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 :تقدیر و تشکر

ل اساااداار  اردبلا     مالیماالی  حمایتحمایت  وو  تصویبتصویب بابادر قالب طرح پژوهشی در قالب طرح پژوهشی   گزارشگزارشاین این  سااداار  اردب جرااجارا   ا  ا

ساز  و تحول ادار  باه  ریز ، دومحارم پژوهش دفار بردامهمعاودت  . لذا از. لذا ازاستاست گردیاهگردیاه

ما کاه ماا   اردبل  اردبل    اسااداار اسااداار   مسئوللن و کارکنان   مسئوللن و کارکنان کلّلهکلّلهمعنو  و علمی و  ها خاطر حمایت که 

شرر و شارر و  کمال تکمال ت  کنناگان پژوهشکنناگان پژوهششرکتشرکتهمچنلن همچنلن و و را در ادجام این پژوهش یار  دموددا را در ادجام این پژوهش یار  دموددا 

    شود.شود.اردادی میاردادی میقق

 

 

 



 

 چکيده

نظ ام  ب وده و   و اخالق ی  ین  يد های است، ارزش جيما را ی که در جامعه هايی از ارزش یبخش مهم

 ین  يد تی  ترب ف ه یوظ ورا تجربه نموده  نيکه حضور داست  یمهم یاز عرصه ها یکيکشور  یآموزش

نگرش دانش آموزان به  یحاضر با هدف بررس پژوهشبر اين اساس نوجوانان و جوانان را بر عهده دارد. 

روش پژوهش حاضر با توجه ب ه اه داف و   . رفتيو عوامل مرتبط با آن انجام پذ یو اخالق ینيمسائل د

 یجامع ه آم ار  . باشد یم یشيمایاز نوع پ یفیو از نوع روش توص یپژوهش کاربرد کيآن  یهاهیفرض

در س ا    لی  دان ش آم وزان مع  ت متوس  ه دوره دوم س اکن ش هر اردب       یپژوهش شامل تم ام  نيا

 200ب ه حج      یادر دسترس، نمون ه  یریگبا استفاده از روش نمونهکه  بودند 1400-9913یلیتحص

ب رای گ ردآوری    انتخاب شدند. یآمار ینفر پسر( به عنوان نمونه100نفر دختر و 100آموز)نفر دانش 

پرسشنامه نگ رش  خداياری،  ینيپرسشنامه نگرش د، یشناختتیاطالعات جمع یپرسشنامهداده ها از 

، پرسشنامه جهت گی ری م ذهبی آلر ورت   ، یفرزندپرور های پرسشنامه سبکاخالقی محعق ساخته، 

استفاده گرديد.  معبد ینيد یپرسشنامه عمل به باورهاو  سونیو ال نيپولتز یالمت معنوپرسشنامه س

 یآزمون ت   ون،یرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بياز روش ضرداده های به دست آمده با استفاده 

بر اس اس   قرار گرفتند. لیمورد تحل spss-20ینرم افزار آمار در انسيوار لیآزمون تحل ،یتک نمونه ا

دان ش   ، سالمت معنوی و عمل به باورهای دين ی در یو اخالق ینينگرش د زانیبه دست آمده م جيتان

 ،ین  يد یب ا عم ل ب ه باوره ا     ینگرش مذهب نیقرار دارد. همچن یآموزان در س ح م لوب و معنادار

و  معتدران ه راب  ه متب ت و معن ادار     یسبک فرزند پ رور  یدرون یمذهب یریجهت گ ،یسالمت معنو

سبک فرزن د   یدرون یمذهب یریجهت گ ،یسالمت معنو ،ینيد یبا عمل به باورها زین یاخالقنگرش 

در . و معنادار دارد یمستبدانه راب ه منف یمعتدرانه راب ه متبت و معنادار و با سبک فرزند پرور یپرور

 ن،يوال د  التینحص ،یاقتصاد تی)وضعکیدموگراف تیاز نظر وضع ینيو نگرش د ینمرات نگرش اخالق

 . وجود ندارد ی( تفاوت معنادارتیسن و جنس

 

 ، اردبيلدانش آموزان ديني، نگرش اخالقي، نگرشها: كليدواژه
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 مقدمه -1-1

 شيکند و به آنها گرا یرا درك م یاخالق یارزش ها یبه طورف ر شيخو یزندگ انيپا تا ازآغاز یآدم

بوده است؛  شمندانياند یدغدغه ها نياز مهمتر یکيهمواره  یاخالقی پژوهش ها یرو نیدارد؛ به هم

 یاخالق   یظهور بحران ها زیو ن یانسان روابط تر شدن دهیچیو پ یامروزه توسعه فناورانه جوامت صنعت

اس ت   دهیبخش   ض رورت  شیازپ   شیوپژوهش را درابعاد مختلف اخالق، ب قیگونه جوامت، تحع نيدرا

 ف وق الع اده   یت  یاهم یبراساس اصو  اخالق یروابط اجتماع  یتنظ  ،یکن یم یزندگ که ما یدرعصر

 یاگر انسان ها نخواهند ب ه احک ام اخالق     یکار و زندگ نينو یاز عرصه ها یاریاست؛ در بس داکردهیپ

ن، و همکارا یمولو)وجود ندارد گريکديآنها از تجاوز به حعوق  یبازدار یبرا يیروین چیوفادار بمانند، ه

 زی  از اصو  و ارزش ها ن یمجموعه ا عنوان تمام حرفه هاست؛ که به ازیاخالق موضوع مورد ن(. 1392

س  ح جامع ه    در رفتاره ا  ني  ا یاست، اما وقت   یفرد یشود. دامنه اخالق در حد رفتارها یم فيتعر

دوان د   یدر فرهنگ جامعه م   شهيشود که ر یم ليتبد یبه اخالق جمع یکند، به نوع یم دایپ یتسر

 يیش کوفا  یکه جامعه را به سمت و س و  يیها شيگرا نیتوان شناخت. لذا از ب یبا آن م را که جامعه

هرگ روه وحرف ه    یوجود اخالق ب را  رند؛ياجتناب ناپذ یگاه ها هیتک کنند، مذهب و اخالق یم تيهدا

)حسین پور بودآن  یمنتظر نابود ديباشد، با نداشته حرفه اخالق وجود کياست و چنانچه در  یضرور

 (.1399و همکاران، 

مجموعه ععايد سازمان يافته ياد م ی   مذهب به متابه يکدر بعد ديگر می توان به مذهب اشاره نمود. 

سازمان دهی می  پاسخ می دهد و در قالب متون مذهبی، تشريفات و اعما  کند که به سؤاالت زندگی

تصور می شود که افراد از آن برای کمک به  نا(. مذهب به عنوان يک نظام با مع2008تامرسون، شود )

در هم ین زمین ه،    پیش بینی، مهار وقايت و حفظ حرمت خود استفاده می کنن د.  فه  مسايل جهانی،

 سوی محععان به عنوان شاخص پیروی يا تمايل به آموزه های يکی از موضوعات دينی و مذهبی، که از

(. اين مفه وم ب ر   2011گل پرور، است )  مذهبی دينی در پیشینه تحعیعات م رح شده، جهت گیری



 

 

(. جهت 2011البرز، در گزاردن کنش های مذهبی داللت دارد )  داليل ابزاری و غیر ابزاری بودن افراد،

(. جه ت  2006س هرابی،  می باشد ) مذهبی عبارت از عملکرد فرد بر اساس باورهای دينی خود گیری

 اختار روابط و مناسبات در تمام ابعاد آن، در پرتو راب  ه س گیری مذهبی به قرار مرجعیت بخشیدن به

آلرورت نخستین محععی هست  (. در حوزه روان شناسی،2008گیان، انسان با خدا تعريف شده است )

ترکیبی  بررسی قرار داده است. معصود آلرورت از جهت گیری مذهبی، که جهت گیری مذهبی را مورد

آلرورت، اين جه ت گی ری م ذهبی ب ه دو ص ورت       یزه بود. از ديدگاهاز باورهای مذهبی، رفتارها و انگ

. با توجه به نعش نگرش اخالقی و باشد .) مذهبی درونی و جه تگیری مذهبی بیرونی می جهت گیری

نگرش مذهبی در نسل جوان لذا تحعیق حاضر با هدف بررسی نگرش مذهبی و اخالقی داش آموزان و 

 ت.عوامل مرتبط با آن انجام پذيرف

 بيان مسئله -1-2

های تاريخ و در گس تره حی ات ف ردی و اجتم اعی،     ها در همه دورههای جدی انسانيکی از دغدغه

سالمت جسمی و روانی بوده است. عالمان دينی، روانشناسان، پزشکان و مربیان اخالق برای بررسی 

اند. باورهای م ذهبی  های رسیدن به آن بسیار کوشیدهها و راهعلمی سالمت روانی و جسمی مالك

س زايی داش ته باش د. در    تواند در بحث پیرامون سالمت روان نعش ب ه يکی از مواردی است که می

های بس یاری انج ام   مورد تأثیر و اهمیت اعتعادات دينی بر سالمت روان از گذشته تاکنون پژوهش

-وان و درمان بیم اری های اخیر روانشناسان به نعش دين در تأمین سالمت رگرفته است و در سا 

