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 چکیدٌ
 زاىؿَ و کالىی ارجتاط ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث راةعَ ةؼرؿی ُغف از ایً پژوُف ،

ُيتـحگی ةّد. زاىؿَ آىاری -ةّد.ٌّع ىعانؿَ جّمیفی قِؼؿحان زاُغان آىّزان داٌف پػیؼی

 یک درٌاصیَ اةحغایی ىلعؽ آىّزان داٌف و وانغیً ی کهیَ ٌفؼ کَ  380پژوُف قاىم 

.ىحغیؼُا ةا اؿحفاده ازپؼؿكٍاىَ ُای زِث گیؼی   ىػُتی   ةاقغ ىی زاُغان قِؼؿحان

ىَ زاىؿَ پػیؼی )ىضلق ؿاظحَ(   ؿٍسیغه قغ.اظالؾات ةا ،پؼؿكٍاىَ ارجتاط کالىی،و پؼؿكٍا

اؿحفاده از روقِای ُيتـحگی پیؼؿّن و رگؼؿیّن گام ةَ گام ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفث 

 زاىؿَ و کالىی ارجتاط ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ٌحایر رگؼؿیّن  ٌكان داد کَ ةیً .

..ؾالوه ةؼایً ٌحایر .دارد وزّد و ىؿٍاداریراةعَ ىذتث  اةحغایی ىلعؽ آىّزان داٌف  پػیؼی

 گیؼی ،زِث ىػُتی ُای فؿانیث ةا کالىی ارجتاط  ىحغیؼُای ُيتـحگی ٌكان داد کَ ةیً

 داد ٌكان پیؼؿّن يتـحگیُ آزىّن  ٌحایر دارد. وزّد ىؿٍادار و ىذتث راةعَ   فؿال ىػُتی

 ،  فؿال ىػُتی گیؼی زِث ،   ىػُتی ُای فؿانیث ُای ىّنفَ    و پػیؼی زاىؿَ  ةیً   کَ

 ،  ةیً اؿث..ُيچٍیً  ىؿٍادار و ىذتث راةعَ  ىٍفؿم ىػُتی ىلاةهَ و ىػُتی گیؼی زِث

   ىٍفؿم ىػُتی گیؼی زِث ،    ىػُتی ُای فؿانیث  ُای ىّنفَ ةا کالىی ارجتاط ىحغیؼ

  ةیً  َک داد ٌكان پیؼؿّن ُيتـحگی آزىّن  ٌحایر  اؿث.و در پایان ىؿٍادار و ىذتث راةعَ

 زِث و الفؿ ىػُتی  گیؼی زِث ، ىٍفؿم ىػُتی گیؼی زِث ُای ىّنفَ ةا پػیؼی زاىؿَ

 کالىی وانغیً،ارجتاط ىػُتی گیؼی زِث و. دارد وزّد ىؿٍادار و ىذتث راةعَ  ىٍفؿم گیؼی

 .کٍغ ىی  ةیٍی پیف را آىّزان داٌف

 .زِث گیؼی ىػُتی، ارجتاط کالىی،زاىؿَ پػیؼی: کلمات کلیدی
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 مقدمٍ
جّاٌٍغ  زیارت و... ىی جّکم ةَ ظغاوٌغ، ؾتادت، دار کؼدن زٌغگی دارٌغ. رفحارُایی از كتیمرفحارُا و ؾلایغ ىػُتی، جأدیؼ ىذتحی در ىؿٍا

زٌغگی، اصـاس جؿهق داقحً ةَ  ُای ىذتث، ىّزب آراىف دروٌی فؼد قٌّغ. داقحً ىؿٍا و ُغف در از ظؼیق ایساد اىیغ و جكّیق ةَ ٌگؼش

-ُای ازحياؾی و ىؿٍّی و...، ُيگی از زيهَ روشىٍغی از صيایث زای زٌغگی، ةِؼهدر قؼایط ىككم واال، اىیغواری ةَ یاری ظغاوٌغ ىٍتؿی

جّاٌٍغ در ىّازَِ ةا صّادث فكارزای زٌغگی، آؿیب کيحؼی را ىحضيم قٌّغ. ةاور ةَ ُا ىیُایی ُـحٍغ کَ افؼاد ىػُتی ةا دارا ةّدن آن

دُغ، ةَ  ىّكؿیث را کاُف ىی کٍغ و ٌاػؼ ةؼ ةٍغگان اؿث جا صغ ةـیاری، اضعؼاب ىؼجتط ةاکٍحؼل ىی ُا راکَ ىّكؿیث ایٍكَ ظغایی ُـث

جّان از ظؼیق اجكا و کٍٍغ و ىؿحلغٌغ ىیظغاوٌغ، ىاٌٍغ یک دوؿث ةـیار ميیيی، جّمیف ىی کَ اغهب افؼاد ىؤىً، ارجتاط ظّد را ةا ظّری

 (1394،67،ظهیهی.)ٌيّدرا ةَ ظؼیلی کٍحؼل  ُای غیؼ كاةم کٍحؼل ثجّؿم ةَ ظغاوٌغ، ادؼ ىّكؿی

 ُای گیؼی زِث و ةاقغ ىی ٌیازىٍغ ىا کكّر اؿالىی زاىؿَ و اىؼوزی زٌغگی در ىػُتی اؾحلادات و ىػُب ایٍكَ ةَ جّزَ ةا

 ةَ ارجتاظی رفحار ُیچ اٌـان زٌغگی در َایٍك ةَ اُيیث و رؿغ ىی ٌؼؼ ةَ ٌاىعهّب آٌان ازحياؾی ارجتاظات در آىّزان داٌف ةؼای ٌاىٍاؿب

 اؿث فؼآیٍغی پػیؼی زاىؿَ ةٍاةؼایً ٌیـث ؾسیً اٌـان زٌغگی ةا كغر ایً ارجتاظی پغیغه ُیچ و ٌغارد جأدیؼ و وؿؿث کالىی ارجتاط اٌغازه

 وػایف اٌسام زِث در را انآٌ ُای ػؼفیث و دُغ ىی قعنیث آٌان ةَ و آىّزد ىی را زاىؿَ در کؼدن زٌغگی ُای راه آىّز داٌف ةَ کَ

 (1390،150،داٌای ظّؿی. )ةعكغ ىی جّؿؿَ زاىؿَ ؾضّ ؾٍّان ةَ فؼدی

 جاریط كغىث ةَ زایگاُی ةكؼ زٌغگی در دیً. دُغ ىی افؽایف را ازحياؾی ارجتاظات و جؿاىم ىـازغ، در صضّر ىاٌٍغ ىػُتی، اؾيال

 ُيچّن پیكگاىی ىضللان ةضخ ىّرد دیً، ىّضّع. اؿث ةّده ٌیؼوىٍغ گاُی یَجك و ىلحغر صاىی ٌیازىٍغ زٌغگی، آغاز ُيان از ةكؼ و دارد

 (.56: 1393 ، صؼیؼی) اٌغ پؼداظحَ ىػُب جتییً ةَ  آنپّرت ٌؼیؼ اٌغیكيٍغاٌی آن از پؾ و ةّده دیگؼان و یٌّگ فؼویغ، زیيؽ،

 زِحگیؼی قغه، ىعؼح دیٍی ُای آىّزه ةَ جيایم یا پیؼوی قاظل ؾٍّان ةَ ىضلّلان ؿّی از کَ ىػُتی، و دیٍی ىّضّؾات از یكی

 اؿث ؾتارت ىػُتی گیؼی زِث. دارد دالنث ىػُتی کٍكِای گؽاردن در افؼاد، ةّدن غیؼاةؽاری و اةؽاری دالیم ةؼ ىفِّم ایً. اؿث ىػُتی

 ةازی را دفاؾی ؿپؼ ٌلف اد،افؼ ةؼای دروٌی ىػُتی زِحگیؼی ویژه ةَ و ىػُب ىیؼؿغ، ٌؼؼ ةَ. ظّد دیٍی ةاورُای اؿاس ةؼ فؼد ؾيهكؼد: از

