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دين در افراد دارای سازمان    تجربه زيسته   بررسي 

   : يک مطالعه پديدارشناختي و مرزی   شخصیت نوروتیک 
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 چكیده:

فراوان همراه بوده که بخشي از آن به عدم وجود تعريف واحد از ايننن   یها  يدگیچیپدين همواره با    نهیدر زمپژوهش    و هدف:  زمینه

. شخصیت عامل مهمي است که میهسته تعريفي دقیق از دين ناگزير به شناخت ماهیت آن در ذهن افراد  ي. برای اراگردديم  بازمفهوم  

سننازمان  دارای    ه زيسننته ديننن در افننراد  بررسنني تجربنن تعیین و  پژوهش    است. هدف از    مؤثرادراکات ذهني در افراد    یریگشكلبر  

  .پديدار شناختي بودو مرزی: يک مطالعه  نوروتیک    شخصیت 

 

شننیوه  و  اسننت شننده انجننام 1399در سننال  روش پديدارشناسنني بننهکننه  ز نوع کیفي است  ي افتوصیيک مطالعه    اين    :بررسيروش  

هدفمننند  یریگنمونننهروش  هبننود کننه بنن  شننونده مصنناحبه 10گروه نمونننه شننامل ،  بود  افتهي  ساختارمصاحبه نیمه    ،هاداده  یگردآور

. بندی شنندندنفننر( دسننته 5نفر( و سننازمان شخصننیت مننرزی) 5و در دو گروه افراد دارای سازمان شخصیت نوروتیک) انتخاب شدند

 صاحبه ها تا اشباع نظری ادامه پینندا کننرد و درنوبت انجام شد. م  6دقیقه طول کشید و در يک تا    420تا    120مصاحبه با هر فرد بین  

 . ندشد آنالیز  به روش موستاکاس هاداده.  دقیقه مصاحبه به عمل آمد  2890مجموع  

 

 تننک ديننن و خنندای زدگي ديني، هیجان يثباتيبفردمحور،  یدارنيدشامل در سازمان مرزی  شده  کشف   یهامقوله  نيترمهم  :هاافتهي

ثیر أثباتي از خدا در ذهن دارند و ارتباط آنها با خدا تحت تنن افراد دارای سازمان شخصیت مرزی تصوير بي  پاره شده بود.چند  بعدی

ديننني،  ييگراکمننالگرا، وظیفننه یدارنينن د ،در سننازمان نوروتیننک آمننده دسننت بننه  یهامقوله  نيترمهم  کند.ای تغییر ميهیجانات لحظه

از ثبات بااليي برخوردار  با سازمان شخصیت نوروتیکتصوير خدا در ذهن افراد    بود.منسجم    نسبتاًی  خدا  و  مبتني بر ظن  یدارنيد

 ای قرار نگیرد.ثیر هیجانات لحظهأشود ارتباط فرد با خدا تحت تخدا باعث مييكپارچگي تصور از  ،است

 

هننای متفنناوتي های شخصیت مختلف واجد کیفیتاين پژوهش نشان داد که دين در ذهن افراد با سازماننتايج حاصل از    :یریگجهینت

 های اعتقادی و رفتاری، افراد در همه سطوح خود را مومن به دين واحد مي دانند. نتايج حاکي از اين اسننترغم اين تفاوتعلي  است و

و  شننوديمکننه محتننوای ديننن در آن ريختننه  کنديميک ظرف عمل  عنوانبهشخصیت  سازمان شخصیت،در سطوح پايین تر طیف که  

و هرچننه بننه  اسننتان آننن مبتني بننر شخصننیت  هاآنو تفسیر افراد از دين و کیفیت رفتار ديني   ردیگيمدين رنگ شخصیت را به خود  

شود شخصیت از گیرد که موجب ميسمت سطوح باالتر سازمان شخصیت حرکت مي کنیم بین دين و شخصیت ديالوگي صورت مي

  .ثیر بپذيردأدين ت

 

 سازمان نوروتیک، سازمان مرزی، شخصیتدين، پديدارشناسي،  :کلیدی هایهواژ

 

   روانشناسي بالینيگروه  ،دانشگاه شیرازشیراز، ، سید محمدرضا تقوی :مسئول نويسنده*

 Email: mtaghavi@rose.shirazu.ac.ir 
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 مقدمه

تعنناريف  سعي داشتند بننا  دانشمندان  از ديرباز  

ماهیننت    ،به ساحت يننا سنناحات ديننن  با اشاره  و  متعدد

برای »دين«   اگر تنها يک واژهحتي  .  ر کننددين را آشكا

بننودن   دارنينن وجود داشته باشد، ممكننن اسننت بننرای د

برخنني از دانشننمندان    ،موجننود باشنند  روشصنندها  

حننال آنكننه    کلیتنني متجننانس نیسننت  ،یدارنيدمعتقدند  

بننر    .(1)دانننندگروه ديگر دينداری را امری متجانس مي

بسننیاری از پژوهشننگران معتقدننند کننه در  اين اسنناس  

راستای شناخت واقعیات پیچیده نظیر تجننارب معنننوی  

م کننه  یي هسننتشننناختداريپدناچار بننه کاربسننت روش  

 (.  2و 3هاست)دهيپداصلي آن شناخت ماهیت  ادعای 

روانشناسان از ديربنناز و قبننل از علمنني شنندن  

پهنه روان سعي در تبیین ماهیت و رابطه بین مننذهب و  

روان انسان نمودند. از فروينند کننه ديننن را تننوهم ديننن  

هننای عیننني و روزمننره  پنداران شمرد و ناشي از ترس

گرا متمايل به شننرد دسننتي  بشر تا روانشناسان انسان

ر بننین مباحننث  دبننر ايننن ارتبنناط دوگانننه کشننیدند.  

شننناختي متفنناوت، اخننتالالت شخصننیت همننواره  روان

ديرپاترين و فراگیرترين اخننتالالت را نمايننانگر بودننند.  