ها معتعدند در ايمان به خدا و نگرش م ذهبی نی روی خ ارق    اند. آنای داشتههای روانی توجه ويژه

های زن دگی اورا  بخشد و در تحمل سختیای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان میالعاده

عرض ابتال به آن هستند دور کند و از نگرانی و اض رابی که بسیاری از مردم زمان ما در مکمک می

 (.1391می سازد )کجباف و رئیس پور 



 

 

های شناختی )معرفتی( و اخالقی متمرک ز اس ت.باورهای   های دينی بر محور مؤلفهترين آموزهمه 

ترين عوامل در تأمین سالمت هستند. دی مام انی،  های اخالقی از اساسیمعرفتی، شناختی و گزاره

اساس نتايج پژوهش خود بر اين باورند که اگر مذهب و باورهای ارزشی (، بر2015تاچمن و دوئرث )

روانی رفت  –های روحی )همچون هنجارهای اخالقی( به شايستگی شکل بگیرند، بسیاری از اختال 

گردد. م العات نشان داده است که باورهای دينی و اعتعادی و پايبندی به هنجارهای اخالق ی،  می

ش ناختی اس ت )ک ارکال و کانس تانتینو،     وگیری و درم ان اخ تالالت روان  عاملی بسیار قوی در جل  

ای ک ه  (. همچنین راب ه متبتی میان مذهبی بودن و سالمت روانی افراد وجود دارد؛ به گونه2010

کن د  ها را از ديگر اف راد متم ايز م ی   سازگاری روانی در افراد معتعد به باورهای دينی و مذهبی، آن

ه ای رفت اری   ه ای معرفت ی و ش ناختی، ک نش    (. اف زون ب ر مؤلف ه   2012نتینو، )کارکال و کانس تا 

 یروان  بدون شک س المت روان هستند.)مخصوصا  رفتارهای اخالقی( از عوامل مه  در بهبود سالمت

 ،یمیابراهنامدارارش تناب، )کندیم   ف ا يافراد ه ر جامع ه ا   یکارآمدو يیايپو نیدر تضم ینعش مهم

ها وجود راب ه منفی را میان رفتارهای اخالق ی و  پژوهش (. 1392 آباد،نبستایو ارشد حقیصاحب

اند هرچه پايبندی افراد به هنجاره ای  کند. به عبارت ديگر تحعیعات نشان دادهافسردگی تأيید می

کن د. )ل ی، ت اووتیلور،    ها کاهش پیدا م ی اخالقی و ارزشی افزايش يابد، افسردگی و اض راب در آن

های شخصیتی، ارتباط متعابل صحیح، پايبندی م ذهبی و  گوناگونی از جمله ويژگی (. عوامل2017

کن د )ص فورايی   های روانی کمک م ی التزام به هنجارهای اخالقی، به کارآمدی و مصونیت از آسیب

( به اين نتیجه 2013و رادينو و همکاران،  2011(. شماری از محععان )مانند اسالن، 1388پاريزی، 

اخالقی و التزام به هنجارهای ارزشی و اخالقی، ب ا بهب ود س المت و     –که تعامل عاطفی اند رسیده

( معتعدند آنچه رفت ار دين ی و باوره ای    2018امنیت روانی افراد راب ه مستعی  دارد. سانچزوناپو )

کن د، اف زايش ح س ظ ن،     مذهبی را در بهبود مسائل بین فردی و بهداش ت عم ومی کارآم د م ی    

کردن افراد، افزايش حماي ت اجتم اعی و داش تن درك بهت ر از آن اس ت. )آلیس ون،       پذيرمسئولیت



 

 

گیری بهتر حمايت اجتماعی و روابط بین فردی مناسب با تکیه بر دين و رفتارهای ( به شکل2010

توان د ب ه   های معن وی و رفتاره ای اخالق ی م ی    گونزالس معتعد است آموزه کند.اخالقی تأکید می

(. رعاي ت هنجاره ای   2010کن د )ويل ز،   از يکديگر و تعامل دوستانه کمک می توسعه درك واقعی

کند و روابط بین ف ردی و امنی ت روان ی    های ارتباطی به افراد کمک میاخالقی در پرورش مهارت

( در 2009( مککل  و و ويالگب  ی )2010(. آلیس ون ) 2018بخشد.)س  انچزوناپو، اف راد را بهب  ود م ی  

کن د و ب ر   توانايی خود نظ  بخشی و خودکنترلی را در افراد تعويت م ی  پژوهشی دريافتند مذهب،

ه ای  در آم وزه .(1389ارتعای سالمت روانی و رفتارهای اجتماعی تأثیر دارد. )به نعل از اسماعیلی، 

-دينی، مخصوصا  در قرآن کري ، روش جامعی برای سالمت روان بیان شده است. نخس تین و مه    

هداشت و سالمت روانی، برخورداری از معرفت و باور اعتع ادی درس ت ب ه    ترين عامل برای تحعق ب

 (. 1393خالق متعا ، رسالت، معاد، هدف خلعت، زندگی زندگی دنیوی و... است )کاويانی و پناهی، 

 ش دن ی ص نعت  اطالع ات و ارتباط ات،   یآن گسترش فناور یهایژگيو نيترحاضر که از مه  عصر

مختلف را بر افکار و  عواملی رگذاریتأث یرهيو انفجار اطالعات است، دا ازهایجوامت، تنوع و کترت ن

آم وز تنه ا ب ا    در گذش ته دان ش   اگرتر از گذشته ک رده اس ت.  تیآموزان وسدانش ینيد یهاشهياند

دار نبود، اما امروزه  یخارج چندان معن جهان با یخود در ارتباط بود و تعامل و یه و خانوادهسمدر

آم وزان  دان ش  ني  در واقت ا(. 1389 ،يی)تنها بردیو تأثر متعابل به سر م ریپر از تأث یدر جهان یو

و  یو پرورش به دور از انحرافات و مسائل مختلف اجتم اع  آموزش: نديفرا یتوانند طیهستند که م

در  یاجتم اع   یمختلف اقتص اد  یهانعش فاگريالزم برردازند و ا یهامهارتبه کسب دانش و یروان

-ن ه یتواند زمیدانش آموزان م نيتد فیو تضع یسست یسمت توسعه باشند. از طرف زشبهیخ جهت

 آم وزان دانشنوجوانان و جوان ان گ ردد.   انیدر م یو روان یمسائل و انحرافات مختلف اجتماع بروزي

توانن د نع ش   یم   یاجتماعخاص   یهاتیسازان جامعه، به سبب احراز موقع ندهيو آ رانيبعنوان مد

جزء  شهیآموزان همدانش ینيد تیتربشهياند ني؛ بنابراندينما فايا ندهي)گروه مرجت ( را در آ يیالگو



 

 

با توجه به م الب ف وق و ض رورت و اهمی ت     .استآموزان بودهدانش یایو اول نیمسئول یهابرنامه

نگرش دانش آموزان به مسائل  یبررستوجه به نگرش های معنوی و مذهبی پژوهش حاضر با هدف 

 انجام خواهد شد. عوامل مرتبط با آنشناسايی و  یو اخالق ینيد

 اهميت و ضرورت پژوهش -1-3

کند و به آنها  یرا درك م یاخالق یارزش ها یف ر به طور شيخو یزندگ انيپا تا ازآغاز یآدم

 شمندانياند یدغدغه ها نيتر از مه  یکيهمواره  یاخالق یپژوهش ها یرو نیدارد؛ به هم شيگرا

ظهور بحران  زیو ن یانسان روابط تر شدن دهیچیو پ یاست؛ امروزه توسعه فناورانه جوامت صنعتبوده 

 ضرورت شیازپ شیوپژوهش را درابعاد مختلف اخالق، ب قیگونه جوامت، تحع نيدرا یاخالق یها

 یتیاهم یبراساس اصو  اخالق یروابط اجتماع  یتنظ  ،یکن یم یکه ما زندگ یاست درعصر دهیبخش

اگر انسان ها نخواهند به احکام  یکار و زندگ نينو یاز عرصه ها یاریاست؛ در بس داکردهیپ العادهفوق 

و  یمولو(وجود ندارد گريکديآنها از تجاوز به حعوق  یبازدار یبرا يیروین چیوفادار بمانند، ه یاخالق

 (.1392همکاران، 

شآموزش    را تجربه نموده است نظامرا تجربه نموده است نظام  ننييکه حضور دکه حضور د  ییمهممهم  ییاز عرصه هااز عرصه ها  ییککيي شورکش ور   ییآموز که اس ت ک ه     رانرانيي  اا  ک ست  ا

ما ما   ییکه در جامعهکه در جامعه  يیيیهاهاارزشارزش  ازاز  یینوجوانان و جوانان را بر عهده دارد. بخش مهمنوجوانان و جوانان را بر عهده دارد. بخش مهم  ییننييدد  تتییتربترب  ییفهفهییوظوظ

عو جمع    ییفردفرد  ییجامعه و زندگجامعه و زندگ  ییااييزوازوا  که در تمامکه در تمام  ییممییاست. مفاهاست. مفاه  ییننييدد  ییهاهااست، ارزشاست، ارزش  ججييرارا فراد اف راد    ییو جم ا