 ةَ جّاٌغ ىی کَ اؿث روان ؿالىث ةؼای ةانلّّه ؾّاىم از یكی ىػُب. کٍغ ىی ایساد رواٌكٍاظحی ىذتث آدار از وؿیؿی ىسيّؾَ و کٍغ ىی

 (.283: 1393 ، مٍيی ظان)ةاقغ کٍٍغه کيک و ىفیغ روان، ؿالىث ةؼای ؾؼیو ٌیؼوی یک و ةعف وصغت امم یک ؾٍّان

 ؾهيی جّزَ ای ىالصؼَ كاةم ظّر ةَ ٌّزّاٌان، و کّدکان زٌغگی در وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ٌّع آقكار اُيیث ّدوز ةا ونی

 دیً کَ زىاٌی گفث ةایغ پایان در و ُيَ ایً ةا. اؿث قغه ىؿعّف ىا فؼٍُگ در ٌّزّاٌان و کّدکان زٌغگی در ىـئهَ ایً ٌلف ةَ کيحؼی

 ٌیؽ ةیكحؼی اُيیث دارای فؼزٌغان ةَ وانغیً از آن اٌحلال فؼآیٍغ کٍغ، ىی ایفاء اٌـان زٌغگی هفىعح ُای زىیٍَ در اُيیحی چٍیً ةاوری

 زِث ایً اٌحلال و روزىؼه ىـایم ةؼ گیؼی زِث ٌّع دارد وزّد ىا کكّر ىؼدم زاىؿَ در صاضؼ صال در کَ ىككهی ىحاؿفاٌَ ةّد، ظّاُغ

 از الزم و کافی آگاُی ٌغاقحً ُيچٍیً و ىػُتی گیؼی زِث روی زیاده و ایفافؽ کَ ةـا چَ ةاقغ ىی فؼزٌغان ةؼ ىػُتی ُای گیؼی

 ظاٌّاده افؼاد ُيچٍیً و وادیً و ُا ظاٌّاده در گیؼی زِث ٌّع ایً از اؿحفاده در افؼاط و ؿؼدرگيی اصـاس یک گیؼی زِث ةؼداقث

 کالىی ارجتاظات ةؼ آٌچٍاٌی جادیؼ جّاٌـث ٌعّاُغ و داقث ُغظّا ُيؼاه ةَ ظّد ةا را گیؼی زِث از ىحفاوجی ةؼداقحِای كعؿا و ٌيّده ایساد

 (.1283: 2010 ،1چّیً) .ةگػارد آىّزان داٌف و افؼاد ازحياؾی و

 یاری دقّار قؼایط و اضعؼاةِا ةؼاةؼ در را ىا کَ کارآىغ و ىؤدؼ گیؼی زِث ،ىػُتی گیؼی زِث صانث ةِحؼیً ایٍكَ ةَ جّزَ ةا 

 ىذتث ىػُتی گیؼی زِث انگّی اٌغازة ةَ کغام ُیچ اٌغ، قغه ؾٍّان اظیؼ ُای دَُ در کَ ىػُتی گیؼی زِث یُا ٌؼؼیَ ىیان در و دٍُغ ىی

 ٌؼؼی زغیغ ىلیاس یک ُيكاران و پارگاىٍث انگّ، ایً در. کٍغ زهب ظّد ةَ را ىضللان جّزَ اؿث ٌحّاٌـحَ( 1988) ،2 پارگاىٍث ىٍفی و

 و جؿاىهی، و ىٍفؿالٌَ فؿاالٌَ، ُای روش جيام آٌِا انگّی. کٍغ ىی ارزیاةی را ىػُتی گیؼی زِث ُای روش از کاىهی داىٍة کَ اٌغ داده ارائَ را

 (1393،77،رضایی.)گیؼد ىی ةؼ در را ُیسان ةؼ ىتحٍی و ىـئهَ ةؼ ىتحٍی رویكؼدُای ُيچٍیً

 گیؼی زِث) وانغیً دیٍی ةاورُای ّعٌ ةیً آیا کَ ىـأنَ ایً ةَ پؼداظحً یؿٍی ةّد ظّاُغ صاضؼ پژوُف امهی ىـأنَ اىؼ ایً کَ

 ىحغیؼُا ایً از یک ُؼ ةؼ جّان ىی  صغ چَ جا راةعَ ایً و دارد؟ وزّد ای راةعَ فؼزٌغان پػیؼی زاىؿَ و کالىی ارجتاط و( آٌان ىػُتی

   ةاقغ؟ جأدیؼگػار

 ىلعؽ آىّزان داٌف پػیؼی ىؿَزا و کالىی ارجتاط ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ةیً آیا: اؿث ؾتارت پژوُف ؿّال ةٍاةؼایً 

 دارد؟ وزّد ىؿٍاداری راةعَ اةحغایی

                                                           
1
 Cohin

.
 

2
.Pargament 
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 ارجتاظات افؽایف ةؼ آن جادیؼ و کالىی ارجتاط ىیؽان ةؼ گػار جادیؼ ىؿیارُای از یكی وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ایٍكَ ةَ جّزَ ةا

 کَ ٌيّد ةیان جّان ىی آىغه دؿث ةَ ٌحایر ةؼاؿاس فپژوُ ایً در ةٍاةؼایً ةاقغ ىی ظّد ُيـاالن و افؼاد ةا ىذتث ُای ةؼظّرد و ازحياؾی

 ىی ىّارد ایً اُيیث و جكؼیش ةَ پژوُف ایً در و.ةاقغ ىی ىٍفؿم ىػُتی گیؼی زِث ٌّع از ىػُتی گیؼی زِث در وانغیً واکٍف ٌّع

 .پؼدازیو

 :از اؿث ؾتارت پژوُف امهی ّاالتؿ ةٍاةؼایً. ظّاُغقغ پؼداظحَ کاىم مّرت ةَ ان ةَ کَ  ةّده ضؼوری ىّضّع ایً ةَ ةؼرؿی نػا

 دارد؟ جادیؼ پارود دُـحان کؼده ازدواج ؿال 5 زیؼ زوزیً ٌاؿازگاری ةؼ ؾّاىهی چَ

 دارٌغ، جاکیغ ىـانَ از ای زٍتَ ةؼ کغام ُؼ ىّضّع ةا ارجتاط در ىّزّد ُای ٌؼؼیَ و جضلیق ٌؼؼی ىتاٌی ةَ جّزَ ةا کَ زا آن از

 جهفیلی مّرت ةَ ٌؼؼیات از جؼکیتی از ةایغ ٌاچار ةَ و کؼد اؿحفاده جضلیق ٌؼؼی چارچّب ؾٍّان ةَ ُا ٌؼؼیَ یًا از یكی از جّان ٌيی ةٍاةؼایً

 .ؿاظث جضلیق ىّضّع در اؿحفاده كاةم چارچّب یک و کؼد اؿحفاده

 ُـحٍغ ٌؼؼیاجی اول حَدؿ: قٌّغ ىی جلـیو کهی دؿحَ دو ةَ ظاٌّاده ٌاؿازگاری ةا ارجتاط در قغه پؼداظحَ ُای ٌؼؼیَ کهی ظّر ةَ

 ازحياؾی قٍاؿی آؿیب ةا ارجتاط در کَ ُایی ٌؼؼیَ دیگؼی و ُـحٍغ ظاٌّاده قٍاؿی زاىؿَ ٌؼؼیات ُيان کَ دارد وزّد ظاٌّاده ىّرد در کَ

 .اٌغ درآىغه جضؼیؼ رقحَ ةَ

 مّرت ةَ جضلیق روش و ؼداظحَپ "آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ةؼ ىّدؼ ازحياؾی ؾّاىم ةؼرؿی" ؾٍّان ةا پژوُكی در( 1393)داٌف

 ىیؽان افؽایف ةا کَ دُغ ىی ٌكان جضلیق ٌحایر و ٌيّده اؿحفاده اظالؾات آوری زيؽ ةؼای ایی پؼؿكٍاىَ قیّه از و ُيتـحگی--جّمیفی

 . قّد ىی ةیكحؼ آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ُيغیگؼ، ةا ظاٌّاده اؾضای ازحياؾی رواةط