اخننتالالت شخصننیت بننا شننروع از ابتنندای کننودکي و  

پیشرفت و گسترش، در تمام زندگي بننا فننرد مبننتال در  

عنوان برنامه يكپارچننه، راهنمننای  چالش هستند. دين به

د و روابنند درون فننردی و بننرون  سلوک، رعايت اخال

گذار و ابتال بننه اخننتالالت  گر نحوهتواند تبیینفردی مي

شخصیت در نظر گرفته شننود. تحقیقننات بسننیاری در  

داری و عوامننل  ه شننواهد ارتبنناط بننین دينننينن جهننت ارا

دهنده ارتباطنناتي  شده و نتننايج نشننان  شخصیتي انجام

الت  داری و سلوک مذهبي و اخننتالعمیق بین سبک دين

شخصننیت تلفیقنني از    .(4و 5)و عوامل شخصیتي اسننت

  یهنناتیقابلمزاجنني،    یهاشننهيرالگوهننای رفتنناری بننا  

ارزشنني دروننني شننده    یهننانظامشننناختي، منننش و  

مبتننني بننر الگوهننای روانكنناوی و  کرنبننر   (.  6)اسننت

ارائننه منندلي ابعننادی از اخننتالالت    هبروابد موضوعي  

پرداختننه  سازمان شخصننیت  چهار    قالب  درشخصیت،  

سازمان مننرزی،  (2سازمان سايكوتیک،  (1  ؛شاملاست  

ايننن   .سازمان شخصیت سالم(4سازمان نوروتیک و  (3

نننوع سننايكوپاتولوژی،  در  تفنناوت  سننطوح بننر اسنناس  

  ،ايگووپردفننننناعي و سننننن   هایمكانیسنننننمپختگننننني  

و    ناپننذيریانعطاف  ،انسجام هويت خود  ،سنجيواقعیت

  (.6ن12)دنشننومي  متمننايزالگننوی روابنند موضننوعي  

سنننازمان نوروتینننک در مقابنننل سنننازمان منننرزی و  

افننراد    رابطننه.  يننک هويننت منسننجم دارد  ،سننايكوتیک

ارتبنناط    و  نوروتیک با ديگران يک ارتباط بالغانه اسننت

حفننش شننده و دارای انعطنناف    خوبيبهبا واقعیت    هاآن

.  (6،  7و13)هسننتندمناسننبي در برخننورد بننا واقعیننت  

  کننندميسازمان شخصیت مرزی بیماراني را توصیف  

  و پاينندار  کننه واجنند يننک سننازمان شخصننیتي مرضنني

  نننوروز وم  ينن م ايننن بیمنناران شننبیه عالينن عال  .هسننتند

زمنناني کننه تحننت    ولنني  ،اخننتالالت شخصننیت اسننت

مننواد   ينناالكننل  کننههنگاميفشارهای شننديد هسننتند يننا  

های سايكوز گننذرا ممكننن اسننت  دوره اندکردهمصرف  

 .(6و  7)بروز پیدا کند
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ی شخصنننیتي بنننا  هنننايژگيوکیفینننت تعامنننل  

باورهای ديني از ديرباز مننورد پننژوهش بننوده اسننت.  

تواننند  کننه شخصننیت مي  اسننت  نشننان دادههننا  پژوهش

میزان باالتر نمره فننرد در    و  بیني کندی را پیشدارنيد

مقیاس شخصیت مرزی بننا سننطی پننايین تننر دينننداری  

. سبک مذهبي افراد مننرزی از  (14و  15)همبستگي دارد

پننذيرد و  های تحولي آغننازين زننندگي تننأثیر ميناکامي

که از انجام رفتار    اندگرفتهشكلانگار افراد به صورتي  

خنندا را    . افننراد مننرزی(15)ننندنکديننني بننازداری مي

ايننن  کردننند کننه  موجودی غیر قابل اعتماد توصیف مي

کننودک ريشننه  ن  های رابطه مادرنن عدم اعتماد در آسیب

دار بااليي  يبه ارتباط معن  گوسیکال. ايندر و  (16)داشت

.  (15)  افتننندي  دسننت  ييخنندايببین شخصیت مننرزی و  

عاملي شخصیت با دين نشانگر   5بررسي رابطه نظريه 

پريشننني و  رنجنننوری، روان  دار روانيرابطنننه معنننن 

سطی هننوش    ،گرايي با سطوح پايین مذهبي بودنبرون

   .(17ن20)است  ديني  یریگجهتو    معنوی فرد

ی  شننده در زمینننههننای انجامبررسنني پژوهش

نقیضي منجننر    و  دين و تجارب ديني اغلب به نتايج ضد

هننا  شده اسننت و در ايننن حیطننه بننا انبننوهي از پژوهش

ای  کنننندهسروکار داريم که نتايج متفاوت، مننبهم و گیج

بندی دقیننق و  که امكان جمع نحوی  به  ،دهنده مييرا ارا

تننرين عامننل ايجنناد چنننین  علمنني وجننود ننندارد. مهم

گیری  اننندازه  های علمي به ماهیت متغیننر مننوردتناقض

هننای  گیری کننه اغلننب روشيعننني ديننن و روش اننندازه

  عدم وجود تعريف واحدگردد. مطالعه کمي بوده بازمي

  ديننن وه شننده بننرای ينن در ابعنناد ارا ننناهمگوني، از دين

برای سنننجش ديننن و  طراحي بیش از هزار پرسشنامه  

تضنناد و ابهننام زيننادی در نتننايج  موجننب    ،ابعنناد آن

کمي شده    یهاپژوهش  ژهيوبهحوزه دين    یهاپژوهش

شننده جهننت    های طراحننيپرسشنننامه.  (21ن23)اسننت

داری نوعنناً مبتننني بننر رويكردهننای  سنجش دين و دين

عنوان اصول، عقاينند  بهنظری يا آنچه در اديان مختلف  

اند و الزامنناً  شنندهشننده طراحيو تكننالیف ديننني تعريف

عنننوان رفتننار يننا باورهننای ديننني    آنچننه را افننراد بننه

سنننجد، بنننابراين لننزوم  کنننند نميبرداشت يننا تلقنني مي

هايي با روش کیفي کننه بتواننند در آغنناز  انجام پژوهش

عنوان يننک تجربننه    تعريفي از ماهیت و چیستي دين به

هايي  دهد مقنندم بننر سنننجش يهزيسته در ذهن افراد ارا

توجه بننه چیسننتي منناهوی ديننن دسننت بننه  است که بي

از ديگر براهیننني کننه لننزوم انجننام  (. 24اند)سنجش زده

کند دقننت در ايننن نكتننه  تر ميچنین پژوهشي را روشن

اند  هننای پیشننین نتوانسننتهکدام از پژوهشاست که هیچ

باورهننا و هیجانننات    دامنننه وسننیعي از تجننارب ديننني،

مرتبد با دين را مبتني بر تجربه زيسته افراد به شكلي  

.  (25پوشش دهند که از جامعیت الزم برخوردار باشد)

ی  هاسننازمانی بنیننادين در  هنناتفاوتاز سننوی ديگننر  

متفنناوتي  ی  هاگونهی  ریگشكلمختلف شخصیت باعث  

لننذا لحننا     ،شننوديمباور و هیجان در افننراد  ،  رفتاراز  

کردن عامل شخصیت و اثرگذاری آن بر تجربننه ديننني  

نظر گرفتن    با در  .رسدافراد امری ضروری به نظر مي

ی پیشین که بدون پننرداختن  هاپژوهشموجود در    خأل

به ماهیت دين به بررسي رابطه دين با ساير متغیرهای  

بننا  تننا    ندبننر آن شنند  نا، محققاندپرداختهي  شناختروان
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يک تجربه زيسننته    عنوانبهي دين  شناختداريپدبررسي 