-آموزهآموزه  ننييبا ابا ا  ییمتنوع و متکترمتنوع و متکتر  ییهاهابه روشبه روش  جامعهجامعه  اقشاراقشاروو  ییرسوخ و نفوذ دارد. طبعات مختلف اجتماعرسوخ و نفوذ دارد. طبعات مختلف اجتماع

نش. دان ش ندنديينمانماییمم  نهنهيينهادنهاد  ها راها راکنند و آنکنند و آنییها برخورد مها برخورد م شآم وزان ه   ک ه بخش     . دا که بخ ه   موزان  ماعاز طبع ات اجتم اع    ییآ عات اجت   ییاز طب

صورت کانا  ص ورت    ننییآنان ه  از همآنان ه  از هم  ییررييپذپذسر و کار دارند. جامعهسر و کار دارند. جامعه  ییننييدد  ییهاهاآموزهآموزه  هستند، به طور مرتب باهستند، به طور مرتب با کانا  

عاد آنو ابع اد آن   ننيي  از داز د  ننییو مسئولو مسئول  انانییتلزم شناخت درست متولتلزم شناخت درست متولمسمس  ییننييدد  ححییصحصح  تتییتربترب  ننييبنابرابنابرا  ؛؛ردردییگگییمم   و اب

عارضتع ارض   منتعل گردد، ق عاًمنتعل گردد، ق عاً  انانییمربمرب  ققيياز طراز طر  ححییها به صورت صحها به صورت صحششييابعاد وگراابعاد وگرا  ننيي. اگر ا. اگر ااستاست تار در رفت ار    ت در رف

ست.آموزان اس ت. دانشدانش  تتییتربترب  ررییمسمس  خ راتخ رات  ننييترتراز مه از مه   يیيیالگوالگو  ییرسد. چرا که دوگانگرسد. چرا که دوگانگییآنان به حداقل مآنان به حداقل م   آموزان ا



 

 

  ییننييدد  ییو باورهاو باورها  هاهاششييگراگرا  افتنافتنی يی يتالش براتالش برا  ننييشود؛ بنابراشود؛ بنابراییحاصل محاصل م  يیيیالگوالگو  به دنبا  تضادبه دنبا  تضاد  ییروانروان  تضادتضاد

  ییززييرردر برنامهدر برنامه  تتييامرموجب تسرامرموجب تسر  ننییهمهم  خواهد داشت وخواهد داشت و  ییمهممهم  ررییآنان تأثآنان تأث  ییرفتارهارفتارها  ییآموزان بر روآموزان بر رودانشدانش

 چ الش بنابراين،  ..ددييآموزان خواهد گردآموزان خواهد گرددانشدانش  نگرشنگرش  از طرف مسئوالن در جهت بهبوداز طرف مسئوالن در جهت بهبود  ییآموزشآموزش  ححییصحصح

کاهش تعهد اخالقی و دينی دان ش آم وزان ب ه    ساز در پژوهش يافتن عوامل مؤثر و زمینه اساسی اين

تبت تغییرات بوجود آمده در دهه اخیر به ويژه نفوذ قدرت رسانه های بیگانه و فض ای مج ازی ک ه در    

اس تان اردبی ل ب ا وج ود     همچنین باشد. می تالش برای تضعیف اصو  اخالقی و دينی در نسل جوان

ل ذا انج ام   ، غنی و اعتعادات مذهبی ديرينه به عنوان يک استان مذهبی و اخ الق م دار ب وده    فرهنگ

الزم و  منظور رصد و سنجش میزان اعتعادات مذهبی و اخالق ی دان ش آم وزان و جوان ان    پژوهشی به

 ضروری است.

 اهداف پژوهش -1-4

 يهدف كل  -1-4-1

 ی. و اخالق ینينگرش دانش آموزان به مسائل د بررسی میزان -

 بررسی عوامل موثر بر نگرش دينی و اخالقی در دانش آموزان. -

 اهداف جزئي -1-4-2

 ی.نينگرش دانش آموزان به مسائل د تعیین میزان -

 ی.نگرش دانش آموزان به مسائل اخالق تعیین میزان -

  با نگرش دينی و اخالقی در دانش آموزان. ويژگی های دموگرافیکتعیین راب ه  -

 عیین راب ه سالمت معنوی با نگرش دينی و اخالقی در دانش آموزان.ت -

 تعیین راب ه عمل به باورهای دينی با نگرش دينی و اخالقی در دانش آموزان. -

 تعیین راب ه جهت گیری مذهبی با نگرش دينی و اخالقی در دانش آموزان. -

 و اخالقی در دانش آموزان.تعیین راب ه سبک های فرزندپروری ادارك شده با نگرش دينی  -



 

 

 های پژوهشفرضيه -1-5

 در وضعیت م لوبی قرار دارد. ینينگرش دانش آموزان به مسائل د به نظر می رسد میزان-

 با نگرش دينی و اخالقی دانش آموزان ارتباط دارد. ويژگی های دموگرافیکبه نظر می رسد  -

 ی دانش آموزان ارتباط دارد.به نظر می رسد سالمت معنوی با نگرش دينی و اخالق -

 به نظر می رسد عمل به باورهای دينی با نگرش دينی و اخالقی دانش آموزان ارتباط دارد.  -

 به نظر می رسد جهت گیری مذهبی با نگرش دينی و اخالقی دانش آموزان ارتباط دارد.  -

 ان ارتباط دارد. به نظر می رسد سبک های فرزندپروری با نگرش دينی و اخالقی دانش آموز -

 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها -1-6

 تعاريف مفهومي 1-6-1

معنويت حالتی از بودن است لیکن سالمت معنوی حالتی از داشتن است. سالمت  :سالمت معنوی

معنوی به برخورداری از حس پذيرش، احساسات متبت، اخالق و حس ارتباط متعابل متبت با يک 

شود که طی يک فرآيند پويا و هماهنگ سی، ديگران و خود اطالق میقدرت حاک  و برتر قد

شناخت معنوی، عواطف معنوی، کنش . آيدشناختی، عاطفی، کنشی و پیامدی شخصی حاصل می

 (.1397د )يععوبی، نوغانی، نواب و مهران، انهای اصلی سالمت معنویمعنوی و ثمرات معنوی مؤلفه

 ريف عملياتياتع 1-6-2

 سالمت معنویکننده در آزمون ای است که فرد شرکتدر اين پژوهش، نمرهسالمت معنوی منظور از 

  کند.دريافت می 1982( SWBSپولوتزين و الیسون )

 

 قلمرو زماني و مکاني پژوهش -1-7

آم وزان مع  ت متوس  ه دوره دوم     پژوهش شامل دانش نيا یجامعه آمار حاضر تحعیق مکانی قلمرو

 جمت های داده و از نظر زمانی نیز اطالعات .است شده گرفته نظر ر اردبیل درشه لساکن شهر اردبی

 .باشند می 1400-1399یلیدر سا  تحص به مربوط پژوهش اين در شده آوری
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 پژوهش مفهومی مد  (1-1شکل)
 

 

 

 

 خالصه

 در. گردي د  بی ان  آن اهمی ت  و ضرورت تحعیق، ألهمس معدمه، بیان تحعیق شامل کلیات فصل اين در

تحعی ق ارائ ه    زم انی  و مک انی  اهداف، فرضیه ها، تعاريف مفهومی و عملیاتی، قلم رو موض وعی،   ادامه

 پ ژوهش  ب ر  اجم الی  مروری او  فصل شد. هدف داده توضیح مد  مفهومی تحعیق انتها در و .گرديد

 در و آي د  بدس ت  پ ژوهش  به نسبت ای اولیه صل شناختف اين م العه با تا داشته آن بر سعی و بوده

 .است ساخته مشخص را تحعیق حاضر کلی مسیر پژوهش، کلیات تبیین با واقت
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 یفرزندپرور یسبک ها -5
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 دو مفصل 

 مبانی نظری و تجربی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

س رس ب ه بررس ی    ، اين فصل با توصیفی از چهارچوب نظری متغیرهای مرتبط با پژوهش آغ از ش ده  

 بندی اشاره شده است.ی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته و در نهايت به جمتشدهانجامهای پژوهش

نگرش و رفت ار  گردد. در بخش او  فصل ابتدا به توصیف مبانی نظری  یسه بخش م رح م درمباحث 

معنوي ت  پرداخته شده است. سرس در بخش دوم مبانی نظری  هاعناصر و مفاهی  مرتبط با آن ،اخالقی

م رح گرديده است. درنهاي ت در بخ ش س وم فص ل، تحعیع ات      دينی و عوامل مرتبط با آن  و نگرش

 شده در راستای پژوهش در داخل و خارج از کشور مرور گرديده است. انجامکاربردی 

 رفتار اخالقي -2-1

 رامونیشود که پ یگفته م یدر صنعت و سازمان ها به مسائل یاخالق یو رفتار ها یاخالق یذهن ريتصو

م ورد   یو معموال بر اساس مشکالت اخالق   دينما یاشخاص را منعکس م یرفتارها اتیاخالق و اخالق

 یب را  یرا به عنوان راه   یاخالق یسازمان ها رفتارها پردازان، هيگاه نظر دي. از دردیگ یقضاوت قرار م