 پؼداظحَ "اؿالىی روایات و آیات ىٍؼؼ از اٌـاٌی ارجتاظات در غیؼکالىی رفحارُای ٌلف ةؼرؿی" ةَ پژوُكی در( 1393)رضایی     

 وزّد ةا کَ دارد ىی ةیان و ٌيّده اؿحفاده اظالؾات آوری زيؽ ةؼای ایی پؼؿكٍاىَ قیّه از و پیيایكی--جّمیفی مّرت ةَ جضلیق روش

 کَ ٌيّد اذؾان ةایغ ُيَ، ایً ةا دارد؛ ُا اٌـان ىا ازحياؾی و فؼدی صیات جغاوم در کالىی ارجتاط یا زةان کَ ةـؽایی اُيیث و ٌلف

 ىی مّرت غیؼکالىی ُای ارجتاط ظؼیق از اٌـاٌی ارجتاظات از چكيگیؼی ةعف ةهكَ قّد، ٌيی کالىی ارجتاط ةَ ىضغود اٌـاٌی ارجتاظات

 کَ اؿث ازحياؾی ٌِادُای جؼیً ىِو از یكی ٌیؼو ایً کَ اؿثآٌس از اٌحعاىی ٌیؼوی ُای ىأىّریث ةا پیٌّغ در ةؼرؿی ایً اُيیث.. پػیؼد

 آىّزش و ٌازا کارکٍان ازحياؾی ُای ىِارت ةَ جؼ افؽون جّزَّ رو، ُيیً از دارد؛ ىؼدم گٌّاگّن اككار ةا ای گـحؼده جؿاىم و ىغاوم ارجتاط

 . ٌيایغ ایفا ٌیؼو، ایً ُای ىأىّریث و وػایف جؼ یـحَقا     اٌسام در ةارزی ٌلف جّاٌغ ىی غیؼکالىی رفحارُای زيهَ از ُا ىِارت ایً

 پّقف جضث ٌاةیٍایان درةیً اززٌغگی رضایث و ای ىلاةهَ ُای ةاؿتک ىػُتی ٌگؼش راةعَ ةؼرؿی ةَ پژوُكی در( 1392)پّر ىهک

 ىغارافؼاد ىـأنَ ای اةهَىل ُای ؿتک و ىػُتی ٌگؼش ةیً کَ کَ دُغ ىی ٌكان آن پژوُف ٌحایر و پؼداظحَ. ؿیؼزان قِؼؿحان ةِؽیـحی

 ٌگؼش ةیً ُيچٍیً. ٌكغ یافث ىؿٍاداری راةعَ ىغار ُیسان ای ىلاةهَ ُای ؿتک ةا اىا دارد وزّد داری ىؿٍی و ىـحلیو راةعَ ٌاةیٍا

 .دارد وزّد ىـحلیو و دار ىؿٍی ٌاةیٍاراةعَ افؼاد اززٌغگی رضایث و ىػُتی

 داده اؿث، ٌكان ةِتّدی، از پؾ رواٌی فكارُای جضيم و اضعؼاب کاُف در را ُتیىػ اؾيال و آىّزه ُا جأدیؼ (2012) 3نّیؾ      

 کَ کـاٌی ةَ ٌـتث را کيحؼی ٌاراصحی و اضعؼاب ةّدٌغ، ةٍغ پای ىػُتی اؾحلادات ةَ کَ ٌحایر صامم از پژوُف ٌكان ىی دُغ کَ کـاٌی

  . اٌغ داقحَ ٌتّدٌغ، ةٍغ پای ىػُتی اؾحلادات ةَ

ىػُتی در ةؼاةؼ اؿحؼس ةا ةِؽیـحی  گیؼی ا ؾٍّان ةؼرؿی راةعَء ىیان ىػُتی ةّدن و زِث( ة2010) 4وارد   

 اظالؾات آوری زيؽ ةؼای ایی پؼؿكٍاىَ قیّه از و ُيتـحگی-جّمیفی مّرت ةَ جضلیق رواٌكٍاظحی)افـؼدگی و اضعؼاب(پؼداظث. روش

انؿَ از ظؼیق جغییؼات ىیؽان کّرجیؽول در پاؿط ةَ اؿحؼس زاُای ىیؽان اؿحؼس در ایً ىع ٌيّده و ٌحایر پژوُف ٌكان داد کَ  اؿحفاده

آزىایكگاُی ؿٍسیغه قغ. ٌحایر ٌكان داد کَ در ؿعّح کّرجیؽول راةعَ ىؿٍاداری ةا ىػُتی ةّدن، ىؿٍّیث، زٍـیث، ٌیایف و یا ةعكّدگی  

 ؼدگی و اضعؼاب مفحی و صانحی را پیف ةیٍی کؼد.زِث گیؼی ىػُتی ةیؼوٌی ةَ ظّر ىؿٍی داری ىیؽان افـ ٌغارٌغ. از ؿّی دیگؼ

 زیارت از ةؿغ آن ُا ؾالئو کَ دریافث او کؼد، ةؼرؿی ةیيار ؿانيٍغ اضعؼاب و افـؼدگی روی را ىػُتی زیارت ( ادؼ2010 ) 5ىّریؾ

 دارد اداىَ ادؼ ایً ُو زیارت از ةؼگكحً از ةؿغ ىاه ده جا صغاكم و داقحَ زیادی کاُف رفحً

   .   گؼدد ىی ارایَ  ذیم قؼح ةَ ىعانؿَ فؼضیات جضلیق ُغف ةَ زَجّ ةا نػا 

 :کهی ؿّال -انف

 دارد؟ وزّد ىؿٍاداری راةعَ اةحغایی ىلعؽ آىّزان داٌف  پػیؼی زاىؿَ و کالىی ارجتاط ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ةیً آیا
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 : زؽئی تؿّاال-ب

 دارد؟ وزّد ىؿٍاداری راةعَ اةحغایی ىلعؽ آىّزان ٌفدا کالىی ارجتاط ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ةیً آیا -1

 دارد؟ وزّد ىؿٍاداری راةعَ آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ةیً آیا -2

 دارد؟ وزّد ىؿٍاداری راةعَ آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ةا کالىی ارجتاط ةیً آیا -3

 کٍغ؟ ىی  ةیٍی پیف را آىّزان ٌفدا کالىی وانغیً،ارجتاط ىػُتی گیؼی زِث آیا -4

 

 ريش
 ىی كؼار کارةؼدی جضلیلات ةٍغی ظتلَ در ُغف ٌؼؼ از ُيچٍیً.  . اؿث پیيایكی-جّمیفی مّرت ةَ پژوُف ایً در جضلیق روش

  . گیؼد

 

 شزکت کىىدگان
 ظتق کَ ةاقغ ىی      زاُغان قِؼؿحان یک درٌاصیَ اةحغایی ىلعؽ آىّزان داٌف و وانغیً ی کهیَ پژوُف ایً در آىاری زاىؿَ

 ةَ ٌفؼ 380جؿغاد ىّرگان زغول از اؿحفاده ةا ىیان ایً از کَ. ةاقغ ىی ٌفؼ 41726 اىّزان داٌف و وانغیً جؿغاد پؼوش و آىّزش اؾالم

 ی کهیَ یانى از ٌفؼ 380 جؿغاد ىّرگان زغول از اؿحفاده ةا کَ ةاقغ ىی دؿحؼس در گیؼی ٌيٌَّ روش .اٌغ قغه گؼفحَ ٌؼؼ در ٌيٌَّ ؾٍّان

 .اؿث قغه اٌحعاب زاُغان قِؼؿحان یک ٌاصیَ در اةحغایی ىلعؽ آىّزان داٌف و وانغیً

 

 شیًٌ اجزا
:  قاىم آىارجّمیفی. اؿث قغه اؿحفاده اظالؾات جضهیم و جسؽیَ ةؼای اؿحٍتاظی آىار و جّمیفی آىار روش دو از جضلیق ایً در

 ةؼای آىاراؿحٍتاظی از و اؿث پؼاکٍغگی ُای قاظل و ُا ٌيؼه از ُؼیک جادیؼ ثجض ىیاٌگیً ىؼکؽی ُای قاظل فؼاواٌی، جّزیؽ زغول