ی شخصننیتي مختلننف بننه  هاسننازماندر ذهن افراد در 

د و  نتوصیف و تبیین دقیقي پیرامون ماهیت دين بپرداز

وجود يننا عنندم وجننود تفنناوت در ماهیننت ايننن تجربننه  

  بررسننيی مختلننف شخصننیت  هاسازمانزيسته را در 

ی شخصننیت  هاسننازماناز    ناند. علت استفاده محققنک

در    (DSM-5مبتني بر    اختالالت شخصیت  یبندطبقهنه  )

اين پژوهش به همپوشاني گسترده اختالالت شخصیت  

لذا هدف از اين  گردد،  ميشخصیتي باز  در هر کالستر  

تعیین و بررسي تجربننه زيسننته ديننن در افننراد   مطالعه 

و    دارای  سنننازمان شخصنننیت  نوروتینننک و منننرزی

بننر    مقايسه تجربه زيسته دين بین دو گننروه ينناد شننده

 يک مطالعه پديدار شناختي بود.   اساس

 

 بررسيروش 

ي از نوع کیفي است کننه  فاين يک مطالعه توصی

  شننده  انجننام  1399روش پديدارشناسنني در سننال  بننه  

  ساختار، مصاحبه نیمه  هادادهی  گردآوراست و شیوه  

  و  بننا روش پديدارشناسنني موسننتاکاسکننه    بننود  افتهي

کنندگان پننژوهش  داری در شننرکتتجربه زيسننته ديننن

افنننراد    پنننژوهش،  آمننناری  . جامعنننهکشنننف گرديننند

  با سطی تحصننیالت لیسننانس تننا دکتننری  کردهلیتحص

کننه خننود را معتقنند بننه ديننن اسننالم   شیراز بودند  شهر

  40تننا    23در بازه سني    شوندگانمصاحبه  .دانستنديم

سننال انتخنناب شنندند کننه بننر اسنناس نظريننه مراحننل  

در مرحلنننه يكسننناني از چرخنننه  فنننولر    یدارنيننن د

قنننرار    فكوراننننه(ن    )ايمنننان فنننردی شننندهیدارنيد

  ومصنناحبه بننالیني  بننر اسنناس  نفننر    70.  (26)ندداشننت

شده مصاحبه ساختاريافته    دنظريتجدنسخه    یهامالک

مننورد ارزيننابي قننرار  (1)(R-STIPO)  سازمان شخصننیت

سازمان شخصیت   یهامالکواجد که  افرادیگرفتند و 

 بر مبتني یریگنمونه روش به بودند  و مرزی  نوروتیک

محننل  1،شنندند  انتخنناب  از بین افننراد در دسننترس  هدف

روانشناسنني  ها دانشكده علوم تربیتي و  انجام مصاحبه

 اشباع تا هامصاحبهو    یریگنمونه    .دانشگاه شیراز بود

که منجننر بننه    ادامه پیدا کرد شدهیگردآور اطالعات در

دارای    نفننر  5نمونننه)گننروه    عنوانبننهنفننر    10  انتخنناب

نفننر دارای شخصننیت مننرزی(    5شخصیت نوروتیک و  

های  اشننباع حننالتي اسننت کننه در آن پاسننخ  ،(27)شنند

شننود  شوندگان به اطالعات جديدی منجر نميمصاحبه

سننطی    هننای ورود افننراد بننه ايننن پننژوهشمالک.  (27)

  40تننا    23تحصیالت کارشناسي تا دکتری، بازه سننني  

سال، اعتقاد به دين اسالم و عدم وجود اخننتالل شننديد  

ايننل  هننای خننروج از پننژوهش عنندم تمرواني بود. مالک

 بننرایمصنناحبه شننونده بننرای ادامننه مصنناحبه بننود.  

  سنناختار نیمننه و عمیننق مصنناحبه از هاداده  یآورجمع

زمان مصاحبه بننرای    مجموع  حداقل.  شد استفاده يافته

دقیقننه    420دقیقننه و حننداک ر    120شونده    هر مصاحبه

دقیقننه مصنناحبه انجننام شنند.    2890مجمننوع    بننود. در

شوندگان سننه  منظور گردآوری اطالعات از مصاحبهبه

کننه معنننايي کننه در    نخست اين ؛سؤال کلي پرسیده شد

 
1-Structured Interview of Personality Organization-
Revised 
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ذهن خود راجع به ماهیت دين داريد چیسننتد دوم: در  

  ای داريدد و سوم اينداری چه تجربهمورد دين و دين

ز وضننعیت  که چه زمینه يا وضعیتي بننر تجربننه شننما ا

صحت    بررسي منظور به نظر تأثیر داشته استد مورد

هننای پننژوهش از چهننار شنناخ  اعتبننار  و اعتبار داده

شننامل قابلیننت اعتبننار، قابلیننت    (2)و گوبننا  (1)لینكننولن

  اسننتفاده  يیدپننذيریأپننذيری، قابلیننت اطمینننان و تانتقال

 .  (28)شد

اسننتفاده    (3)در اين مطالعه از روش موستاکاس

شنند کننه شننامل مراحننل: اپوخننه يننا کنننار گذاشننتن  

سننازی فهرسننت  . در مرحله افقي(29)  هاستفرضپیش

افراد تحننت    به وسیلهاظهارات مهم تهیه شد تا موضوع  

  مطالعه روشن شود. در مرحله بعنند، ايننن اظهننارات بننه

تر به نننام واحنندهای  صورت واحدهای اطالعاتي بزر 

شنند. در ادامننه يننک    بندی و توصننیفمعنننايي دسننته

توصیف ساختاری از ايننن تجننارب در قالننب چگننونگي  

ه  ينن ها و شرايد و وضعیت و زمینه تجربه اراتجربه آن

هننم   نهايت توصننیفات سنناختاری و متننني بننا  شد و در

شنندند تننا ماهیننت يكپارچننه تجربننه را نشننان  ترکیننب  

 (.30دهند)

اطالع از اهننداف   مراجعان با هماهنگي قبلي و با

مصاحبه شرکت کردند. پس از اطمینان دادن  تحقیق در 

کنندگان از محرمانه بودن اطالعات، اجننازه  به مشارکت

ها اخذ شد. تالش شد با ايجنناد  ها از آنضبد مصاحبه

هننا ايجنناد شننود تننا در  جو صمیمانه رابطه خوبي با آن

   يننک محننید دوسننتانه بننه سننؤاالت پاسننخ دهنننند.  

