميرنوف

سطح معنيداري

مردانگی

1/054

0/105

زنانگی

1/166

0/015

آندروژنی

0/000

068

برونگرا

1/918

1/080

درونگرا

1/918

1/080

تفکر

0/098

1/169

احساس

0/098

1/169

حس

0/00

1/157

شهود

0/00

1/157

قضاوت

0/007

1/010

ادراك

0/007

1/010

تصورحضورازخدا

1/905

1/046

تصورمراقبت خدا

1/944

1/005

تصور مثبت از خدا

1/77

1/58

تصور منفی از خدا

0/010

1/167

به منظور بررسی قدرت پيشبينی ویژگیهای زنانگی مردانگی و تيپهای شخصيتی برای متغير تصویر ذهنی از خدا از آنجایی که دو
نوع تصویر مثبت و منفی از خداوند وجود دارد برای آزمون این فرضيه یک بار قدرت پيشبينی تصور مثبت از خدا و یک بار قدرت پيشبينی
تصور منفی از خدا توسط ویژگیهای زنانگی مردانگی و تيپهای شخصيتی بوسيله آزمون رگرسيون همزمان مورد بررسی قرار گرفت .همانگونه
که در جدول  0مالحظه میشود .ویژگیهای زنانگی مردانگی و تيپهای شخصيتی  1/010درصد از کل واریانس تصور مثبت از خداوند را
تبيين کردهاند .لذا فرض تایيد میشود و میتوان نتيجه گرفت که ویژگیهای زنانگی و مردانگی و تيپهای شخصيتی قدرت پيش بينی تصور
مثبت از خداوند را دارند .و با توجه به مقدار  Fمحاسبه شده و سطح معنیداری ( )0/000چون سطح معنیداری کمتر از  1/110میباشد نتيجه
میگيریم که مدل معنیدار است .نتایج ضرایب رگرسيون نيز نشان میدهد که بيشترین مقدار ضریب استاندارد شده بتا مربوط به زنانگی
است .و متغير زنانگی توانسته است به صورت مثبت و معناداری تصور مثبت از خداوند را پيشبينی کند.تنها ویژگی زنانگی است که به صورت
مثبت و معناداری میتواند تصور مثبت از خداوند را پيش بينیکند.
جدول .)4خالصه نتايج رگرسيون پيش بيني تصورمثبت از خدا

متغير مالک

تصور مثبت از خداوند

متغير هاي پيش بين
مقدار ثابت
آندروژنی
مردانگی
زنانگی
درونگرایی
شهود
احساس
ادراك

R
1/000

R2
1/010

F
**4/651

B
66/440
0/780
1/166
1/454
1/006
-1/006
1/004
1-/004

SEB
4/850
0/709
1/059
1/044
1/018
1/071
1/047
1/094

β
1/177
1/101
1/006
1/168
-1/156
1/105
1-/011
**p0/000

T
**00/695
0/101
1/400
**0/055
0/007
-1/870
1/510
-0/708
*p0/05
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همانگونه که در جدول  .4مالحظه میشود ویژگیهای زنانگی مردانگی و تيپهای شخصيتی  1/159درصد از کل واریانس تصور منفی
از خداوند را تبيين کردهاند ..لذا فرض تایيد میشود و میتوان نتيجه گرفت که ویژگیهای زنانگی و مردانگی و تيپهای شخصيتی قدرت
پيش بينی تصور منفی از خداوند را دارند .و با توجه به مقدار  Fمحاسبه شده و سطح معنیداری ( )1/105چون سطح معنیداری کمتر از
 1/15میباشد نتيجه میگيریم که مدل معنیدار است .نتایج ضرایب رگرسيون نيز نشان میدهد که بيشترین ضرایب استاندارد شده بتا مربوط
به درونگرایی است .و متغير درونگرایی توانسته است به صورت مثبت و معناداری تصور منفی از خداوند را پيشبينی کند.
جدول .)5خالصه نتايج رگرسيون پيش بيني تصور منفي از خدا