 .اؿث قغه اؿحفاده spss افؽار ٌؼم از اؿحفاده ةا ُا  فؼضیَ جضهیم زِث رگؼؿیّن و ُيتـحگی ضؼیب ،t آزىّن

 

 َای پژيَشیابشار
 .اؿث قغه اؿحفاده ذیم `پؼؿكٍاىَ از اظالؾات آوری زيؽ زِث جضلیق ایً در

 و( 2006، ٌاراجاٌی) کالىی ارجتاط اؿحؼاجژی پؼؿكٍاىَ آنپّرت، ىػُتی گیؼی زِث پؼؿكٍاىَ، ؿَ از ُا داده آوری زيؽ یةؼا

 جّؿط آن، جكيیم راٍُيای ُيؼاه ةَ ٌؼؼ ىّرد ُای پؼؿكٍاىَ کَ ظؼیق ةغیً. قغ ظّاُغ اؿحفاده ؿاظحَ ىضلق پػیؼی زاىؿَ پؼؿكٍاىَ

 .گؼدٌغ ىی آوری زيؽ جكيیم از ةؿغ و گیؼد ىی كؼار آٌِا وانغیً و آىّزان اٌفد اظحیار در صضّری ظّر ةَ و ىضلق

 :6آنپّرت ىػُتی گیؼی زِث پؼؿكٍاىَ: انف -

 در وی ةَ ةعكیغن اظيیٍان از ةؿغ و قّد ىی ارائَ آزىّدٌی ةَ کَ اؿث ؿّال 21 قاىم آنپّرت، ىػُتی گیؼی زِث پؼؿكٍاىَ

 ؾتارات از یک ُؼ ةَ ظّد ٌگؼش و اصـاس مغاكث، کيال ةا قّد ىی ظّاؿحَ او از آزىّدٌی، ظؼف از قغه ارائَ ایُ پاؿط داری اىاٌث صفغ

 _ج ىعانفو، جلؼیتا _ب ىعانفو، کاىال _انف: گؽیٍَ چِار دارای آزىّن ؿّاالت. ٌيایغ ىكعل ُا گؽیٍَ از یكی اٌحعاب و زدن ؾالىث ةا را

 گػاری ٌيؼه 4 جا 1 از نیكؼت ای درزَ چِار ىلیاس یک اؿاس ةؼ پؼؿكٍاىَ ایً اؿاس ُيیً ةؼ ةاقغ، یى ىّافلو کاىال _د ىّافلو، جلؼیتا

 مفث آن دارای ةیكحؼ آورٌغ ةغؿث ةیكحؼی ٌيؼات ةؼرؿی ىّرد ىلیاؿِای در آزىّدٌیِا چَ ُؼ و ٌغارد ةؼش ٌلعَ پؼؿكٍاىَ ایً. قّد ىی

 ةَ ؿانگی 16 از و ٌغارد ؿٍی ىضغودیث پؼؿكٍاىَ ایً ُيچٍیً قّد، ىی ازؼا گؼوُی مّرت ةَ و ٌغارد زىاٌی ىضغودیث آزىّن. ةاقٍغ ىی

 .اؿث/. 74 آن آزىایی ةاز پایایی و/. 71 کؼوٌتاخ آنفای از اؿحفاده ةا آن دروٌی ُيـاٌیکَ (1967، آنپّرت پؼؿكٍاىَ.)دارد ازؼا كاةهیث ةاال

  :کالىی ارجتاط اؿحؼاجژی پؼؿكٍاىَ-ب

 پؼؿكٍاىَ یک پؼؿكٍاىَ ایً. اؿث کالىی ارجتاط ُای اؿحؼاجژی از ٌاراجاٌی ةٍغی ظتلَ ةؼ ىتحٍی پؼؿكٍاىَ یک اىَپؼؿكٍ ایً

 ةؼای اؿحفاده ىّرد ىعحهف ُای اؿحؼاجژی از اؿحفاده ةا راةعَ در اؿث ؿّال 32 قاىم اول ةعف. اؿث ةعف دو قاىم و ای گؽیٍَ 5 نیكؼت

 ىّرد کؼدن مضتث صیً در آىغه ةّزّد ىككالت ةؼای کَ کالىی ارجتاط اؿحؼاجژی ٌّع 8 ةؼ ٍیىتح مضتث صیً در ىككالت ةا ىّازَِ

 کالىی ارجتاط اؿحؼاجژی ٌّع 7 ةَ ىؼةّط ُای اؿحؼاجژی از اؿحفاده ةا راةعَ در اؿث زيهَ 26 اةؽار ایً دوم ةعف. اؿث گؼفحَ كؼار اؿحفاده

 از نیكؼت گؽیٍَ 5 ىلیاس ةا راةعَ در زيالت ةا را ىّافلحكان جّاٌٍغ ىی ٍغگانکٍ قؼکث ةعف دو ُؼ در قٍیغن، ىككالت ةا ىّازَِ در
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 و کؼدن مضتث ُای ةعف ةؼای اةؽار ایً پایایی .کٍٍغ ىكعل( جلؼیتا یا ُيیكَ ىؿٍی ةَ) 5 جا( ُؼگؽ جلؼیتا یا ُؼگؽ ىؿٍی ةَ)  یک

 .اؿث ةّده 85/0 و/. 86 پؼؿكٍاىَ ایً در قٍیغن

 (:ؿاظحَ ىضلق)  ؼیپػی زاىؿَ  پؼؿكٍاىَ-ج

 ؿاظحَ رواٌكٍاؿی صّزه کارقٍاؿان و ىكاور و راٍُيا اؿاجیغ کيک ةا ىضلق جّؿط پػیؼی زاىؿَ پؼؿكٍاىَ پژوُف ایً در      

 ظّر ةَ و ىضلق جّؿط آن، جكيیم راٍُيای ُيؼاه ةَ ٌؼؼ ىّرد ُای پؼؿكٍاىَ کَ ظؼیق ةغیً ةاقغ ىی ؿؤال 26 دارای کَ اؿث قغه

 ىضاؿتَ کؼوٌتاخ آنفای (.129:1388  ظّرقیغی،)   گؼدٌغ ىی  آوری زيؽ جكيیم از ةؿغ و گیؼد ىی كؼار آىّزان داٌف یاراظح در صضّری

 .ةاقغ ىی پؼؿكٍاىَ ةاالی اؾحتار دٍُغه ٌكان کَ آىغ ةغؿث 81/0 پؼؿكٍاىَ ایً ةَ ىؼةّط پژوُف ایً قغه
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 وتیجٍ گیزی
 :ُا داده جّزیؽ ةّدن الٌؼى جک ٌيٌَّ ای ةؼای 7اؿيیؼٌّف -آزىّن کّنيّگؼوف

. کٍیو ىی جـث% 5 ظعای ؿعش در را اؿث ٌؼىال ُا داده جّزیؽ کَایً ةؼ ىتحٍی مفؼ فؼض ىا ُا داده ةّدن ٌؼىال ةؼرؿی ٍُگام

 . ةّد ظّاُغ ٌؼىال ُا داده جّزیؽ مّرت ایً در آیغ، ةغؿث 0.05 ىـاوی ةؽرگحؼ آزىّن آىاره اگؼ ةٍاةؼایً

 
 اسمیزوًف بزای بزرسی وزمال بًدن تًسیع دادٌ َا -آسمًن کًلمًگزيف (1)جديل شمارٌ 

 ىحغیؼ
 اؿيیٍؼوف -کّنيّگؼوف

 ىؿٍی داری درزَ آزادی آىاره آزىّن

 0.000 383 0.104 زِث گیؼی ىػُتی

 0.000 383 0.07 ارجتاط کالىی

 0.000 383 0.089 زاىؿَ پػیؼی

 
جضلیق پؼداظحَ و درؿحی و ٌادرؿحی اٌِا  جسؽیَ و جضهیم ؿّاالت داده ُای ىٍحر از پؼؿكٍاىَ  ةَ  در ایً كـيث ةا اؿحفاده از

 ةؼرؿی قغه اؿث .