دقت  هننای بعنندی، بننهها بننرای انجننام تحلیلمصنناحبه

سننازی شنند. بننرای محفننو  ماننندن مشخصننات  پیاده

(  2و    1ها از عبارات)کد  قولها، در گزارش نقلآزمودني

 استفاده شد.

برای ارزيننابي    افتهي  ساختاريک مصاحبه نیمه  

ابعنناد کننارکردی شخصننیت بننر اسنناس منندل روابنند  

امكان ارزيابي ابعاد کارکردی  که    (31)  استموضوعي  

بننرای هننر بعنند  يننک پیوسننتار    صننورتبهشخصیت را  

است کننه   سؤال 55شامل  STIPO-R (.32کند )يمفراهم  

، کیفیت روابنند موضننوعي،  هادفاعهويت،   ؛بعد اصلي 5

  (.31)  سنننجديماخالقنني را    یهنناارزشپرخاشننگری و  

ضريب پايننايي متوسنند همبسننتگي   همكاران،و    استرن

تننا    84/0بننرای ايننن آزمننون بننین    را  (4)یاخوشهدرون  

. اعتبننار ايننن ابننزار از طريننق  (31)گننزارش دادننند  97/0

(،  86/0)تينن هوضننريب آلفننای کرونبننا  بننرای بعنند  

(  69/0)  يسنننج(، واقعیننت  85/0)يدفنناع  یهاسننمیمكان

    يرضنناعنظری، همتي، رحماني و  مطالعه  گزارش شد.  

روايي و پايايي مناسب اين آزمون در جمعیت   حاکي از

 1 .(33)ايراني است

  آزمننونآوری شده با استفاده از های جمعداده

 شدند. آنالیز  موستاکاس

 

 
1-Lincoln 
2-Guba 
3-Moustakas 
4-Intraclass Correlation Coefficients(ICC) 

 

 

 



 دين و سازمان شخصیت 

 787(                                                                                                     155شماره پي در پي )1401ن بهمن و اسفند 6ن شماره 27ن دوره مجله ارمغان دانش 

 

 هاافتهي

  یهاساحتبا توجه به گستردگي مفهوم دين و 

بننرای دو    آمننده  دسننت  بننه  اصننلي  یاهمقولننهتنهننا    ،آن

  و مقايسننه  داده نمننايش 1در جدول سازمان شخصیتي

با توجه به حجننم مطالننب از آوردن م ننال   واست    شده

 اجتناب شد.  هامقولهبرای  

  و برنامننه  ين را به صننورت يننک پروتكننلد فرد

ها از جامعیننت  بیند که در مقايسه بننا سنناير برنامننهمي

  قطعي  غیرنسبي و  ای  برنامه  .بیشتری برخوردار است

کننند.  آن را نقد ميفرد با مالک قرار دادن عقل خود    که

  افننزودهارزش جهت ايجاد يکين دمعتقدند افراد مرزی 

گويي  قننادر بننه پاسننخ  عقننل بشننرو هننر جننا کننه  آمننده  

 کند.عمل ميمكمل   عنوان  بهنباشد دين    اونیازهای 

عوامل مختلفي بر گرايش به دين و طرد دين از  

دارد    ریتأثان شخصیت مرزی  سوی افراد دارای سازم

دارد. گاهي فننرد   هاآنی هایپاتولوژريشه در   نوعاًکه  

ديننن   بننهکننه در زننندگي داشننته  خألهاييبه دلیل حجم  

کند. در نقطه مقابل زماني که فرد قواعد  مي  پیداگرايش  

مخالفننت  خود ببیند با دين  دين را منافي امیال شخصي

عامننل ديگننر   دين(). احساس طرد از سننوی خننداکندمي

دارای   افننراد مننرزی  کننه  روآن  ازمخالفت با دين است.  

و نسبت به طرد شنندن   بوده شديديک احساس حقارت 

فرافكننني تصننورات  کننه بننا    د وقتيهستن حساسبسیار 

خود به خدا)مخصوصاً در موقننع ارتكنناب گننناه(، فكننر  

ها را طرد کرده متقابالً دسننت بننه طننرد  کنند خدا آنمي

 زنند.دين( مي)خدا

صننورت    الگوی آشننفته رفتننار والننديني کننه بننه

گیرانه بننوده باعننث ايجنناد  مشفقانه و سننخت  سرد، غیر

دين( شننده و از  )هننای والنندينينفرت نسننبت بننه ارزش

عوامل مهم طرد دين از سوی فرد است. در نقطه مقابل  

تفاوت بوده و نسبت به  یم که بيهست  با والديني مواجه

بننا    ييا شنناهد والنندين  ،باشندحساس ميامور ديني غیر

متفاوت هستیم کننه باعننث    داریدين  وسطی حساسیت  

به سمت والدی که ترجیی  داری در دينفرزند  شوندمي

 .پیدا کنددهد گرايش  مي

ی افراد مرزی شاهد انننواعي  دارنيديند  آفردر  

  ازی دفاعي و خطاهای شننناختي هسننتیم هاسمیمكاناز  

حننالتي اسننت کننه در آن  دوپاره سازی و تجزيه:   ؛جمله

شود يا در مقننام  مي دوپارهافكار و باورهای فرد ، عمل

صورت يننک  تصور خدا دست به دوپاره سازی خدا به

فرافكننني    .زننننديننا تمامنناً بنند ميموجننود تمامنناً خننوب  

پنداری  خدا: فرد با انسننانتصورات و هیجانات خود به  

دست به فرافكني هیجانات و باورهای خود به خدا    خدا

زند. محتوای ايننن فرافكننني عمنندتاً از نننوع فرافكننني  مي

 :تبرئننه خنندا  بننرایحكمت تراشنني  ناامني و ترس است.  

  بننهحفننش انسننجام فكننری و عنناطفي خننود    بننرایفننرد  

  مصننائبدر    ،حفش تصور م بت خود از خنندا  خصوص

تراشنني   تزندگي و امننور ناخوشننايند دسننت بننه حكمنن 

راد به شننكل  اين اف مر  و قبر:به   نگاه دوقطبي  زند.مي

کننه    زنننندمي  تصويرسننازی از چیننزیدفاعي دست به  

ای قبننر و  . در برهننهای راجع بننه آن ندارننندهیچ تجربه

ولنني    ،کردهتصور ميهراس و عذاب    قیامت را سراسر

تغییننر    به تصننويری خوشننايندبعداً کامالً عكس شده و  
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و او را  کننه بننرای فننرد کنناربرد دفنناعي دارد   کرده  پیدا

قننوانین ديننني دسننت    نقننض  به  راحتيسازد بهقادر مي

 .بزند

عقننل و تجربننه    داریدينبرای اين افراد محور  

با عقل و   غالباًفردی است و احكام و دستورات دين را 

اگر حكننم خاصنني    ،کنندنقد و بررسي مي  یتجربه فرد

همراه نباشنند ضننمانت   برايشان با اقناع عقلي يا تجربي

. عمننل  اسننت  نقننض  قابننل  راحتنني  بننهو    اجراينني ننندارد

گزينشي در احكام دين و گرايش به سمت مراجع ديني  

تر اسننت از  ها با میل و فكر فرد پننذيرفتنيکه احكام آن

رأی ديننن در ايننن افننراد    بننه  های ديگر تفسیرمشخصه

 است.