متغير مالک

متغير هاي پيش بين
مقدار ثابت
آندروژنی
مردانگی
زنانگی
درونگرایی
شهود
احساس
ادراك

تصور منفی از خداوند

R
1/040

R2
1/159

F
*0/506

B
00/490
-1/904
-1/108
-1/106
1/075
1/181
-1/106
1/005

β
-1/014
-1/105
-1/104
1/004
1/151
-1/100
1/017

SEB
0/969
1/670
1/160
1/156
1/180
1/015
1/196
1/176

*p0/05

T
**7/180
-0/058
-1/461
-1/1460
*0/066
1/764
-1/068
0/791
** p0/000

در جدول  .5مالحظه میشود که بين ویژگی های زنانگی و دو جنسی با تصور حضور ،مراقبت و تصور مثبت از خدا در سطح 1/10
رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .همچنين این رابطه ميان مردانگی با تصور حضور در سطح معنیداری  ، 1/10و با تصور مثبت در سطح
معنیداری  1/15وجود دارد .و تنها با تصور مراقبت این رابطه معنیدار نيست .اما هر سه متغير رابطه معنیدار منفی در سطح  1/15با متغير
تصور منفی از خداوند دارند.
جدول .)6ماتريس همبستگي ويژگيهاي زنانگي و مردانگي و تصور از خدا

متغير
مردانگی
زنانگی
آندروژنی

تصور مراقبت
1/005
**1/010
**1/060

تصورحضور
**1/007
**1/008
**1/060

تصور منفي
*-1/046
*-1/000
*-1/061

تصور مثبت
*1/094
**1/098
**1/040
*p0/05

**p0/01

در جدول  6مالحظه میشود که بين که بين کارکرد قضاوت با تصور حضور ،تصور مراقبت ،تصور مثبت رابطه مثبت معنیدار در و تصور
ویژگی های زنانگی و دو جنسی با تصور حضور ،مراقبت و تصور مثبت از خدا رابطه مثبت معنیدار و با تصور منفی از خداوند رابطه منفی
معنیدار در سطح  1/15وجود دارد .همچنين این رابطه ميان کارکرد ادراك با سه تصور حضور مراقبت و مثبت از خداوند منفی و معنیدار و
با تصور منفی از خداوند در سطح  1/15مثبت و معنیدار است .همچنين بين تصور منفی از خداوند با گرایش برونگرایی رابطه منفی معنیدار
و با گرایش درونگرایی رابطه مثبت معنیدار در سطح  1/15وجود دارد.
جدول .)7ماتريس همبستگي هشت مقياس تيپنماي مايرزيريگز و تصور از خدا