 وزّد ىؿٍاداری راةعَ اةحغایی ىلعؽ آىّزان داٌف  پػیؼی زاىؿَ و کالىی ارجتاط ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ةیً آیا  ؿّال کهی:

 دارد؟

 .( آىغه اؿث4-8ز آزىّن ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده قغه اؿث کَ ٌحایر آن در زغول )زِث ةؼرؿی  ؿّال کهی اول  ا 

 
 پذیزی جامعٍ ي کالمی ارتباط با يالدیه مذَبی گیزی .بزرسی رابطٍ جُت(2) شمارٌ جديل

 ىحغیؼُا
 زاىؿَ پػیؼی

R P<5% 

 000/0 -24/0 فؿانیث ُای ىػُتی

 000/0 21/0 زِث گیؼی ىػُتی ىٍفؿم

 002/0 27/0 ىػُتی فؿال گیؼی ِثز

 000/0 -29/0 اصـاؿات ىٍفی ٌـتث ظغا

 000/0 -43/0 ارزیاةی ُای ظیؼ ظّاُاٌَ

 000/0 28/0 ىػُتی گیؼی زِث

 
ةی ُای ، ارزیا  0،  -46/0وانغیً ةا فؿانیث ُای ىػُتی  واکٍف صاکی از ایً اؿث کَ ضؼیب ُيتـحگی ٌّع(2) قياره زغولٌحایر 

درمغ راةعَ ىؿكّس و  99کَ در ؿعش ىی ةاقغ  - 45/0اصـاؿات ىٍفی ٌـتث ظغا   -49/0ىػُتی  گیؼی ، زِث -58/0ظیؼظّاُاٌَ 

 (P < 01/0ىؿٍادار اؿث)

ىی ةاقغ کَ در و      34/0،زِث گیؼی ىػُتی ىٍفؿم   /25ىػُتی فؿال  گیؼی زِثُيچٍیً ضؼیب ُيتـحگی  ةا ىّنفَ ُای  

ضؼایب (. یؿٍی ٌحایر ٌكان ىی دُغ کَ ٌّع زِث گیؼی ىػُتی وانغیً ةا جّزَ ةَ P < 01/0غ راةعَ ىذتث و ىؿٍادار اؿث)درم 99ؿعش 

ُيتـحگی ةاالی ىحغیؼ  زِث گیؼی ىػُتی ىٍفؿم ،ةٍاةؼایً ٌّع واکٍف وانغیً در زِث گیؼی ىػُتی از ٌّع زِث گیؼی ىػُتی ىٍفؿم 

 ىی رؿغ.       ىی ةاقغ . و زِث گیؼی ىعهّةی ةَ ٌؼؼ 

 دارد؟ وزّد ىؿٍاداری راةعَ یاةحغای ىلعؽ آىّزان داٌف کالىی ارجتاط ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ةیً آیا:  اول زؽییؿّال 

ةیان قغه  ( 3) قياره زغولکَ ٌحایر آن در  اؿحفاده ىی قّد ..پیؼؿّن  ازآزىّن ضؼیب ُيتـحگی  اولزؽیی  ؿّالزِث آزىّن  

 اؿث.

 

                                                           
1
.Colgomogrofsmirinof 
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 کالمی ارتباط با يالدیه مذَبی گیزی جُت( .بزرسی رابطٍ بیه 3) شمارٌ جديل

 ىحغیؼُا
 ارجتاط کالىی

R P<5% 

 004/0 16/0 ث ُای ىػُتیفؿانی

 000/0 -46/0 زِث گیؼی ىػُتی ىٍفؿم

 000/0 30/0 ىػُتی فؿال گیؼی زِث

 000/0 -35/0 اصـاؿات ىٍفی ٌـتث  ةَ ظغا

 000/0 22/0 ارزیاةی ُای ظیؼ ظّاُاٌَ

 000/0 -39/0 زِث گیؼی  ىػُتی

P<0/1                  N=380 
 

فؿال  ىػُتی گیؼی ، ، زِث  16/0ىػُتی  ُای کالىی ةا فؿانیث ث کَ ضؼیب ُيتـحگی ارجتاطصاکی از ایً اؿ (3) قياره زغول

ىٍفؿم  ىػُتی گیؼی ، اىا ضؼیب ُيتـحگی ةؼای ىحغیؼُای زِث(.P < 1/0درمغ راةعَ ىذتث و ىؿٍادار اؿث) 99کَ در ؿعش   30/0

  گیؼی و زِث -22/0ظّاُاٌَ  ظیؼ ُای ، ارزیاةی -35/0 ظغا ةَ  ٌـتث ىٍفی اصـاؿات ةا کالىی ارجتاط ُيتـحگی و ضؼیب  -46/0

اؿث  ةٍاةؼایً  ٌحایر ضؼیب ُيتـحگی ٌكان ىی دُغ کَ زِث  ىؿٍادار و ىؿكّس راةعَ درمغ 99 ؿعش در کَ ىی ةاقغ -39/0ىػُتی 

 گیؼی ىػُتی فؿال ةیكحؼیً جادیؼ را ةؼ ىحغیؼ ارجتاط کالىی داقحَ اؿث.

 دارد؟ وزّد ىؿٍاداری راةعَ آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث ةیً آیا : دوم زؽیی ؿّال  

 ( ةیان قغه اؿث.4کَ ٌحایر آن در زغول ) اؿحفاده ىی قّد .  ازآزىّن ضؼیب ُيتـحگی  دومؿّال زِث آزىّن 

 

 پذیزی جامعٍ با يالدیه مذَبی گیزی جُت. بزرسی رابطٍ بیه (4) شمارٌ جديل

 ىحغیؼُا
 ػیؼیزاىؿَ پ

R P<5% 

 000/0 34/0 فؿانیث ُای ىػُتی

 000/0 42/0 زِث گیؼی ىػُتی ىٍفؿم

 000/0 - 48/0 ىػُتی فؿال گیؼی زِث

 000/0 -22/0 اصـاؿات ىٍفی ٌـتث ظغا

 000/0 -62/0 ارزیاةی ُای ظیؼ ظّاُاٌَ

 000/0 41/0 ىػُتی گیؼی زِث

P<0/1                 N=380 

 

اصـاؿات ىٍفی و  -58/0، ارزیاةی ُای ظیؼظّاُاٌَ پػیؼی ةا  صاکی از ایً اؿث کَ ضؼیب ُيتـحگی زاىؿَ(.4) قياره زغول

( اىا ضؼیب ُيتـحگی ةیً دو ىحغیؼ ةؼای  P < 01/0درمغ راةعَ ىؿكّس و ىؿٍادار اؿث) 99کَ در ؿعش ىی ةاقغ  0-/22ٌـتث ظغا 

ىی  42/0و ىلاةهَ ىػُتی ىٍفؿم    41/0ىػُتی  گیؼی ، زِث  42/0ىػُتی فؿال  گیؼی زِث ،  34/0ىّنفَ ُای فؿانیث ُای ىػُتی 

(.  ةٍاةؼایً زِث گیؼی ىػُتی ىٍفؿم جادیؼ ةیكحؼی ةؼ زاىؿَ پػیؼی P < 01/0درمغ راةعَ ىذتث و ىؿٍادار اؿث) 99ةاقغ کَ در ؿعش 

 .داٌف آىّزان دارد

 دارد؟ وزّد ىؿٍاداری راةعَ آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ةا کالىی ارجتاط ةیً آیا:  ؿّم زؽیی ؿّال

ةیان قغه  (5) قياره زغولکَ ٌحایر آن در  اؿحفاده ىی قّد .. پیؼؿّن ازآزىّن ضؼیب ُيتـحگی  ؿّمزؽیی  ؿّالزِث آزىّن  

 اؿث.
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 پذیزی جامعٍ با کالمی ارتباط.بزرسی رابطٍ بیه (5) شمارٌ جديل

 ىحغیؼُا
 پػیؼی زاىؿَ

R P<5% 

 004/0 -28/0 ؾيهكؼد ىذتث

 000/0 -39/0 فؿانیث  کالىی

 000/0 -30/0 ىّضّع پػیؼی

 000/0 38/0 ٌضّه ةیان

 000/0 21/0 ارجتاط چِؼه ایی

 000/0 39/0 امالح اقحتاُات

 002/0 16/0 افكار ىذتث

 000/0 -18/0 جكؼار ىعانب

 000/0 62/0 ةیان اصـاؿات ىذتث

 000/0 24/0 نػت ةیان

 002/0 36/0 جّزَ ةَ دیگؼان

 000/0 -26/0 پاؿط دُی ىٍاؿب

 000/0 -18/0 واضش مضتث کؼدن

P<0/1                  N=380 

 