ی افننراد دارای  دارنينن ديک مشخصه اصلي در  

ي عقینندتي و رفتننار  ثبنناتيبسازمان شخصننیت مننرزی 

ی مختلننف اسننت  هنناتیموقعديني فرد در طول زمان و  

ی قابننل تمیننز  هننادوره ؛يابنندکه به دو صورت نمود مي

يي  هادورهکمیت يا کیفیت(:    لحا رفتار و باور ديني)به

افراط يا تفريد در رفتننار ديننني خننود را    صورتبهکه  

بنناور و رفتننار ديننني متفنناوت در    و  ددهنن يمنشننان  

 ی يكسان.هاتیموقع

  ریتننأثتحننت    شنندتبهرفتننار ديننني ايننن افننراد  

های مختلفنني نمننود پینندا  و بننه شننكل باشديمهیجانات 

از    تنفننرو    دارهننادينحسننادت بننه    ؛جملننه  ازکننند  مي

دارهننا کننه بننه  فرد نسبت بننه گروهنني از ديندارها: دين

هننايي  رفتار ديني با وی تفاوتداری و  لحا  سبک دين

دارها که مشي ديني  چنین به گروهي از ديندارند و هم

ها مشابه والدين فننرد اسننت احسنناس نفننرت شننديد  آن

غلبننه حجننم   :جننانهی غلبننه فننوران وگناه در اثننر   ،دارد

  ،شننود فننرد دچننار گننناه شننودباالی هیجانات باعث مي

فننرد خننود    خودگناهكارپنداری همیشگي و انتظار تنبیه:

ترين  بیننند و بننا کوچننکميمقصر    ورا همیشه گناهكار  

خطايي منتظر تنبیه از سوی خداست. اين احساس گناه  

احساس گننناه    و  با يک احساس شرم شديد همراه است

ای از موارد هنگام گناه کننردن هننیچ  ارهدر پ  فرد  :نابجا

ولي منندتي بعنند از گننناه کننردن    ،دناحساس گناهي ندار

نتیجننه احسنناس گننناه    در  ،شننودميدچار احساس گناه 

کارايي الزم را نداشننته و قننادر بننه کنتننرل رفتننار فننرد  

 نیست.

رفتننار ديننني خنناص بننه  يننا  گرايش فرد به دين  

فرد به آن دين و رفتار    طرافیانا  يا  والديندلیل گرايش  

اين متابعت ناشي از احساس هويننت ضننعیف در  است. 

و گرايش به چسبیدن به ديگران   هويتيبينوعي  يافرد 

  افننراد  اين  .استهويت و اجتناب از طرد  برای احساس  

اند صننحیی  شنننیده  چننه  و هننر  انددين را پذيرفتهصرفاً  

آن را    راحتيبننهاگر دچار ترديد شوند   و کنندميفرض 

تقننوای  و   تبعننيگناه با  تبعي یدارنيد ،گیرندناديده مي

 همراه است.  تبعي

ی  بعنندتکخدا در ذهن اين افراد موجودی است  

صننفات او را    شده که فرد قادر نیست تمننام  هو چندپار

  ازهنناینببیند. فرد در شرايد مختلف بسته بننه    زمانهم

، تصننوير  شيهنناجانیهنیازهننای دفنناعي( و    جملننه  )از

متفاوتي از خدا متصور است. گاهي خنندا يننک موجننود  

گرانه و بنندون هننیچ  مهربننان اسننت کننه تسنناهل  تمامنناً

تصننوری کننه  )بخشديمی تمننام گناهننان فننرد را اقاعده
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ي مرتكننب گننناه شننود(، در  راحتبننهفننرد    شوديمباعث  

ی از زمان تصور فرد از خنندا موجننودی بسننیار  ابرهه

  نيترکوچننکگیر و انتقننام گیرنننده بننوده کننه بننا  سننخت

.  کنننديمشننكل برخننورد    نيتررحمانننهيبخطای فرد به 

چننندپاره روبننرو    (1)فرافكني شدهبنابراين با يک خدای  

 هستیم.

فرد مبتني بر سود و زيان شخصي که در اثننر  

از کنندام    ردینن گيمتبعیت از دين متصور است تصننمیم  

حال خوبي   ديگريک عامل مهم  احكام دين پیروی بكند.