م ورد   یرق ابت  تي  زبه م یابیدست یبرای و به عنوان ابزار انينسبت به رقبا و جلب اعتماد مشتر زيتما

 (.2009، ناتا  و سورا)دهند یتوجه قرار م

جامع ه ک ه از    رشياز اعما  و رفتار خاص مورد پذ یعبارت است از مجموعه ا یبه رفتار اخالق ليتما

به انجام  ليآن اعما  و رفتار آمده است، فرا گرفته شده باشد و شخص تما دنبا  که به یپاداش قيطر

را ب ه   یا ژهي  و یخ اص و ارزش ه ا   یخود، رفتارها اتیح بنا به ضرورت زیه نکند. جامع دایآن کار پ

 چیدارد. ه   یاجتم اع  ش کل  اخ الق  ،یری  کند. ب ه تعب  یم نیمع یاخالق یعنوان رفتارها و ارزش ها

 وی اس ت ک ه ارتب اط فک ر     یکس ان  تی  چرا که اخالق، حاصل فعال ست،یفرد ن کيمخصوص  یاخالق

اس ت. در   تی  اهم یجهت ارتباط متعابل فرد و جامعه دارا نيرند. به ه  دا گريکديبا  ینیمع یاعتعاد

متعاب ل   راتیاف راد، در ت اث   نيا یاخالق تیاما حاصل فعال ديآ یبه وجود م افراد لهیواقت، اخالق به وس

 یس ازمان مجموع ه ا   کي   یاخالق   ی. فضا(1397همکاران،  و انيمنور)ابدي یم رشکلییتغ یاجتماع



 

 

 یریگ  یاست؛ که تصم یاخالق موضوعات و نحوه پردازش حیصح یت درباره رفتارهامشترك از ادراکا

در  یح وزه   کي   کاری اخالق یکند. م العه فضاها یم نییتع طيشرا یس وح و در تمام یرا در تمام

 از موضاعات یتابع یکه رفتار اخالق دينما یم ديیتأ عاتیاست. تحع یسازمان اتیحا  ظهور در اخالق

 یو تجرب   ینظر عاتیاست. تحع یفرد یاز ارزش ها یتابع نیو همچن یتيريمد یروش ها و یسازمان

ب ر رفت ار    ی   یو ه  عوامل مح یکنند که ه  عوامل فرد یم ديیسازمان تأ یاخالق درخصوص اصو 

است و اشاره  افتهيرشد و توسعه  یسازمان یفضا کيعنوان  به یاخالق یگذارند. فضا یم ریتأث یاخالق

ناتا  )دارد ینحوه پردازش موضوعات اخالق و یاخالق حیرفتار صح کيافراد سازمان درخصوص به نظر 

 لهیبه وس   یاخالق رفتار شکل دهنده ،یسازمان طیکنند که مح یم انیب تليهانت و و (.2009و سورا، 

 ک ه  است یاز فلسفه اخالق یبه عنوان شاخه ا اتیاست. اخالق یاخالق یاستانداردها و هنجارها ليتعد

رفت ار   یاخالق   یسروکار داشته و متشکل از ک دها  یاخالق یرفتار نیقضاوت ها، استانداردها و قوان با

اس ت ک ه موج ب     یرفتار ،یبد است. رفتار فروش اخالق ايخوب  صیدر تشخ جوامت حاک  بر افراد و

ارتباطات خ ود  در  ند،ينما یرفتار م اتیاخالق یکه بر مبنا يیها شرکت گردد. یم یبهبود رفاه مشتر

 یس ازد، ب ه ف روش م      یرا منتفت م   یمشتر معتعدند را که یخدمات ايصادق بوده و فعط محصوالت 

را به صورت محرمان ه   یمشتر دهندکه بتوانند جامه عمل بروشانند و اطالعات یم يیرسانند، وعده ها

ب ه   نس بت  ،یفراوان   راتییتغ یکار طیمح طي. امروزه در شرا(2009، هانسن وهمکاران)دارند  ینگه م

کرده است. سازمان  دایپ یاديز راتییکسب و کارها تغ یعیطب تیرخ داده است و ماه یقبل یدهه ها

اث ربخش جه ت ارائ ه خ دمات و      یک ردن راه ه ا   دای  ه ا و پ  ن ه يکاهش هز یبرا کشورها ريها درسا

کنن د،   یم   تی  که س ازمان ه ا در آن فعال   يیها طیمح حا  نیمحصوالت تحت فشار هستند و در ع

ک رده اس ت و در    دایپ یاديز تیاهم اخالق رات،ییتغ نيشده است، با توجه به ا ریو متغ ايپو ده،یچیپ

 و همک اران،  اني  منور)کرده است  فايا ینعش مهم یو رفتار یسازمان یرهایاز متغ یاریبس ینیب شیپ

1397.) 



 

 

 نگرش اخالقي -2-2

ی کند که پژوهشگر یآنها بروز م یشخص یلسفه هاافراد به کسب وکار بر اساس ف ینوع نگرش اخالق

ی عیکرده است، سرس در تحع يیموضوع، ن ه فلسفه کسب وکار را شناسا نياشاره به ا با در کتاب خود

 (.1392و همکاران،  یمولو)ارائه داده است یچند بعد يیوکار، الگو کسب ن ه فلسفه نيبراساس ا گريد

 عوامل موثر در نگرش اخالقی -2-2-1

 جنسيت-1

 ني  مرب وط ب ه ا   عاتیرا در تحع توجه نيشتریب کیدموگراف هایی ژگيو گريد نیاز ب تیموضوع جنس

ص ورت   ب ه  توانی مختلف نشان داده است که نم عاتیتحع های افتهي. است حوزه به خود جلب کرده

ک ه زنه ا   وجود دارد  یطرف م العات کي. از رفتيپذی زن و مرد را در نگرش اخالق نیب زيتما یق ت 

نگ رش   نیب   تف اوت  وج ود دارد ک ه   یع ات یتحع گرياز مردها هستند، از طرف د محورتر اساسا  اخالق

از محعق  ارییبس رسدی نظر م به د،ياز تفاوت در ععا نظر کنند. صرف ینم ديیزن و مرد را تأ یاخالق

 نیتف اوت ب    ب ر  گ ر يد ی(. م الع ات 1993تورنتو، دارند) دیتأک تیاز جنس اتیاخالق ریيرپذیتأث ان، بر

باالتری را نسبت مردها  یکه زنها س وح اخالق آنست انگریکرده و ب دیزنان و مردان تأک ینگرش اخالق

و  تيص نا  ه ا،  طیمح   از آنس ت ک ه در   یشواهد ح اک  گر،ي( از سوی د1997گالور، ) کنندی م تيرعا

 چیه ا،یدر نعاط مختلف دن رانيرفتار مد یبررس ايو  انيدانشجو از رییهای متفاوت با نمونه گ فرهنگ

 افت ه يخالص ه   ط ور  (. ب ه  1991مک کابه، وجود ندارد )  یزنان و مردان در نگرش اخالق نیب یتفاوت

 کنن د ی موض وع ارائ ه م     ني  ا رام ون یو مردان پ زنان نیکمتری را در تفاوت ب تیق ع دتر،يجد های

 گ ری، يد نسبت ب ه  تیجنس کي یاخالق اشاره دارند که برتری م العات از اریی(. بس2009سیدانی، )

تف اوت   ع ت یدر حع ک ه  آنس ت  انگری  ب زی  ن گ ر يد ه ای  افتهي(. 1996مک کودی، است ) یرمن عیغ

 کي  . س ت یب ر آن ن  یروش ن  لیهای مشاهده شده دل تفاوت و ستین رفتهيپذ نهیزم نيدر ا یتیجنس

دارد  یس ت يز ش ه ير رفت ار ق ع ا    کن د ی م   ش نهاد یاس ت ک ه پ   یستيوجود دارد فلسفه ز که حیتوض



 

 

ش کل   کي  ب ه   یس ت يکه از لحاظ ز یمردان است که زنان و یمعن نيامر به ا ني( و ا2001پاترسون، )

 تي  را رعا یمتف اوت  یهای مختلف، س وح اخالق تیدر موقع زیشکل ن همان به کنندی م خاص رفتار

 تی  ک   اهم  اریبس   ی   یو مح یاجتماع ،یستيز ليبردالی رفتار مبتن دگاه،يد ني. براساس اکنندی م

اس ت ک ه زن و    ریيپذ جامعه  انيوجود دارد جر نهیزم نيکه در ا گريد حی(. توض2001)اوردی، است

 متف اوت  ن د يتواند با توج ه ب ه فرا   یم نيو ا کنندی م یط معلمان و نيت عامالت با والد یمرد در پ

مذهب و  نهیزم ني. بعالوه در ادبگذار بر روی آنها یرا از لحاظ نگرش اخالق يیها تفاوت ریيپذ جامعه

 ری  اخ ه ای  افتهي انیم نيدر ا. است رگذاریاشخاص تأث ینگرش اخالق روی بر زین یفرهنگ های نهیزم

در  ی(. واض ح اس ت ک ه اجم اع    2011سافاکی، )دانندی می اخالق افتيدر در یمهم یرا عامل تیجنس

ی م دیتأک مورد شتریبر اخالق ب تینسعدم اثرگذاری ج کهیندارد درحال وجود حوزه نيمحععان ا انیم