  فؿانیث -28/0ىذتث صاکی از ایً اؿث کَ ضؼیب ُيتـحگی زاىؿَ پػیؼی ةا ىّنفَ ُای  ؾيهكؼد(.5) قياره زغولٌحایر  

کَ در ؿعش ىی ةاقغ    -18/0کؼدن  مضتث ، واضش -26/0ىٍاؿب  دُی ، پاؿط-18/0ىعانب  ار، جكؼ -0/ 30پػیؼی ، ىّضّع-39/0کالىی

 21/0ایی چِؼه ،ارجتاط 38/0ةیان (.اىا ضؼیب ُيتـحگی زاىؿَ پػیؼی ةا ىّنفَ ُای ٌضّهP < 1/0درمغ راةعَ ىؿكّس و ىؿٍادار اؿث) 99

 راةعَ درمغ 99 ؿعش در کَ 36/0دیگؼان ةَ و جّز24/0َةیان  ،نػت62/0ىذتث اصـاؿات ،ةیان16/0ىذتث ،افكار 39/0اقحتاُات ،امالح

( ةٍاةؼایً ٌحایر ُيتـحگی ٌكان ىی دُغ کَ ةیً اصـاؿات ىذتث از ُيتـحگی ةیكحؼی ٌـتث ةَ ةلیَ P < 1/0)اؿث ىؿٍادار و ىذتث

 ث و ىؿٍادار وزّد دارد.ىحغیؼُا ةؼظّردار ةّده و ةیً ارجتاط کالىی داٌف آىّزان ةا زاىؿَ پػیؼی آٌان راةعَ ىذت

 کٍغ؟ ىی ةیٍی  پیف را آىّزان داٌف کالىی وانغیً،ارجتاط ىػُتی گیؼی زِث آیا: چِارم زؽیی ؿّال

 ةیان قغه اؿث. 6قياره کَ ٌحایر آن در زغولاؿحفاده ىی قّد .  رگؼؿیّن چٍغگاٌَآزىّن  از  چِارمؿّال زؽیی زِث آزىّن 

 

 کالمی ارتباطبز میشان پیش بیىی  يالدیه  مذَبی گیزی جُتبزرسی رابطٍ بیه (.6) شمارٌ جديل

R R2 ىّنفَ ُا گام
 F B T P<5% 

 000/0 -43/12 -58/0 65/154 34/0 58/0 ارزیاةی ُای ظیؼظّاُاٌَ 1

2 
 ارزیاةی ظیؼظّاُاٌَ +

 ىلاةهَ ىػُتی فؿال
64/0 41/0 62/104 

48/0- 

28/0- 

22/10- 

02/6 
000/0 

3 

 ارزیاةی ظیؼظّاُاٌَ +

ةیان اصـاؿات  لاةهَ ىػُتی فؿال +ى

 ىذتث

68/0 46/0 48/86 

39/0- 

26/0- 

25/0- 

28/8- 

70/5- 

46/5- 

000/0 

4 

 ارزیاةی ظیؼظّاُاٌَ +

 اصـاؿات ةیان ىلاةهَ ىػُتی فؿال +

 ىذتث + فؿانیث کالىی

69/0 47/0 49/67 

38/0- 

25/0- 

20/0- 

11/0- 

12/8- 

61/5- 

10/4- 

46/2- 

000/0 

5 
 ظّاُاٌَ +ارزیاةی ظیؼ

 ةیان ىػُتی فؿال + گیؼی زِث
69/0 48/0 70/55 

36/0- 

23/0- 

44/7- 

12/5- 
000/0 
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کالىی +  ىذتث + فؿانیث اصـاؿات

 اصـاؿات ىٍفی ٌـتث ةَ ظغا

21/0- 

12/0- 

09/0 

25/4- 

70/2- 

22/2 

6 

 ارزیاةی ظیؼظّاُاٌَ +

 ةیان زِث گیؼی ىػُتی فؿال +

+  کالىی ىذتث + فؿانیث اصـاؿات

 ـاؿات ىٍفی ٌـتث ةَ ظغا + اصحؼاماص

 دیگؼان صلّق ةَ

70/0 49/0 64/47 

35/0- 

23/0- 

24/0- 

16/0- 

09/0 

10/0 

32/7- 

18/5- 

72/4- 

27/3- 

12/2 

06/2 

000/0 

1/0>P 380N= 

 
الىی  داقحَ ٌكان ىی دُغ، در گام اول ارزیاةی ظیؼظّاُاٌَ ةیكحؼیً جادیؼ را ةؼ ارجتاط ک(.5) قياره زغولُيان ظّر کَ ٌحایر 

را پیف ةیٍی کٍغ. در گام دوم اصـاس زِث گیؼی ىػُتی   کالىی درمغ جغییؼات ارجتاط 34/0اؿث. ایً ىحغیؼ ةَ جٍِایی جّاٌـحَ اؿث 

ؼ ةاقغ. یؿٍی ىحغی داقحَ  کالىی ارجتاط ةؼ را درمغ جادیؼ 41/0فؿال وارد انگّی جادیؼ گػاری قغه اؿث و ایً دو ىحغیؼ ةا ُو جّاٌـحَ اٌغ 

ىذتث وارد ؾيم قغه و ایً ؿَ  اصـاؿات درمغ از جغییؼات را قاىم ىی قّد. در گام ةؿغی ةیان 7زِث گیؼی ىػُتی فؿال ةَ جٍِایی 

درمغ جغییؼات را پیف ةیٍی کؼده اؿث.  5درمغ رؿاٌغه اٌغ؛ یؿٍی ةَ جٍِایی  46/0ىحغیؼ ةا ُو ىیؽان جادیؼ گػاری را ةؼ ُيغیگؼ     ةَ 

کالىی جّاٌـحَ اؿث  رؿیغه اؿث یؿٍی فؿانیث 47/0کالىی ةَ ىؿادنَ رگؼؿیّن ایً ىلغار ةَ  چِارم ةا اضافَ قغن فؿانیثُيچٍیً در گام 

درمغ از جغییؼات ارجتاط کالىی  را جضث جادیؼ كؼار دُغ. در گام پٍسو اصـاؿات ىٍفی ٌـتث ةَ ظغا وارد انگّی   قغه اؿث و  1ةَ جٍِایی 

را  قاىم گؼدد. یؿٍی ىحغیؼ اصـاؿات ىٍفی ٌـتث ةَ ظغا ةَ جٍِایی   کالىی درمغ جغییؼات ارجتاط 48/0ٌـحَ اٌغ ایً پٍر ىحغیؼ ةا ُو جّا

دیگؼان وارد ؾيم قغه و ایً ىحغیؼُا ةا ُو ىیؽان  صلّق ةَ درمغ از جغییؼات را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث و ةاالظؼه در گام آظؼ اصحؼام 1

درمغ جغییؼات را جّؿط ایً ىحغیؼ ىی ةاقغ. ضؼیب ةحای  1درمغ رؿاٌغه اٌغ؛ یؿٍی ةَ جٍِایی  49/0را ةَ   جادیؼ گػاری  ةؼ   ىحغیؼ دیگؼ

، زِث گیؼی ىػُتی فؿال  -58/0اؿحاٌغارد ٌكان ىی دُغ کَ در ىؿادنَ رگؼؿیّن ىحغیؼُای ارزیاةی ُای ظیؼظّاُاٌَ دارای ضؼیب ةحای 

، اصـاؿات ىٍفی -11/0کالىی دارای ضؼیب ةحای  ، فؿانیث -25/0دارای ضؼیب ةحای  ىذتث اصـاؿات ، ةیان-28/0دارای ضؼیب ةحای 

اؿث کَ ٌحایر ایً ضؼایب صامم قغه ةا جّزَ ةَ جسؽیَ و  10/0دیگؼان دارای ضؼیب ةحای  صلّق ةَ و اصحؼام 09/0دارای ضؼیب ةحای 