کند.  و تبعیت از آن پیدا ميپذيرش دين  که فرد با  است  

  کند نوعي رفع تنننشآرامشي که فرد از آن صحبت مي

 استفاده دفاعي از دين.در اثر   و اجتناب از آسیب است

خننود و   نیبنن  يننن یرابطننه طرف يرا نوع دينفرد 

با اعتماد و احساس امنیننت نسننبي    توأمکه    دانديخدا م

بننر ايننن    ريناپننذتخلف  یمندقاعده  ينوعچنین  . هماست

  ی ديندستور  یهاقاعده  یفرد روو  حاکم است    رابطه

اسننت    ينيوالنند  یدهايدونبايبا  گرفته از  مشابه و برکه  

 . دانديها ماز آن  تیخود را ملزم به تبع  و  دارد  دیتأک

رابطننه  بننر    يفننرد مبتننن ، م بننت يجننانیانتخاب ه

  بننه  انینن که نسبت به اطراف  يم بت  اتجانیو ه  امن  نسبتاً

تصوير م بننت    یساز  يدارد اقدام به درون نيوالد ژهيو

دين کرده است، والديني که   ازجملهي  نيوالد  یباورهاو  

و در مسننیر    اندداشننتهبننا فننرد رفتننار نسننبتاً مشننفقانه  

ي  نهنن   و  امرهمدالنه به راهنمايي و   صورت بهی دارنيد

 .اندپرداختهاو  

چننه   اين افننراد اگننر  ،يشناختانتخاب سوگیرانه  

شناختي و با    صورت  بهکه دين خود را    ندنکيمعنوان  

نننوعي   حننال نينن ا بننااننند، منطننق انتخنناب کرده بننر  هیتك

سوگیری در انتخاب دين وجننود دارد. در ظنناهر بننرای  

پذيرش بسیاری از باورها و قواعد دين به دنبال دلیننل  

ولنني در عمننل دسننت بننه انتخنناب تننک    ،و منطق هستند

  ديینن تأجهت   ای درسوگیرانه صورت بهای زده و گزينه

اند و به بررسنني واقعنني  باورهای والديني حرکت کرده

 1 اند.ساير باورهای موازی نپرداخته

ی  دارنينن ديننند  آفر  ،منسجم  نسبتاًديني    تیواقع

ی دفنناعي و  هاسننمیمكاندر اين افراد با انواع خاصي از  

خطاهای شناختي همراه است کننه باعننث تغییننر نسننبي  

ی در قیاس با الگوی دين در منابع ديننني  دارنيديند آفر

های خننود بننه  فرافكني افكار و هیجان ؛جمله از شوديم

های خننود  فرد با فرافكني نسبي باورها و قضاوت:  خدا

به خدا، معتقد است خدا باور يا هیجان خاصنني نسننبت  

بننا نننوعي شننناخت    تننوأمبننه وی و اعمننال او دارد کننه  

بیشننتر از    هننايافكنفرپندارانه از خداسننت. ايننن  انسننان

براثننر    تیمعصنن   ،باشننديمجنننس فرافكننني سننوپرايگو  

،  کننندينمبرای لحظاتي به اين واقعیت توجه    فرد  :فلتغ

انجام دهد خالف باورهای اوسننت،    خواهديمعملي که  

  ذهنني  هينتجزاز    يدچننار درجننات  لحظنناتي  یبرا  گويي

در    جاننناتیحجننم ه  يغفلتنن   نینظاهراً عامل چ.  شوديم

گیری سوگیرانه بننه نفننع باورهننای  نتیجه  و  ستلحظه ا

  ،کنننديمفرض    يهيبد  را  نيصحت د در آغازفرد ديني: 

شننواهد    سننپس در يننک چرخننه معیننوب بننا اسننتفاده از

  دست به دين(،نشده)اثبات  فرضشیپبرگرفته از همان 

 
1- Projective 
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باورهننای ديننني خننود  بننه نفننع    منطقي  ظاهراستدالل به

 .زنديم

تالش برای هرچننه بهتننر بننودن در  يي  گراکمال

اما زماني که فننرد بننا ايجنناد اسننتانداردهای    ،دين است

گننرفتن    در نظننرمنعطننف، بنندون  اضافي و رفتننار غیره

ناسننالم تلقنني    زنننديمتوان واقعي خود دست بننه عمننل  

. در افراد دارای سازمان شخصننیت نوروتیننک  شوديم

اسنننت.    مشننناهدهقابليي  گراکمنننالهنننر دو شنننكل از  

يي ناسالم در اين افراد به بننازداری رفتنناری و  گراکمال

  .شنننوديمی منجنننر  ادورهگراياننننه  ی کمالهننناتالش

از قواعنند اسننت کننه    یامجموعننهاستانداردهای اضافي  

  میسننتقصورت مبه  است که  خود وضع کرده یفرد برا

. افننراد نوروتیننک بننا داشننتن  وجننود ننندارد  نينن در د

  و ديگننران(  خننود  یبننرا)قواعد رااستانداردهای خشک، 

نقننض    قابننل  عنوانچیهکننه بننه  ندنکيم فيتعر یبه نحو

  اجننرامننو    به  مو  ،الگو  طبق همان قاًیدق ديبايو م ستندین

دچننار    از الگننوی ذهننني  انحننراف  نيکمتربا    فرد  شوند،

. در کنار اين استانداردها،  شوديم  شياضطراب و تشو

و در جاهايي که به صننحت يننک    کننديمعمل  محتاطانه

  تينها  در،  کننديجو م  و  پرسحكم ديني آگاهي ندارند  

کننه جانننب احتینناط را    شننانس ايننننرسند   جهیاگر به نت

ي از عقل فردی تبعیت  راحتبهرعايت کرده زياد است و  

 .کنندينم

  کنننديمفرد با دين به شكل يک وظیفه برخورد 

ی کننه انجننام آن الزامنني  افننهیوظکه به او محول شننده، 

کننند.  يماسننت و نننوعي اجبننار را در انجننام آن ادراک  

بننر کیفیننت انجننام آن ارجننی اسننت.    فهیوظ  انجامکمیت  

وظیفه گرايي ديني موجب ثبات رفتار ديننني و پايبننندی  

 .شوديمفرد به حداقلي از رفتار ديني  

تصوری که ايننن افننراد از    ،منسجم نسبتاًخدای 

خنندايي اسننت کننه واجنند صننفات    صورت  بهخدا دارند  

.  سننتصفات رحمت و صننفات قهريننه ا جمله ازمختلف 

به يک بعد صفات خنندا بیشننتر توجننه  لحظه   هرفرد در  

بیشننتر بننر يننک بعنند    دیتأکيعني تصور از خدا با    ،دارد

 کامل ديدن صفات خداست.  صورت  بهصفات او و نه  

هنندف غننايي    ،ابزار حصول اهداف مقنندس  نيد

انجام اعمال ديني در افراد با سازمان نوروتیک شننامل  

دين برای فرد    ،دهي به زندگي ي معن؛ باشديماين موارد  

چارچوبي است که به زندگي او هنندف، معنننا و انگیننزه  

کسب آرامش: فرد از طريق عمننل بننه انتظننارات  ،  هدمي

اصلي بننه احسنناس آرامننش دروننني   يدها عنوان بهخدا  

عمننل بننه وظیفننه: فننرد معتقنند اسننت ديننن    ،رسننديم

ی از وظايف و تكالیف اسننت کننه باينند انجننام  امجموعه

لذا عمل به ديننن موجننب احسنناس سننبک شنندن    ،شوند

فننرد   ی معنننوی:هنناپاداشو    شننوديمتكلیننف در فننرد  

يي  هنناپاداشانتظار دارد در قبال وظايفي که انجام داده  

                     متعننالي و  غالبنناً  هنناپاداشدريافننت کننند. شننكل ايننن  

يي است کننه در ديننن توصننیف شننده  هاپاداشاز جنس  

 است.
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 و مرزی   ی در افراد با سازمان شخصیت نوروتیک دار ن ي د ی اصلي و فرعي ها مقوله  : 1جدول
 
 

 حیطه دين سازمان مرزی اصلي   ی هامقوله سازمان نوروتیک اصلي   ی هامقوله

 ماهیت دين  ينسبمكمل    برنامه ارتباط نسبتاً امن ضابطه مدار

 فرايند انتخاب دين ينيآشفته رفتار والد  ی( الگو2محور  بیو طرد آس ( جذب1 يشناخت  رانهیانتخاب سوگ (2  م بت يجانیانتخاب ه (1