 .باشد

 سن -2

 سا  و 40که سن  يیدارد. آنها ی اخالق هایی ریگ  یبر تصم یمهم ریکه سن تأث رسدی به نظر م

س ا  هس تند    40ت ر از   ک ه ج وان   يیآنها را نسبت به یاخالق ارهاییدارند س ح باالتری از مع باالتر

ی اخالق   التيت ر تم ا   مس ن  انيمشخص شد دانش جو  یرسبر کي (. در1992راجر، کنند ) یم تيرعا

ک ه س ن    افتن د ياغلب  یشناخت روانشناسان ی(. برخ 1982بتز، ترها دارند )  نسبت به جوان شترییب

 ریی  گ  یتص م  بر یشناخت تیجمع رهاییاثر متغ یبا بررس . داردی با توسعه اخالق يیباال یهمبستگ

 ریتأث دا يشد یهای اخالق رییگ  یکه بر تصم استی لاست که سن تنها عام دهيمشخص گرد ،یاخالق

 یکيعنوان  به (. سن 1988داهل، ) کنندی مسنتر با احتما  کمتری غرضورزی م اشخاص گذارد. یم

 2011س افاکی،  شناخته شده است )  یاخالق افتيدر مؤثر روی یشناخت تیعوامل جمع نيتر از مه 

را  یاخالق   ریی  گ  یدارد و بلوغ و رشد فردی تصم یاخالق رییگ  یتصم با یمتبت ی(. سن همبستگ

حس ابداران   انی  در م یسن و رفتار اخالق نیب معکوس ها ارتباط افتهي نيدر معابل ا. دهدی م شيافزا



 

 

که  ديگرد مشخصی با م العه ارزشهای شخص گريد یعیدر تحع زی( و ن1997اينون، ) است شده دهيد

 (.1997گالور، ) ستین یاخالق رییگ  یتصم کننده ای جهت نییسن عامل تع

 التيسطح تحص -3

ک رده ان د.    یرا بررس   یلیتحص   مختلف با توجه به س وح یاخالق دگاهيکه تفاوت د یعاتیتحع نیب از

. در ان د  کرده استفاده یدوره کارشناس انيدر معابل دانشجو یلیتکم التیتحص انياز دانشجو اری،یبس

 اس تفاده ک رده   نيیس وح باال در معابل کارکن ان ب ا س  وح پ ا    با  رانياز مد گريد عاتیکه تحع یحال

 جينت ا  م الع ات ب ه   ني  ای که استفاده شده است اکت ر ا  به نوع نمونه توجه بدون (. 1989ويند، )اند

ارزش ه ای   ده د ی ه ا نش ان م     لی  تحل ان د  دهیرس اتیو اخالق التیس ح تحص یدر بررس یمشابه

 ش واهد  شتریب ی(. به طور کل1989به گو، ) ابدي یکاهش م التیتحص س ح شيتجاری با افزا یاخالق

پترس ون،  )  ش ند ياند یکردن سود م حداکتر وکار، به معاطت باالتر کسب انيکه دانشجو نستيا انگریب

 را یرانتف اع یو مس ائل غ  یاخالق ارهاییکمتری به مع اقیاشت شتریب التیتحص گري(. از طرف د1991

توج ه   یه ای شخص    و نگرش قيعال به شتریب یکارشناس انينشجودا رسدیشود. به نظر م یموجب م

 کي   (. در1989ب ه گ و،   دارند ) شترییها توجه ب به منافت شرکت النیالتحص فارغ که یدارند، درحال

س افاکی،  ش ناخته ش ده اس ت )     ،یاخالق   افتيدر در ریتأث یب یبه عنوان عامل التیتحص ديجد افتهي

 انيدانش جو  از ش تری یممک ن اس ت تجرب ه ب    یمعاطت ع ال  انيشجودان گري(. از نع ه نظری د 2011

کنند  یعمل م تر یلذا اخالق ده،يخود را د یراخالقیغ ماتیتصم جهیداشته باشند و قبال  نت یکارشناس

 التیتحص   س  ح  شياز آن اس ت ک ه اف زا    یح اک  گريد یعیتحع های افتهي زی(. ن2007کاستلبری، )

 (.1995کمار، )دهد یم شيمحوری را افزا یاجتماع تیمسؤول

 مذهب -4

از نع ش آن را در تعل ب ک ردن     یبرخ   توجه شده اس ت.  یهمواره به نعش مذهب در نگرشهای اخالق

 گريد ارییبس عاتی( و تحع 1993تراپسترا، نعش آن در تجارت)  ازی (، بخش2000آلمون، )انيدانشجو



 

 

(. 2000س یوو،  ق رار دادن د )   یررس  را مورد ب ینگرش اخالق شينعش مذهب را در افزا که وجود دارد

 و آن مربوط ب ه س ؤا    دهد  یبود؟ جواب م یاخالق ديبا چراسؤا  که  نيبحث شده است، مذهب به ا

در  م ذهب . (1981کلبرگ، خداس ت)  است، ک ه پاس خ آن وج ود     یکن یم یکه چرا زندگ تر یاتیح

اس ت ک ه    دهي  گرد ديیارد. تأد یتینعش با اهم جامعه توسعه نیو همچن یهای زندگ از جنبه ارییبس

ارزش های م ا اس ت و     جه ت  گ ر يکنندهتری نس بت ب ه عوام ل د    نییعامل تع یمذهب س ح تعهدات

را  یاخالق   س ح نگ رش  شيبودن و افزا یمذهب زانیم نیب قوی از م العات، ارتباط ارییبس نیهمچن

  د.دهی م تعارض را کاهش يینرم ها جاديداده و با ا تیرا ترف یاجتماع اند. مذهب انسجام نشان داده

  تجربه كاری -5

. براس اس  ردی  گ یتوج ه ق رار م     مورد حوزه نيا عاتیاست که در تحع دیيتجربه کاری از عوامل جد

 ه ای  افت ه ي(. 1992وکس، اث ر بگ ذارد)   یب ر داوری اخالق    تواند یتجربه کاری م از شواهد،  ارییبس

 یاخالق   های ارزش ی و بدون تجربه کاری از لحاظبا تجربه کار انيدانشجو  نیکه ب نيبر ا یعاتیتحع

 یم   دی  تأک کنن د،  یفکر م تر یو اخالق تر آ  دهيکاری ا بدون تجربه انيتفاوت وجود دارد و دانشجو

ک اری   بود، تجربه نیدر کشور چ یعیکه حاصل تحع ديجد ۀافتي کي در(. 2007کاستلبری، )  ندينما

ب ا تجرب ه    انيدانش جو  عالوه به( 2011کاالبرتا، اخته شد ) شن یمؤثر بر نگرش اخالق یعنوان عامل به

 دهن د  یم   یاجتماع های تیبه مسؤول شترییب تیکاری اهم تجربه بدون انيکاری در معابل دانشجو

 .(1991کرفت، )

 محل رشد -6

 یبر نگرش اخالق طیفرهنگ و مح ریتأث وجود ني، با ا شودی نم دهيعامل د نيا رامونیپ ادیيز قیتحع

 افتيدر در انيدانشجو نهیزم شیو پ طیشده است مح شنهادیو پ دهيگرد یبررس اص و رفتار آنهااشخ

 تیمس ؤول  در نگرش به  يیشهری و روستا انيمشتر نی(. ب 1988)کرانت، است رگذاریآنها تأث یاخالق

 ني  ت ری نس بت ب ه ا    نگ رش متب ت   ش هری  انيتفاوت وجود دارد و مش تر  یو اجتماع ی یمح های



 

 

 رام ون یپ انيبرداش ت دانش جو   گ ر يد یعیوجود در تحع نيا (. با1997استراگان، دارند)  ها تیمسؤول

رش د   انيدانشجو نیداد ب نشان ،کايآمر یجنگل تيشرکت در صنا یاجتماع تیمسؤول تیموفع توجه به

 پانوار،ندارد ) تفاوت وجود ی یو مح یاجتماع تینسبت به مسؤول نگرش در شهر و روستا از نظر افتهي

2010.) 