متغير

برونگرا

درونگرا

تفکر

احساس

حس

شهود

قضاوت

مالحظهکار

تصورحضور
تصورمراقبت
تصورمثبت
تصورمنفی

-1/108
1/106
-1/104
*-1/048

1/108
-1/106
1/104
*1/048

-1/101
-1/180
-1/149
1/104

1/101
1/180
1/149
-1/104

1/101
-1/107
-1/110
-1/164

-1/101
1/107
1/110
1/164

*1/041
*1/000
*1/006
*-1/005

*-1/041
*-1/000
*-1/006
*/005

**p0/01

*p0/05
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بحث و نتيجه گيري
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگیهای زنانگی مردانگی و تيپهای شخصيتی با تصویر ذهنی از خدا صورت گرفت .نتایج حاصل
از این پژوهش با استفاده از رگرسيون همزمان نشان داد که ویژگی زنانگی و درونگرایی قدرت پيش بينی بهتری به ترتيب برای تصور مثبت
و تصور منفی از خداوند دارند .از سه سنخ جنسی زنانگی و مردانگی و آندروژنی زنانگی قدرت پيش بينی بهتری نسبت به تصور مثبت از
خداوند داشت .این یافتهها هماهنگ با یافتههای کلوپ و ليندزی ] [04است که زنان نسبت به مردان پيوسته ميل شدیدتری به دین داشتهاند
و زن ان همواره به لحاظ اعتقادات و هم از نظر فعاليت مذهبی در مراتب باالتری از مردان قرار دارند .باید توجه کرد که دانشجویان زن در این
پژوهش نمرههای بيشتری از مردان در متغير زنانگی گرفتهاند .همچنين در راستای این نتایج علیمددی ] [05در پژوهش خود بين پذیرش
هویت دینی و نقش جنسيتی زنانه رابطه معنی دار بدست آورد .همچنين نتيجه تامل برانگيز دیگر در این تحقيق قدرت پيش بينی منفی
تصور از خداوند تيپ درونگرا میباشد ،این نتایج هماهنگ با یافتههای شکيبا ،فتی و اصغرنژاد ] [ 06است که بين مقياس درونگرایی
تيپنمای مایرز بریگز با هوش هيجانی رابطه منفی معنیدار بدستآوردند .همچنين آهنگی ،عابدین و فتح آبادی ] [07نيز بين درونگرایی با
سبک حل مسئله سازنده رابطه منفی معنیدار بدست آوردند .این نتایج را میشود این گونه تبيين کرد که هر چند که افراد درون گرا تمایل
به مردم گریزی دارند و واکنش را به عمل ترجيح میدهد و بيشترخصوصيات منفی تيپ مقابل را در نظر میگيرند .و از موقعيتهای تازه بيزار
و به اشياء با احتياط و ترس نزدیک میشوند و نسبت به برونگراها کمتر شاد و سرزنده و اهل معاشرت هستند] .[ 00اما قدرت پيشبينی
تصور منفی از خداوند این افر اد شاید به دليل آسان نگرفتن معيارهای تصور مطلوب و مثبت و داشتن معيارهای سختگيرانهتری نسبت به
رابطه خود با خداوند باشد .همچنان که یونگ معتقد است که آنان اهل تأمل و تعمقاند و غالبا زندگی تخيلی غنی دارند.هر چند که افراد
درون گرا نسبت به برونگراها کمتر شاد و سرزنده و اهل معاشرت هستند .در مجموع به نظر میرسد متغير ویژگیهای زنانگی مردانگی نقش
پررنگ تری برای پيش بينی تصور از خداوند را داشته باشد .نتایج همبستگی پيرسون حاصل از وجود همبستگی بين آندروژنی و تصور مثبت
از خداوند با یافتههای پژوهشهای یونگ ] [00در روان شناسی انتقال و تطبيق فرآیندهای کيمياگری پيوند مقدس و آسمانی اضداد آنيما و
آنيموس یا شاه و ملکه هم خوانی دارد .هر چند دو جنسی که مد نظر یونگ است به دشواری و در فرآیند تحليل درمانی در فرد بوجود میآید
اما سازه نظری آن در راستا با مفهوم آندروژنی فرد دارا ی خصوصيات مردانه و زنانه به گونه توامان است .هم چنين پيرزمان و همکاران ][08
ميان ویژگی دو جنسيتی یا آندروژنی با سازگاری معنوی رابطه معنیدار پيدا کردند .همچنين این نتایج هماهنگ با یافتههای خاکساری و
خسروی ] [09که بين تصور مثبت از خدا با سالمت روانی و عزت نفس همبستگی مثبت و معنیدار بدست آوردند .رابطه معنیدار ميان سنخ
مردانگی و سنخ زنانگی با تصور حضور و تصور مثبت نيز قابل توجه است از آنجا که مقدار همبستگی پيرسون زنانگی با تصاویر ذهنی از خداوند
در تحقيق حاضر از دیگر سنخها بيشتر بود .میتوان نتيجه گرفت که ز نانگی در این تحقيق رابطه بهتری با تصور از خداوند دارد هر چند که
این یافتهها باید با احتياط تفسير شود زیرا باید توجه به ویژگیهای مقياس اسپنس در نظر گرفته شود که ویژگیهای شخصيت وابسته به