 یدارنينن ( د3 يننن يد ييگرا( کمننال2 نسننبتاً منسننجم يننن يد تی( واقع 1

   گرا  فهیوظ

( 3 فردمحننور یدارنينن ( د2 منسننجم رهینن غ يننن يد تینن ( واقع 1

 يتبع  ني( د5 نيد زدگيجانی( ه4 ينيد يثباتيب
 ی دارنيد فرايند 

 تصور از خدا شدهچندپاره یبعدتک یخدا نسبتاً منسجم یخدا

 یدارنيدهدف  یابزار نيد ابزار حصول اهداف مقدس نيد

 

 بحث

نامتجننانس اسننت کننه شننناخت    يتنن یکل  ینداريد

همننراه بننوده    یاديز  یهایآن همواره با دشوار تیماه

در تعامل با روان انسننان    نيد  تی(. شناخت ماه1است)

  یدغدغه جنند  کيدو سازه همواره    نيتعامل ا  تیفیو ک

بننه عنننوان    تیروانشناسان بننوده اسننت. شخصنن   یبرا

مناقشه و تعامل   نيوجود انسان محور ا  يشالوده اصل

و   نينن رابطننه د يکه به بررسنن   ييهابوده است. پژوهش

  يمبهم و بعضا متناقضنن   جياند به نتاپرداخته  تیشخص

  نیعامننل چننن   نيتننر( کننه مهم14ن20اند)منجننر شننده

و    نينن د  يسننتیو چ  تینن بننه ابهننام در ماه  يتناقضننات

(. از آنجننا  21ن23گننردد)  يسنجش آن باز منن   یهاروش

روش   نيتننرقبننولبننه عنننوان م يدارشناسيکه روش پد

  نيلذا هدف از ا ،مطرح است  نيد  يستیچ  يجهت بررس

در افننراد    نينن د سننتهيتجربننه ز يو بررس نییمطالعه تع

و    یو منننرز  کیننن نوروت   تیسنننازمان شخصننن    یدارا

شننده بننر    ادينن دو گننروه    نیب  نيد  ستهيتجربه ز سهيمقا

 بود. يشناخت  داريمطالعه پد  کياساس 

های اين پژوهش نشان داد که تكوين ديننن  يافته

در افراد تابع کیفیت رابطه والننديني در سنننین کننودکي  

گونه که فرد نوروتیک به دروننني سننازی  است و همان

هننای  دازد، ارزشپننرابننژه والننديني نسننبتاً مطلننوب مي

  ،شننودجمله دين نیز در اين افراد دروني مي  والديني از

داری افننراد نوروتیننک بننا  تشابه کیفیننت و حنندود ديننن

تواننند  داری والدين گواهي بننر صنندد ايننن امننر ميدين

بننه وسننیله  شننده  يننه  باشنند. ايننن يافتننه بننا شننواهد ارا

(،  36(، مک ويلیامز)35(، ديدريک و ودرولزر)34سالني)

(،  38(، مسننننورادو و ريچنننناردودمینزی)37هرتلننننر)

است. در افننراد بننا    خوان( هم39و کانتور) (12سروکو)

سازمان مرزی کیفیت پننايین مراقبننت والننديني، روابنند  

تفنناوتي موجننب  عنناطفي سننرد، محبننت مشننروط يننا بي

هننای  ويژگي  ؛های رواننني نظیننرگیری آسننیبشننكل

نارسیستیک، احساس تنهايي و حساسیت باال بننه طننرد  

نتیجه فرد با پناه بردن به دين از احساس    شود، درمي

ولي وقتي احساس کند از سمت خدا    ،کردهتنهايي فرار  

طردشده يا دين را نماد ارزش والديني تلقي کند، دست  

زند که با الگننوی رفتنناری افننراد بننا  به مقابله با دين مي

 .(36و    40ن44)خوان استسازمان مرزی هم

داری در افننراد بننا سننازمان مننرزی  يند دينآفر

فننردی    نارسیستیک بود. فرد نگاهي  یهامبتني بر دفاع
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  ؛های سطی پايین مانننندبه دين دارد و با کاربست دفاع

سازی، درجات باالی تجزيه و فرافكني دست به  دوپاره

زننند، لننذا  رأی و رفتننار گزينشنني در ديننن ميبه تفسیر 

يننندهايي  آثباتي ديني در فرد مشننهود بننود؛ فرنوعي بي

که مطابق الگوهای رفتاری افراد با سازمان مننرزی در  

. در نقطه مقابننل  (36و  45ن48)ای غیرديني استهزمینه

داری  تننوان يننک ديننندر افراد با سازمان نوروتیننک مي

هننای سننطی بنناالتر نظیننر توجیننه و  مبتننني بننر دفاع

گرايانننه ديننن  تراشنني را در قالننب الگننوی کمالدلیل

مشاهده کرد که فرد معتقد به صحت تمامي قواعد دين  

ويي که برآمننده  هاست، الگو تخطي ناپذيری عمل به آن

های والديني دروني شده است که فرد عمننری  از ارزش

ها تبعیت کرده، برای فرد نقش هويتي پیداکرده و  از آن

هننا  پذيری پايین فرد مانع از زير سؤال بردن آنريسک

 .(12  ،34، 36،  39و    49ن51)شودمي

های مبتني بر دوپنناره سننازی در  حاکمیت دفاع

شننود فننرد بننه  ث ميافننراد بننا سننازمان مننرزی باعنن 

جملننه خنندا دسننت    هننای اصننلي ازسننازی ابژهدوپاره

ای معتقنند بننه يننک  و در هننر دوره  (36و    45ن48)بزننند

  حننالي  در  ،بعدی تماماً خوب يا تماماً بد باشدخدای تک

که در افراد با سازمان نوروتیننک ايننن دوپنناره سننازی  

شود و فرد بیشتر قادر است صفات خدا  کمتر ديده مي

اگرچه تحت تننأثیر   ،صورت يک کل در نظر بگیرد  بهرا  

ای از  فشارهای مختلف گرايش به تأکید بیشتر بر پنناره

صفات خدا دارد که اين تأکید تحت تأثیر هیجانات فننرد  

،  39،  40و    50)بوده يا برای فننرد کننارکرد دفنناعي دارد

36 ،34  ،12). 