 تعريف معنويت تعريف معنويت -22-33

گرفته شده است که به معنای نعش  1برخی از دانشمندان معتعدند که معنويت از واژه التین پسر يتیاس

است که با اگاهی يافتن از يک بع د غی ر م ادی ب ه      "تجربه کردن  "و  "روشی برای بودن  "زندگی يا 

د . اين ارزش ها به ديگران ، خود ، طبیعت وجود می ايد و ارزش های قابل مشخص ان را معین می ساز

، ب ه  2و زندگی مربوطند و به هر چیزی که فرد به عنوان غايت قلمداد می کند اطالق می شوند .)میلو 

 ( .1387نعل از شريفی ، 

معنويت يکی از ابعاد انسانی است که با اگاهی و خودشناس ی هم راه اس ت . ي ک ی از پرک اربردترين      

رايه شده است . او معتعد بود هر گاه انسان به فعالیت های ا( 1972) 3ت توسط فرانکلتعاريف از معنوي

مورد عالقه اش می پردازد ، يا با ديگران مالقات می کند ، يا به تماشای اثار هنری و ادبی می پردازد و 

ه احساس يا به دامان طبیعت پناه می برد ، وجود معنا را در خود احساس می کند. همچنین هنگامی ک

می کند که وجود هستی اش به يک منبت اليزا  پیوند خورده است و خود را متکی به چهارچوب ها و 

تکیه گاه های گسترده و قابل اتکايی مانند مذهب و فلسفه هايی که برای زندگی کردن انتخاب ک رده  

 (.1972است  ، می بیند . معنا را در می يابد و ان را احساس  می کند. )فرانکل ،

بعد از فرانکل ، صاحب نظران ديگری معنا و يا زندگی همراه با معنا  را تعريف و جنبه های مختلف ان 

( زندگی معنا دار را به عن وان فراين د باوره ای    1973) 5و الموند 4را مورد م العه قرار داده اند .باتیسنا

                                                 
S pirritias- 1 

Miller- 2 
3Frankl - 

Batista- 4 

Almond-5 



 

 

ن پژوهشگران ، ه ر چ ه ف رد ارزش    فردی می دانند تا يک منبت نهايی از محتوای باورها . به اعتعاد اي

های بیشتری باور داشته و متعهد باشد ، احساس می کند زندگی اش از معنای بیشتری برخوردار است 

. معنويت امری همگانی است و مانند هیجان ، درجات و جلوه های مختلفی دارد . ممکن است هش یار  

مار گونه ، ساده ياپیچیده و مفید يا خ رناك باشد يا ناهشیار ، رشد يافته يا غیر رشد يافته ، سال  يا بی

 (.2002، 6.)وگان

باالترين س ح رشد در  –( بعضی از خصوصیات معنويت را چنین عنوان کرده است : الف 2002وگان )

يک ی از ح وزه ه ای    -زمینه های مختلف شناختی ، اخالقی ، هیجانی و بین فردی را دربرمی گیرد .ب

ش امل   –ر به عنوان نگرش م رح است )مانند گشودگی نسبت ب ه عش ق ( ه   بیشت -مجزا می باشد  ج

 تجارب اوج می شود .

معنويت را بیانگر اندازه شناخت انسان از ماهیت معنوی خود می داند  که به وی اجازه میده د   7فونتانا

يابد انس ان  اين ماهیت را بوسیله روان در رفتار و زندگی دنیوی متجلی سازد ، که هر چه بیشتر تجلی 

 به خدا نزديکتر شده و مشیت او به انجام می رسد .

برطبق گزارش موسس ملی تحعیق سالمت ، معنويت ؛ احساسات ، افکار ، تجارب و رفتارهايی است که 

 "ل ب الب اب دي ن    "در جستجو برای متعالی شدن شکل می گیرند . برخی از صاحبنظران معنويت را 

چش  پوشی و اجتناب ناپذير دين دانسته اند . بر اين اس اس معنوي ت    وگوهر اصلی و مرکزی غیر قابل

پايدارترين عنصر دين و نوعی دين شخصی شده می باشد که مشخص کننده در ارتباط خصوصی ب ین  

 (1387فرد با خداست)کالنتری ، 

ی و اما تعريفی که با نوشته ی حاضر همخوانی دارد از نشست سران انجمن ارزش های معن وی ، اخالق    

 ، در مورد معنويت بدست امده است : 1996مذهبی در مشاوره در سا  

                                                 
Voughan-6 

Fontana- 7 



 

 

روح می تواند به عنوان نیروی جان بخش زندگی تعريف شود ک ه از طري ق مظ اهری مت ل ج ان  ،       "

نفس ، شور و اشتیاق و شهامت ارايه می شود . معنويت همچنین قابلیت و گرايشی است که برای ه ر  

فرد است . اين گرايش های معنوی افراد را به سمت معرفت ، عش ق ، خ دا ،    فرد ، ف ری و منحصر به

ارامش ، امیدواری ، تعالی ، پیوند ، شخصیت ، خوبی و يکرارچگی سوق می دهد . معنويت قابلیت فرد 

برای افرينندگی ، رشد و تحو  يک نظام ارزشی را در بر می گیرد و شامل مجموع ه ای از پدي ده ه ا    

، ععايد و اعما  است . چش  انداز های مختلف مذهبی و فراشخص ی م ا را ب ه معنوي ت      متل تجربیات

نزديک می کنند . اگر چه معنويت عموما از طريق فرهنگ منتعل می شود ، اما ه  معدم ب ر فرهن گ   

 (.2002)میلر ،  "است و ه  متعالی تر از ان 

 اهميت معنويتاهميت معنويت-22-33-11

و م العه پیرامون ان در چند ده ه گذش ته ب ه ص ورتی روز      اهمیت معنويت و رشد معنوی در انسان 

ن اافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده اس ت. پیش رفت عل   رو   

شناسی از يک سو و ماهیت پويا وپیچیده جوامت نوين از سوی ديگ ر باع ث ش ده اس ت ک ه نیازه ای       

. چن ین ب ه نظ ر    د عل  کند و اهمیت بیشتری بیابندی مادی قمعنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازها

جهان امروزه  بیش از پیش به معنويت و مسائل معنوی گرايش دارند. و روانشناسان  ممی رسد که مرد

ن او روانرزشکان نیز به طور روز افزون در م ی يابن د ک ه اس تفاده از روش س نتی و س اده ب رای درم         

ز سوی ديگر سازمان جهانی بهداشت در تعريف ابعاد وجودی انسان ، ب ه  ت روانی کافی نیست. االاختال

 رچهارم ، يعنی بع د معن وی را نی ز د   ابعاد جسمانی و روانی و اجتماعی و معنوی اشاره می کند و بعد 

 رشد و تکامل انسان م رح می سازد.

به عنوان يک موض وع   ن اگر چه نه به صورت علمی و رسمی ولیآسابعه م العه درباره دين و تاثیرات 

مه  تعريبا همزمان با زندگی انسان در هستی اغاز شده و از اديان خرافی و ساخته بشر گرفته تا اديان 

الهی هر يک به نوعی مدعی تاثیرات متبت و مفیدی بر زندگی انسان بوده و دالئل و شواهدی نیز برای 



 

 

حافظ و ياور خود می دانستند و باور داشتند  ان اقامه نموده اند ، حتی بت پرستان نیز بت های خود را

اين سنگ و چوب هايی که به نام خدا عبادت می کنند  مالک سرنوش ت و خی ر و ش ر زن دگی انه اد      

هستند و خشک سالی يا فراوانی نعمت و سالمت يا بیماری نتیجه خواست و غضب يا شادی ان خدايان 

 است.

، شگفتی های جدي دی از ابع اد اس رار امی ز ع ال       ی شودره دانش تجربی بشر افزوده مهر چه بر گست 

ی بس یار ب ه اي ن    اخلعت بر او نمايان می گردد . دانشمندان عل  تجربی ، سازنده تئوری ه ا و ازمونه   

نظريه دست يافته اند که عاليق مذهبی و باورهای دينی در کاهش يا حتی رفت بیماری ه ای مختل ف   

انان معتعدند که ايمان به خدا يا هر قدرت معن وی ديگ ر ، ب ه     روحی و جسمی نعش به سزايی دارند .

انسان مومن نیرويی می بخشد که در تحمل سختی های طاقت فرسای زندگی به کم ک او م ی اي د .    

اين نیرو می تواند نگرانی و اض راب را برطرف کرده ، انسان را که تحت فشار های مختلف روحی روانی 

منظور از معنويت درمانی ، درمان دردها و رنج های درونی و برونی انسان  است ياری کند . به طور کلی

از طريق امور متعالی و ماوراء طبیعی است ، معنويت در تعريف شامل کلیه اموری است که ب ه نح وی   

 (.1388انسان را به وجود م لق يعنی خدا راهنمايی می کند . ) جاللی تهرانی ، 

علمی درباره میزان اثر بخشی و تاثیر گزاری معنويت بر زندگی انسان  با در اين راب ه بررسی و تحعیق 

استفاده  از ابزارهای علمی کار تازه ای نیست و الزم است ضمن اشاره به اهمیت درك و توج ه ابزاره ا   

بدون شک شناخت تاثیر معنويت درمانی بر کیفی ت   .در کاهش عالي  برخی از بیماری ها ارزيابی کرد

المت روان بیماران ديابتی که به خاطر مبتال شدن به اين بیماری دچار ضعف ها و کاس تی  زندگی و س

 هايی در زندگی شده اند از اهمیت زيادی برخوردار شده است.   

اهمیت معنويت و رشد معنوی انسان تا حدی است که سازمان بهداشت جهانی در تعريف ابعاد وجودی 

معنوی اشاره می کند و بعد چهارم : يعنی بعد معنوی نیز در رش د و   انسان  به ابعاد روانی، اجتماعی و

به نعل از غباری بناب و همکاران  1999، 3، هیل و هود 2000، 2تکامل انسان م رح می سازد )وست 



 

 

)وس ت   4( همچنین  در چهارمین ويراس ت راهنم ايی تشخیص ی و ام اری اخ تالالت روان ی       1384، 

وج ود دارد )ش ريفی و    "مش کالت م ذهبی ي ا معن وی      "عنوان  ( ، بخش جديدی تحت741، 2000

 همکاران(. 