 (P<01/0ىی ةاقٍغ)درمغ ىؿٍادار     99جضهیم جّؿط ٌؼم افؽار ٌكان ىی دُغکَ ُيَ در ؿعش 

( رگؼؿیّن sig.ةٍاةؼایً ىی جّان ةیان ٌيّد کَ زِث گیؼی ىػُتی وانغیً در ارجتاط کالىی جادیؼ گػار ىی ةاقغ.و ؿعش ىؿٍاداری)

 نػا زِث گیؼی ىػُتی ،ارجتاط کالىی داٌف.و درمغ ىی ةاقغ ةٍاةؼایً ةیً ایً دو ىحغیؼ راةعَ ىذتث و ىؿٍادار وزّد دارد 5چّن کيحؼ از 

 آىّزان را پیف ةیٍی ىی کٍغ.
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 ي وتیجٍ گیزی بحث

... و زیارت ؾتادت، ظغاوٌغ، ةَ جّکم  كتیم از رفحارُایی. دارٌغ زٌغگی کؼدن داراىؿٍ در ىذتحی جأدیؼ ىػُتی، ؾلایغ و رفحارُا

 جؿهق اصـاس ،زٌغگی در ُغف و ىؿٍا داقحً. قٌّغ فؼد دروٌی آراىف ىّزب ىذتث، ُای ٌگؼش ةَ جكّیق و اىیغ ایساد ظؼیق از جّاٌٍغ ىی

 از ُيگی ،...و ىؿٍّی و ازحياؾی صيایحِای از ىٍغی ةِؼه زٌغگی، زای ىككم قؼایط در ظغاوٌغ یاری ةَ اىیغواری واال، ىٍتؿی ةَ داقحً

 ىحضيم را کيحؼی آؿیب زٌغگی، فكارزای صّادث ةا ىّازَِ در جّاٌٍغ ىی آٌِا ةّدن دارا ةا ىػُتی افؼاد کَ ُـحٍغ روقِایی زيهَ

 ازحياؾی جؿاىالت و ارجتاظات ىػُتی اؾيال و فؿانیحِا اٌسام کَ. ةاقغ ىی ىػُتی گیؼی زِث ىػُتی و دیٍی ىِو ىتاصخ از یكی.قٌّغ

 رواةط و ةّدن ازحياؾی ةَ ٌـتث را فؼد ٌيایغ پیغا افؽایف افؼاد ازحياؾی ارجتاظات ایً ىیؽان ُؼچَ و.دُغ ىی افؽایف و جلّكیث را افؼاد

 جؼةیث زىان از گػاری جادیؼ ایً و ةاقٍغ ىی فؼزٌغان ةؼ افؼاد گػارجؼیً جادیؼ ةؿٍّان وانغیً ایٍكَ ةَ جّزَ ةا دُغ ىی ؿّق ةیكحؼ ازحياؾی

 اىّزان داٌف ةؼ ىذتث انگّی یک ةؿٍّان وانغیً ىػُتی فؿانیحِای ةٍاةؼایً ةّد ظّاُغ جّزَ ىّرد ُيیكَ آٌان جكاىم و رقغ جا فؼزٌغان

 ارجتاط و داقحَ ٌلف داٌكآىّزان پػیؼی زاىؿَ و ازحياؾی ارجتاظات ىیؽان ةؼ وانغیً گیؼی زِث و ةّد ظّاُغ آٌان ّزَج ىّرد ُيیكَ

 و گؼفحَ مّرت یكغیگؼ ةیً  کالىی ارجتاط  ةا آىّزان داٌف جؿاىالت و ارجتاط ایً  کَ داد ظّاُغ افؽایف و جلّیث ةیكحؼ را آٌان ازحياؾی

 داٌف در کؼدن مضتث واضش و دیگؼان ةَ ،جّزَ ىٍاؿب کالىی دُی پاؿط ُيچٍیً و ىذتث اصـاؿات ةیان و ذتثى کالىی،افكار فؿانیحِای

 . دارد دٌتال ةَ گؼدٌغ ىی زغیغ آىّزقی ىضیط یک وارد ظاٌّاده ىضیط از کَ را آىّزان

 1 ىٍعلَ آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ و کالىی ارجتاط ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث راةعَ ةؼرؿی ، پژوُف ایً اٌسام از ُغف

 گیؼی زِث و اؿث داقحَ  کالىی ارجتاط ةؼ را جادیؼ ةیكحؼیً ظیؼظّاُاٌَ ارزیاةی کَ داد ٌكان  گام ةَ گام رگؼؿیّن ٌحایر. ةاقغ ىی زاُغان

 گیؼی زِث    کَ داد نٌكا اول کهی ؿّال از صامم ٌحایر و. ةاقغ داقحَ کالىی ارجتاط ةؼ را جادیؼ درمغ 41/0   جّاٌـحَ  فؿال ىػُتی

 درمغ 5 از کيحؼ رگؼؿیّن( sig)ىؿٍاداری ؿعش چّن و.ةاقغ ىی گػار جادیؼ آىّزان داٌف  پػیؼی زاىؿَ و کالىی ارجتاط  ةؼ وانغیً ىػُتی

  وانغیً یىػُت گیؼی زِث کَ داد ٌكان ُيتـحگی ٌحایر ُيچٍیً. دارد وزّد ىؿٍادار و ىذتث راةعَ ىحغیؼ ؿَ ایً ةیً ةٍاةؼایً ةاقغ ىی

 ىی ىٍفؿم ىػُتی گیؼی زِث ٌّع از ىػُتی گیؼی زِث در وانغیً واکٍف ٌّع.  ةاقغ ىی ىعهّةی ٌّع از اةحغایی ىلعؽ آىّزان داٌف

 گیؼی زِث و  ىػُتی ُای فؿانیث ُای ىّنفَ  ةا کالىی ارجتاط ُيتـحگی ضؼیب   کَ داد ٌكان ُيتـحگی ٌحایر ةؼایً ؾالوه.   ةاقغ

  ةؼای  پػیؼی زاىؿَ ةا وانغیً ىػُتی گیؼی زِث  ةیً ُيتـحگی ٌحایر و. اؿث ىؿٍادار و ىذتث راةعَ درمغ 99 ؿعش رد   فؿال ىػُتی

 راةعَ درمغ 99 ؿعش در  ىٍفؿم ىػُتی ىلاةهَ و   ىػُتی گیؼی زِث ،  فؿال ىػُتی گیؼی زِث ، ىػُتی ُای فؿانیث ُای ىّنفَ

 و پػیؼی زاىؿَ ةیً کَ دُغ ىی ٌكان آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ةا کالىی ارجتاط ةیً گیُيتـح آزىّن ُيچٍیً و اؿث ىؿٍادار و ىذتث

 راةعَ    دیگؼان ةَ جّزَ  و  ةیان ،نػت ىذتث اصـاؿات ،ةیان  ىذتث ،افكار   اقحتاُات ،امالح   ایی چِؼه ،ارجتاط   ةیان ٌضّه ُای ىّنفَ

 فؿانیحِای  و ٌيایغ ىی ةیٍی پیف را آىّزان داٌف کالىی وانغیً،ارجتاط ىػُتی یگیؼ زِث ُيتـحگی ضؼیب و.دارد وزّد ىؿٍادار و ىذتث

 ىی ٌكان ُيتـحگی جضهیم و جسؽیَ ٌحایر پایان در و.  دارد آىّزان داٌف کالىی ارجتاط ةیٍی پیف ىیؽان ةؼ ةیكحؼی جادیؼ وانغیً ىػُتی

 ةؼ ةیكحؼی جادیؼ وانغیً ىػُتی گیؼی زِث  و. کٍغ ىی ةیٍی پیف را آىّزان داٌف پػیؼی وانغیً،زاىؿَ ىػُتی گیؼی زِث    کَ دُغ

 دارد آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ةیٍی پیف ىیؽان

 نػا پیكٍِادات ذیم در ایً راؿحا ةیان ىی گؼدد:. 