جنس ،ابزاری بودن برای مردان و خود بيانگری را برای زنان میسنجد .در این راستا میتوان به پژوهش دهکردی] [41اشاره کرد .که ميان
زنانگی با سالمت روانی ،اضطراب و افسردگی رابطه معنیدار منفی )p<1/111( ،اما برای مردانگی با سالمت روانی همبستگی معنیدار منفی
پيدا کرد.در مورد رابطه مثبت ميان گرایش ادراك و تصور منفی از خدا و رابطه منفی این گرایش با تصور مثبت از خدا شاید بتوان گفت که
احتماال این نتایج از آنجا که اشخاص دارای گرایش ادراك نوعی آزادی و بی قيدی نسبت به قوانين و عادتها دارند به نظر میرسد که از تفکر
متفاوت تری از خداوند نسبت به افرادی با گرایش قضاوت برخوردار باشند که افرادی منظم و پیرو برنامهریزی و قوانين هستند .به نظر میرسد
احتماال تبيين این نتایج از این رو است که اشخاص دارای گرایش قضاوت ،افرادی منظم و پیرو برنامهریزی و قوانين هستند .از این رو بيشتر
خود را ملزم به داشتن تصویر مثبت و پذیرندهای از خداوند میبينند ،تا تصویر منفی تا اینگونه فرد با گرایش قضاوت ،از تصویر درونی خود به
عنوان فردی منظم و قانونمند و تابع مراجع قدرت را حفظ کند و از این ایدهآل اخالقی تخطی نکند .از آنجایی که تا کنون پژوهشی به رابطه
تيپهای شخصيتی باتصویر ذهنی از خدا نپرداخته است .با این وجود نتایج پژوهش بهرامی ] [40نشان داد که بين ویژگیهای شخصيتی و
نگرش مذهبی رابطه مثبت معنیدار وجود داشت .وجود همبستگی مثبت معنیدار ميان کارکرد قضاوت و تصویر مثبت از خدا هماهنگ با
یافتههای عابدین و فتح آبادی ] [40است که نشان دادند که بين کارکرد قضاوت با سبک حل مسئله خالقيت رابطه مثبت و معنیدار و با
سبک اجتناب و غير سازنده رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .با این همه غافلگيری اصلی در این پژوهش نبود همبستگی ميان چهار کارکرد
تفکر ،شهود حس و احساس ،با متغيرهای تصور از خداوند بود .یافتهای که به سختی بهتوان آن را تبيين کرد .با این حال با توجه به پيشينه
نظری قدرتمند کارکردهای چهارگانه بویژه کارکرد شهود که انتظار میرفت با تصور حضور از خدا رابطه معنیدار داشته باشد باید به انتظار
تحقيقات آینده بویژه با استفاده از مقياس ادراك از خداوند الرنس بود که آیتم تصور حضور را نيز میسنجد .تيپ شخصيتی درونگرای حسی
متفکر با گرایش قضاوت ( )ISTJو تيپ شخصيتی برونگرای حسی متفکر با گرایش قضاوت ( )ESTJهمانگونه که دربيشتر تحقيقهایی که
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باتيپ نمای مایرزبریگزبدست آمده است [44] ،دارای بيشترین فراوانی بودهاند 04( .درصد  ISTJو 00/7درصد  )ESTJهمچنين برونگرای
حسی احساسی با گرایش ادراك ( )ESFPو برونگرای شهودی متفکر با گرایش قضاوت ) )ENTJدارای کمترین فراوانی هستند 0( .درصد
برای هردو تيپ) .با توجه به معنی دار بودن مدل رگرسيون زنانگی در پيش بينی تصور مثبت از خدا و آندروژنی در پيش بينی معکوس تصور
منفی از خدا میتوان نتيجه گرفت که ویژگیهای زنانگی مردانگی متغير قدرتمندی در پيشبينی تصور از خدا میباشند .تيپهای شخصيتی
با توجه به پيشينه تحقيقی و نظری قدرتمند آن ،آنگونه که باید نتوانست پيشبين مناسبی برای متغير تصور از خداوند باشد .و چهار کارکرد
یونگ که از پيشينه تحقيقی و نظری قدرتمند برخوردارند هيچ رابطه ای را با متغير تصور از خداوند نشان ندادند .موضوعی که تحقيقات آینده
بویژه استفاده از مقياس ادراك از خداوند الرنس به آن پاسخ خواهد داد .ازجمله محدودیت های تحقيق؛ محدود بودن آیتمهای پرسشنامه
تصور از خداوند می باشد .از آنجا که پرسشنامه تصور خدا تصور از خداوند را درتنها در  0مقياس اندازه میگيرد و مقياس تصور مثبت از خدا
از ترکيب مقياسهای حضور و مراقبت تشکيل می شود .دیگر تصاویر ذهنی از خدا ،مانند تصویر منفی از خدا مانند آیتمهای مقياس الرنس
نظير چالش ،مدبر و  ....نادیده گرفته میشود و این مسئلهای است که باید در تحقيقات آینده در نظرگرفته شود .همچنين پرسشنامه سنخنمای
مایرز بریگز نيز مدلی که برای تيپ شهودی در نظرمیگيرد ،کامال مطابق با تيپ شهودی نظریه یونگ نيست و شاید پرسشنامهای که این سازه
را بتواند بهتر بسنجد مورد نياز باشد
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