 ابعاد معنويت ابعاد معنويت   -22-33-22

بعد است که هر کدام از ان ابعاد دارای دو ق ب هس تند و ب ه    3( معنويت دارای 2003)8از نظر بیکر 

 شکل فردی يا اجتماعی نمود می يابند .

 :9بعد فراروندگی-1

اه ي ک ک ودك ب ه مح یط اط راف و ادراك حی رت امی ز ان از دنیاس ت .         از اين به بعد نمايانگر ديدگ 

همچنین از اين به بعد نشانگر وجود نیازی برای معناست که می تواند مولفه های م ذهبی ي ا فلس فی    

 داشته باشد .

 :10بعد فرافردی -2

بعد از دو مولف ه   اين بعد اشاره به ديدگاه و نظر فرد نسبت به خود و ديگران از نظر يک بالغ دارد . اين

 تشکیل شده است .  12و بین فردی11ی درون روانی 

 بعد انتعا : -3

در اين بعد فرد در جايگاه يک والد می باشد که بايد ارزش ها ،اخالقی ات ، دان ش و مهارته ايی را ک ه     

 خود  در طو  زندگی کسب کرده به نسل بعد انتعا  دهد.

 

 

 ( 2003(ابعاد مختلف معنويت )بیکر ، 1-2جدو  )

                                                 
8Biker - 

9Transcendent - 

Transpersonal- 10 

intrapsychic- 11 

Interpersonal- 12 



 

 

 

 تظاهرات                 ابعاد                  تظاهرات   

 جمعی        فردی                           جمعی        فردی

 فراروندگی )کودك(                                                        

 مراقبه عل           م العه    نیاز به تکامل       عبادت      

 نیازبه معنا                                                                                                          

 هنر          خالقیت                          دعا        تفکر شخصی                     

 دارتباطات              فرافردی )بالغ(درك خو

 خدمات به ديگر            بین فردی                  خودشکوفايی 

    عشق                     درون روانیمراقبت از خود                                                                              

                              مردم شناسی         انتعا  )والد(                             

 حفظ طبیعت     نظارت بر خلعت                    يادداشت

 اموزش به نسل های بعد  نصیحت           خاطرات                

 (2003)منبت : بیکر ، 

نظ ر   ( نیز در مورد نمود های معنويت نظری مشابه بیکر دارد. به1385عنايت اهلل ) به نعل از چراغی ، 

بعد تظاهر می يابند: بعد او  ، راب ه با يک وجود متعالی است که فوق طبیعی و برت ر   4او معنويت در

است . بعد دوم ، انجام اعمالی مانند مراقبه منظ  و گاهی عبادت است . در بعد پهارم ، راب  ه ف رد ب ا    

 اطرافیان و جهان مورد نظر است .

وان گفت که هنوز تعريف ق عی از معنويت ارايه نش ده اس ت ،   در جمت بندی تعاريف ارايه شده می ت 

اما به عنوان يک توصیف کلی ، معنويت نیرويی است که تمام ابعاد شخصیتی فرد را يکرارچه می سازد 

 و اورا با نیروی فرا طبیعی پیوند داده و به زندگیش معنا می بخشد .



 

 

ايد يکی از عل ل مش کل ب ودن اراي ه تعري ف      ( نیز اشاره می کند ، ش2008) 13اما همان ور که کرنت

( 2005) 15، سوکن و بلچر14ق عی از معنويت ، امیختگی زياد اين واژه با واژه مذهب است . مايکلی 

 شکل مرتبط با مذهب تجلی می يابد: 3معتعدند که معنويت به 

 فعالیت های مذهبی منسج   -1

 فعالیت های مذهبی سازمان نیافته  -2

 ايمان  -3

 معنويت و سالمت روانمعنويت و سالمت روان  -22-33-33

درم انی   –نگاهی گذرا به تاريخ طب در ايران و جهان نشان می دهد که همواره مراقبت های بهداشتی 

مبتنی بر اصو  اعتعادی يا مذهبی ، در کنار طب کالس یک م  رح بودن د .  هم ان گون ه ک ه دول ی        

ش فعت و دلس وزی نس بت ب ه     (، معتعد است : دين اسالم دارای يک تاريخ ط والنی از رح   و   1999)

بیماران  روانی است . به ععیده او اسالم راب ه پیچیده ای را درباره ارتباط معنوي ت ب ا س المت روان ی     

 ارايه می کند . 

می نويسد : اولین پناهگ اه ي ا تیمارس تان ق رون      1959سازمان بهداشت جهانی در نشريه هفت  اوريل

سلمانان ساختند .و در انجا با روش پزشکان مشرق زمین ، اين وس ی برای مراقبت از بیماران روانی ، م

بیماران را درمان می کردند. در اين دوران تعدادی دارالمجانین در بغداد ، دمشق و حلب وجود داشت . 

مسافرانی که به اروپا می رفتند ، درباره روش انسانی درمان در اين موسسات تعريف می کردند ، که بی 

دينی مسلمانان و تعالی  روشن بینانه پی امبر اس الم سرچش مه گرفت ه ب ود . از نظ ر        شک از اعتعادات

تاريخی،  ارتباط بین دين وروانرزشکی مورد توافق بوده است . حتی اولین موسسات روانرزشکی امريکا  

بنا نهاده شد  و اولین روش های درمان  روانرزشکی خود را  16، توسط فرقه مذهبی موسوم به کويکرز

                                                 
13Kerent - 

Mikley- 14 

S oken & Belcher- 15 
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 "مشاوره پاستورا  "نامیدند . از قرن ها پیش ، مشاوره مذهبی مسیحی تحت عنوان  "درمان اخالقی "

برای درمان االم بشر بکار گرفته شده است .مشاوره پاستورا  ، اگر چه عموما توسط روحانیون مسیحی 

اروپا در س ح وسیت و ساير کارگزاران کلیسا انجام می گرفت ، اما امروزه در کشورهای مسیحی به ويژه 

تری توسط مشاوران غیر روحانی و در مراکز خصوصی با توجه به اعتعادات م ذهبی و س نت مس یحی    

در امريکا س ازمانی تح ت عن وان انجم ن امريک ايی       1963درمان روح بشر صورت می پذيرد . از سا  

 مشاوران پاستورالتاسیس شد . 

مشاور تربیت می کند .در قرن نوزده  نهضتی ب ه ن ام   که به طور رسمی در اين زمینه فعالیت کرده و 

در امريکا ، به عنوان يکی از روشهای درمانی بدون دارو به وجود امد. اي ن ن وع گ روه     "علوم مسیحی"

های درمانی امروزه در بیش از شصت کشور جهان به عنوان سازمان های خودياری و عمدتا در کلیس ا  

،   20عنوی بیماران فعالیت دارند . با پیشرفت علوم پزشکی د رق رن  ها و يا تمرکز بر فروتنی و رشد م

 برخوردی معابله امیز با روش های مذکور به وجود امد . 

( دين را به عنوان يک اختال  نوروتیک جهانی م رح کرد و دين ب اوری  1856-1939زيگموند فرويد )

 را برای بهداشت روانی مخاطره امیز دانست . او گفت : 

يک نوروز وسواسی جهانگیر در نوع بشر است . اين نوروز همانند نوروزوسواسی در کودکان ناشی  دين"

از ععده اوديپ و ارتباط با پدر می باشد . بنابراين برای دستیابی به رشد ناچاري  از دين فاصله بگی ري   

 (.2000)وست ،"و اکنون ما در میانه اين راه هستی  

تونی و فرويدی باعث شدند انسان به عنوان يک موجود ب ی ه دف و دارای   انعالب های کوپرنیکی ، نیو

حدود مشخص درنظر گرفته شود که رفتار او تابت قوانین فیزيک و زيست شناسی است .  در اين راستا 

، دين را به عن وان ي ک تفک ر     18دين و معنويات را ناديده گرفت و فراتر از او الیس 17بود که اسکینر

اد کرد . در معابل ، يونگ از يک موضت افراطی ، هرگونه اعتعاد دينی ، هرچند خراف ه  غیر طبیعی قلمد

                                                 
Skinner-17 

Ellis-18 



 

 

امیز و ابتدايی را در سالمت روانی معتعد به ان الزم و ضروری دانس ت . ويلی ام جیم ز از ي ک موض ت      

 معتد  تر ، برخی از رويکرد های دينی را سالمتی بخش و برخی را بیماری زا خوان د ، از جمل ه انک ه   

اواثر دين رسمی را سالمتی ، متضاد اثر دين شخصی دانست .گوردن الرورت  از سوی ديگ ر اث ر ارزش   

های فردی يا فرهنگی از جمله ارزش دينی را در معنی دار بودن زندگی و سالمت روان ، م ورد توج ه   

برون ی را   قرار داد . او تدين درونی يا پايبندی قلبی به دين را ش کل ب الغ و س المتی بخ ش و ت دين     

استفاده ابزاری از دين را بیماری زا خواند . اما فضايی که فرويد ساخته بود ت ا اواخ ر ق رن بیس ت  ب ر      

، طرح  21روانشناسی و پزشکی حاکمیت م لق داشت . سرانجام در اواخر قرن بیست  و در استانه قرن 

ه علمی را به نعش معنويت تنی ، توجه جامع –بدن يا طب روان  –معوله جديدی به نام پزشکی ذهن 

(، 1996)19در مراقبت های بهداشتی جلب ک رد . کاره ا و پ ژوهش ه ای اف رادی همچ ون بنس ون        

تن ی و   –( نعش مهم ی در معرف ی ط ب روان    2002) 22(ولوين1998)21(،کوينگ 1996) 20دوزی

 اثبات نعش دين و معنويت در سالمتی و درمان بیماری ها داشت .