 روةؼو ىضغودیث ةا ٌحایر جؿيیو دةیؼؿحان ىغارس  در فلط پـؼ و دظحؼ آىّزان داٌف ةَ  آىاری زاىؿَ ٌيّدن ىضغود دنیم ةَ -1

 .قّد ىی

 ؿؿی انتحَ.ةاقغ ىی پژوُف ایً  دیگؼ ُای ىضغودیث زيهَ از ٌيٌَّ افؼاد پاؿعگّیی مغاكث و پؼؿكٍاىَ ازؼای دقّاری   -2

 مغاكث زىیٍَ ظؼیق ایً از و گؼدیغه زهب افؼاد اؾحياد پژوُف ُغف  زىیٍَ در پؼؿكگؼ جّؿط الزم جّضیضات ارائَ ةا اؿث قغه

 .آیغ فؼاُو آٌان پاؿعگّیی

 دیگؼ ُای ىضغودیث زيهَ از ُا آن ٌغادن ؾّدت و پؼؿكٍاىَ ؿّاالت کهیَ ةَ دادن پاؿط ةَ پاؿعگّیان از ةؼظی جيایم ؾغم -3

 .گؼدیغ کٍحؼل ىضغودیث ایً ُا پؼؿكٍاىَ ایً افث ةیٍی پیف و آىاری ٌيٌَّ صسو افؽایف ةا کَ ةّد کٍكاش ایً

    ةِؽیـحی ُای ظاٌَ   در آىّزان داٌف و  ؾادی آىّزان داٌف ىیان ای ایـَىل مّرت ةَ صاضؼ پژوُف قّد ىی پیكٍِاد -4

 .گیؼد كؼار ةؼرؿی ىّرد ٌحایر و قغه اٌسام

 از پؼؿكٍاىَ ةؼ ؾالوه ، آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ و کالىی ارجتاط ةؼ ىػُتی گیؼی زِث ىّدؼجؼٌلف ارزیاةی زِث ُيچٍیً-5

 .  قّد اؿحفاده ٌیؽ ىكاُغه و ىناصتَ ٌؼیؼ ُا، داده دیگؼگؼدآوری ُای اةؽار

 كؼار ةؼرؿی ىّرد ازحياؾی ارجتاظات  افؽایف در آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ٌلف ظنّص در ایی ىلایـَ مّرت ةَ پژوُكی-6

 .گیؼد
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گؼدد گیؼد،پیكٍِاد ىی  ىی مّرت   «  اٌگیؽش» و«  آىّزش» ،«  جلهیغ» ؾيغه ظؼیق ؿَ از پػیؼی ةا جّزَ ةَ ایٍكَ زاىؿَ-7

ةيٍؼّر ازؼای و ایساد و جلّیث ىّنفَ زاىؿَ پیؼی و افؽایف كاٌٌّيٍغ کؼدن داٌف آىّزان ىغیؼان ىغارس و وانغیً ةـحؼ ىٍاؿب را ةؼای 

 ازؼای مضیش ایً ىّنفَ فؼاُو ٌيایٍغ.

 ىی پیكٍِاد نػا قٍغ،ةا ىی زاىؿَ و ظّد ةَ ٌـتث ىحفاوجی ُای دیغگاه دارای ىعحهف ىلاظؽ در  آىّزان داٌف آٌساییكَ از  -8

 ارزش کؼدن دروٌی و افؼاد پػیؼی زاىؿَ جكيیم راؿحای در فؼٍُگی و آىّزقی ظاٌّاده،ٌِادُای ٌِاد از اؾو زاىؿَ در ىّزّد ٌِادُای قّد

 .ٌيایٍغ پؼُیؽ ىحؿارض ُای فؿانیث و روزىؼگی ةَ قغن دچار از و ٌيایٍغ ریؽی ُياٍُگ ةؼٌاىَ ةعّر صاکو ٍُسارُای و ُا

 در آٌان جؼغیب و  آىّزان داٌف آقٍایی راؿحای در ریؽی ةؼٌاىَ  پؼورش و درآىّزش فؼٍُگی ىـئّنیً کَ گؼدد ىی پیكٍِاد   -9

 .ٌيایٍغ فّری اكغام گؼوُی ُای رؿاٌَ از اؿحفاده زِث

رواٌكٍاؿان  ةؼای پیكٍِاد ىی گؼدد ةيٍؼّر افؽایف ارجتاظات ازحياؾی داٌف آىّزان ةا ةؼگؽاری دوره ُای آىّزقی جّؿط   -10

 .وانغیً زِث ُياٍُگ ؿازی ةا ٌؼام آىّزقی و افؽایف اؾحياد ةَ ٌفؾ داٌف آىّزان اكغام ٌيایٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01 -93، ص 0931 تابستان ،01، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 زاجعممىابع ي 
 قكو چاپ ٌّر، پیام داٌكگاه ظاٌّاده،جِؼان،اٌحكارات قٍاؿی زاىؿَ ،1393 ،  ،ؾهیؼضا مٍيی ظان [1]

، ، ٌكؼ  "ایان ٌاىَ جضنیهی )از ٌؼؼیَ جا ؾيم(راٍُيایی جغویً رؿانَ وپ،1388،وصيیغرضا كؼیكی  هیظّرقیغی ،ؾ  [2]

 جِؼان. ،یـعؼون

آىّزان ؿال دوم ىحّؿعَ  یافحگی ازحياؾی داٌف ةؼرؿی راةعَ ٌگؼش ىػُتی و ؿازش»، 1389ظهیهی، جؼاةؿهی،  [3]

 ٌاىَ جضنیهی کارقٍاؿی ارقغ، داٌكگاه جِؼان. ، پایان«قِؼؿحان اراك 2ٌاصیَ 

. ایؼان قٍاؿی روان. اٌسيً کٍگؼه. ظّد صؼىث و اضعؼاب ىػُتی، گیؼی ِثز ةیً راةعَ  ،1393 اصيغ، صؼیؼی، [4]

100 

،ةؼرؿی راةعَ ةیً ىِارجِای ارجتاظی کالىی،قٍّد و ةازظّرد،ُيایف ؾهيی و 1394ظهیهی اؿٍكی،صـٍؿهی، [5]

 پژوُكی ؾهّم ىغیؼیث و ةؼٌاىَ ریؽی آىّزش و اؿحاٌغارد ؿازی،جِؼان

 قكو چاپ ٌّر، پیام داٌكگاه ظاٌّاده،جِؼان،اٌحكارات اؿیقٍ زاىؿَ ،1393 ،  ،ؾهیؼضا مٍيی ظان [6]

،ؿعً گفحً،ىِارجی ىغفّل در ةؼٌاىَ درؿی زةان فارؿی،فنهٍاىَ ٌّآوری ُای 1390داٌای ظّؿی،ىضيغ، [7]

 -37،121آىّزقی،قياره 

ؿی ٌاىَ جضنیهی کارقٍا پایان "آىّزان داٌف پػیؼی زاىؿَ ةؼ ىّدؼ ازحياؾی ؾّاىم ةؼرؿی  ،1393داٌف،ىضيغ، [8]

 ارقغ، داٌكگاه جِؼان

 ٌاىَ ویژه اؿالىی، روایات و آیات ىٍؼؼ از اٌـاٌی ارجتاظات در غیؼکالىی رفحارُای ٌلف ،ةؼرؿی1393رضایی،صـیً، [9]

 .70 و 69 قياره جؼةیث، و جؿهیو فنهٍاىَ جضنیهی، ارزقیاةی

 پّقف جضث ٌاةیٍایان ةیًدر اززٌغگی رضایث و ای ىلاةهَ ُای ةاؿتک ىػُتی ٌگؼش ،راةع1392َ، ىسیغ پّر، ىهک [10]

 ؾهّم داٌككغه - ىؼودقث واصغ  اؿالىی آزاد داٌكگاه -ارقغ، کارقٍاؿی. ٌاىَ پایان. ؿیؼزان قِؼؿحان ةِؽیـحی

 .    رواٌكٍاؿی و جؼةیحی
[11] Cohin, , Stiles TC,(2010),. Personality traits and the development of depression, 

hoplessness, and suicide ideation. Personality and Individual Differences  ; 38: 1283-

1291 
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