افراد با سازمان مرزی غالبنناً از ديننن اسننتفاده  

داری از بسننیاری از  کنند و ايننن سننبک دينننابزاری مي

  (52و  53)داری بیروننني آلپننورت و راسجهات با ديننن

ها اقتضا کننند و  مشابه است. افراد تا جايي که منافع آن

صورت گزينشي دست به رفتار ديننني   راحت هستند به

زنند. البته بايد دانست که بخشي از منافعي که فننرد  مي

کند منننافع درون رواننني و  ميداری کسب از طريق دين

  ،هننا نباشنندناهشیاری است که ممكن اسننت متوجننه آن

کند کننه  کلي فرد تا جايي از دين تبعیت مي  طور  ولي به

اين منافع با محوريت آرامننش و دسننتاوردهای فننردی  

شوند. در افراد با سازمان نوروتیننک منننافع  حاصل مي

ی  داررواني سهم بیشتری در علننل دينننناهشیار درون

فرد دارند و از سوی ديگر تمرکز فرد بر نفع شخصنني  

کمتر شده و کسب رضايت ابژه محبننوب دروني)خنندا(  

موضوعیت يافته و در رفتار ديني فرد شاهد درجنناتي  

مانننند احسنناس    از منفعننت دروننني و اغلننب ناهشننیار

آرامش فردی و کسب رضايت خدا هستیم که اين نننوع  

وضوعي در افننراد  رفتار ديني با کیفیت الگوی روابد م

نوروتیک و مننرزی سننازگار اسننت، الگننويي کننه در آن  

ها بننر اهمیننت حفننش رابطننه بننین فننرد و ابننژه  نوروتیک

           هنننا بنننر مننننافع  دارنننند و مرزی  محبنننوب تأکیننند

توان حنند  . منفعت دروني ناهشیار را مي(6و    36)فردی

داری در جهننت منفعننت بیروننني و  وسد پیوستار ديننن

کسننب رضننای ابننژه دروني)خنندا(    داری در جهننتديننن

داری در نظريه آلپورت  جای دو سبک دين دانست و به

         داری حننننرف  تننننوان از پیوسننننتار دينننننو راس مي

 .(52و  53)زد
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  رسننديمکه به نظننر    توان گفتبه طور کلي مي

شخصیت  در قسمت پايین پیوستار سازمان شخصیت،  

يننک محتننوا در آن    عنوانبهکه دين    همانند ظرفي است

و ايننن شخصننیت افننراد اسننت کننه بننه    شننوديمريخته  

دين  ،  دهديماز دين شكل و جهت  هاآنتفسیر و ادراک 

و ايننن عنناملي    ردیگيمرنگ شخصیت افراد را به خود  

ی مختلننف از ديننن در  هنناقرائتاست که شنناهد تفنناوت  

از سننوی ديگننر در  سننطی جوامننع بشننری هسننتیم.  

پیوستار سازمان شخصیت شاهد يک  های باالتر  بخش

ديننالو  بننین ديننن و شخصننیت هسننتیم و شخصننیت  

بلكلننه از    ،صرفا حكم يننک ظننرف بننرای ديننن را ننندارد

 پذيرد.ثیر ميأگیرد و تمظروف خود)دين( رنگ مي

محدوديت تعمیم نتايج پژوهش به افراد جامعننه  

های کیفنني اسننت. طننوالني  ترين محدوديت پژوهشمهم

شننوندگان  ها باعث ريزش زياد مصاحبهمصاحبهبودن  

و يا عدم پذيرش شرکت در پژوهش در بنندو امننر شنند  

تر نمننود. بننا  يند انجام پژوهش را طوالنيآکه بالطبع فر

های پژوهشنني ذکننر شننده توصننیه  توجه به محدوديت

های مختلننف  شود که با تكرار اين پژوهش در گروهمي

ايج را به محک  سني و تحصیلي تكرارپذيری و تعمیم نت

در راستای بررسي هرچننه بهتننر نقننش  تجربه بگذارند. 

تننوان ايننن پننژوهش را بننه  داری، ميشخصیت در ديننن

بننه ايننن صننورت کننه بعنند از   ،شكل معكوس انجننام داد

های موجود در زمینننه  غربال کردن افراد با پرسشنامه

گیری ديني آلپورت( و  داری )مانند پرسشنامه جهتدين

همتاسازی افراد به بررسي سازمان شخصیت در ايننن  

 افراد با نمرات مشابه و متفاوت پرداخت.

 تقدير و تشكر

ايننن مطالعننه برگرفتننه از پايننان نامننه مقطننع   

بننا کنند  روانشناسنني بننالیني  رشننته  تخصصي      ترایدک

علنننوم  از دانشنننگاه    IR.SUMS.REC.1399.1088اخنننالد  

  باشد، که با حمايت مننادی و معنننویپزشكي شیراز مي

در پايان از همه افننرادی کننه  انجام شد،  شیراز دانشگاه

بننه ويننژه    ،هش مننا را ينناری دادننندودر انجننام ايننن پننژ

شنننوندگاني کنننه وقنننت خنننود را در اختینننار  مصاحبه

 نمايیم.تقدير و تشكر مي  نپژوهشگران قرار دادن
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Abstract: 
 

Background & aim: Research in the field of religion has always been accompanied by many 
complications, which is partly due to the lack of a single definition of this concept. In order to 
provide a precise definition of religion, we have to know its nature in people's minds. Personality is 
an important factor that affects the formation of mental perceptions in people. The aim of the 
present study was to determine and investigate the lived experience of religion in people with 
neurotic and borderline personality organization: a phenomenological study. 
 

Methods: The present qualitative descriptive study was conducted by phenomenological method in 
2019. The data collection method was a semi-structured interview and the sample group included 
10 interviewees who were selected by purposive sampling and divided into two groups. People with 
neurotic personality organization (5 people) and borderline personality organization (5 people) were 
categorized. Interviews with each person lasted between 120 and 420 minutes and were 
conducted on one to six occasions. The interviews continued until theoretical saturation and a total 
of 2890 minutes of interviews were conducted. Data were analyzed by Moustakas method. 
 

Results: The most important categories discovered in the border organization included individual-
centered religiosity, religious instability, religious excitement, and a fragmented one-dimensional 
God. People with borderline personality organization have an unstable image of God in their mind 
and their relationship with God changes under the influence of momentary emotions. The most 
important categories obtained in the neurotic organization were duty-oriented religiosity, religious 
perfectionism, religiosity based on suspicion and relatively consistent God. The image of God in the 
minds of people with neurotic personality organization is highly stable; The integrity of the idea of 
God makes a person's relationship with God not affected by momentary emotions. 
 

Conclusion: The results of the present study revealed that religion had different qualities in the 
minds of people with different personality organizations and despite these differences in belief and 
behavior, people at all levels consider themselves believers in the same religion. The results 
indicated that at the lower levels of the spectrum of personality organization, personality acts as a 
vessel in which the content of religion is poured and religion takes on the color of personality, and 
people's interpretation of religion and the quality of their religious behavior is based on their 
personality and as we move towards higher levels of personality organization, a dialogue takes 
place between religion and personality, which causes personality to be influenced by religion. 
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