وسیت و جامت خود در خصوص نیازهای اعتعادی بیماران سالمند ، نشان داد (با تحعیعات 1996بنسون)

از ناخوشی ها و بیماری های سالمندان ناشی از محرومیت هیجانی ، از جمله محرومیت ه ای   %85که 

معنوی و اعتعادی انان است . وی تاکید کرد که تی  درمان بايد از اهمیت نیازهای روحانی و معنوی در 

مختلف اگاهی داشته باشد و ان را به خصوص در مراقبت های سالمندان ب ه ک ار گی رد .    فرهنگ های 

( چن ین تعبی ر   2000)23توسط اس لون  "انسان ها برای خدا سی  کشی شده اند  "جمله معروف وی :

جايی در مغز ما چنین طراحی و مدار بندی شده است که ما به خداون د اعتع اد داش ته     "شده است : 

 "نین بسیار پیشتر خداوند در سوره روم ايه ی سی اين نکته را چنین بیان فرموده است:همچ "باشی  

فات  وجهک للدين حنیفا ف رت اهلل التی ف ر الناس علیها ال تبديل لخلق اهلل ذلک الدين الع ی  ولک ن   
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ردم اکتر الناس ال معلمون)پس خالصانه روی خود را متوجه ايین کن ، اين سرشتی است که خداوند م  

را بر ان افريده است ، در افرينش خدا دگرگونی نیست ، اين است يعیین استوار ام ا اکت ر م ردم نم ی     

 (.1387دانند. (.)ماجدی ،

( در مرک ز مل ی   1972-1977که در سا  های) "بررسی عمومی جامعه امريکا "در م العه مرسوم به 

را صرف نظر از نوع م ذهب ، ب ه دو    تحعیعات نظری انجام گرفت ، مشخص شد که اگر  پايبندی دينی

حالت قوی و ضعیف بسته بندی کنی  ، افرادی که پايبندی قوی دينی دارن د رض ايت ب االتری نی ز از     

همین پیمايش ، افرادی که گزارش کرده ان د پايبن دی ق وی     1984سالمتی خود دارند . در اطالعات 

زندگی خ انوادگی م ی دانس تند . همچن ین      دارند ، بیشتر از سايرين خود را خوشبخت و رضايتمند از

( اهمیت ارزش های دينی را در معن ی دار ب ودن   1998)26( و وانگ1975) 25و کراند 24راسموسن 

( در امريکا با بررسی گروهی از زنان مس ن مب تال ب ه    1992و همکاران )27زندگی نشان دادند.پرسمن 

ی ، دارا ی نمرات افس ردگی پ ايین ت ر و    شکستگی لگن ، مشاهده نمودند که زنان دارای باور های دين

( ب ا پژوهش ی   1997وضعیت حرکتی بهتری در قیاس با افراد غیر متدين بودند . کونیگ و همک اران ) 

درمورد بیماران بستری در دو بیمارستان نشان دادند که بیماران عامل ب ه م ذهب ، انع  اف بیش تری     

عی ق ديگ ری افس ردگی بس یار پ ايین را درگ روه       برای کنار امدن با مشکل خود داشتند . انه ا در تح 

(نت ايج بررس ی   2001)28سالمندان پايبند به مذهب ، در معايسه با ساير سالمندان نشان دادن د .هیل ز  

تحعیق علمی را ارايه کرد که نشان می دهد ، اعتعادات و فعالیت های دينی از قبیل دعا ک ردن ،   139

با خداوند بر سالمت و بهب ود وض عیت روان ی اف راد ت اثیر      شرکت در مراس  مذهبی و برقراری ارتباط 

 –( بر اهمیت وافر نعش دين و معنويت در درمان ضربه ه ای روح ی   2001)29متبت می گذارد . تیلر
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( بر تاثیر معنويات بر پیشگیری از افسردگی در 2002)30روانی تاکید کرد. در تحعیعی توسط ديويس 

( نش ان داده ش د ک ه    2002و همک اران )  31گری توسط ک ولمن افراد مسن تاکید شد . در م العه دي

اعتعادات دينی به زنان بیوه کمک می کند تا  با سوگ همسر خود کنار بیايند و معنی و هدف زن دگی  

( در سا  های اخیر حج  بسیار ب االيی از  2002را از دست ندهند . بر اساس گزارش لوين و همکاران )

تحعیق بالغ می شوند ، ارتباط قوی دين گراي ی را ب ا س المت روان و     م العات مشابه که به چند هزار

در  "مرکز تحعیع ات دي ن ،معنوي ت و س المتی     "جسمی نشان داده اند . بسیاری از اين تحعیعات در 

انج ام ش د . اکن ون اي ن      "دانشگاه لوك و بعیه در دانشگاه های راتگرز ، تگ زاس ،برکل ی و پش یگان    

تن ی  –داری يک ديدگاه جديد علمی در زمینه درمان موسوم ب ه ط ب خ دايی    پژوهش ها منجر به پاي

شده اند . به عنوان نمونه لوين به بررسی پنجاه م العه اشاره می کند که همگی تفاوت قاب ل مالحظ ه   

عروقی را در ب ین گ روه ه ای مت دين و غی ر       –ابتال و مرگ و میر ناشی از بیماری های سیست  قلبی 

اند . از جمله اين موارد می توان به ارتريو اسکروزيس ، انفارکتوس میوکارد ، بیماری  متدين نشان داده

ش  رايین کرون  ر  ، بیماريه  ای روماتیس  ما  قل  ب ، بیماريه  ای هايررتنس  یوقلب ، ان  ژين ص  دری ،     

کلسیفیکاسیون اورت ،اندوکارديت مزمن ، مرگ به دنبا  حاالت مذکور و همچن ین انس یدانس)میزان   

عدار زيادی از عوامل خ ر بیماری های قلبی ، مانند ازدياد کلسترو  )تری گلیس ريد ، مص رف   بروز( م

زياد کالری و چربی (اشاره نمود . همچنین تحعیعات زيادی انجام شده است که نشان می دهند تدين ، 

مرک ز  يک اثر حفاظتی قوی در معابل سرطان دارد . تحعیعات  انج ام ش ده در دانش گاه کالیفرنی ا در     

( 2002و همکاران )32پزشکی لوس انجلس دانشگاه يوتا  و دانشگاه البرتا از اين دست هستند .لوونتا  

از دپارتمان روانشناسی دانشگاه لندن ، در تحعیعی دريافتند که تدين می توان د احتم ا  افس ردگی و    

ک ز ب ر اي ن موض وع     مصرف را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری ديگر از م الع ات انج ام ش ده ، متمر   
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هستند که چگونه وابستگی دينی ، میزان کلی ابتدا و مرگ را  در يک جمعیت کاهش و امیدبه زندگی 

 (.2009و شاخص های سالمتی را ارتعا می دهد . )غباری بناب ، 

تحعیعات حجی   و مستعلی که نشان دادند پايبندی دين ی ب رای س المت عم ومی و ب ه وي ژه ب رای        

مفید است  سبب شده اند تا در انجمن روانرزشکی امريک ا از س رکوب دي ن در مس ايل     سالمتی روانی 

روانرزشکی انتعاد و بر همبستگی متبت بین گرايش دينی و سالمتی روانی تاکید گردد. طب ق گ زارش   

انجمن روانرزشکی امريکا ه  جمعیت عمومی و ه   بیم اران روان ی ، خیل ی م ذهبی ت ر از جمعی ت        

زشکان و روانشناسان ( هستند که شايد نظام اموزش سنتی ، مسو  بروز اين شکاف باشد درمانگر )روانر

. زيرا در اين نظام معوله فرهنگ و همچنین دين به عنوان يک موضوع مه  فرهنگی ناديده گرفته شده 

فعط  "فرهنگ  "اند .در کتابچه تشخیصی و اماری بیماری های روانی ، نسخه سوم هیچ کجا  اص الح 

ک جا ان ه  در خصوص تشخیص هذيان به کار رفته است . در واقت روانرزشکان و روانشناسان )شايد ي

تحت تاثیر اموزه های فروي د ( ع ادت ک رده ان د ک ه دي ن و معنوي ت را نادي ده بگیرن د . ام ا اخی را            

  ( کمک کرده اند تا اي ن مف اهی  در نس خه ی   1990) 34( و ترنر1985) 33پژوهشگرانی مانند لوکاف

پنج  کتابچه تشخیصی و اماری بیماری های روانی ، کلمه معنويت به طور صريح در ذيل عنوان س اير  

س ازمان   2001حاالتی که ممکن است اهمیت بالینی داشته باشند قید شد . همچنین در گزارش سا  

ش بهداشت جهانی ، بهداشت روانی اساسا يک معوله فرهنگی خوانده ش د .اي ن تح و  بخش ی  از ت ال     

هايی بود که برای اصالح تفکر حاک  بر روانرزشکی انجام شد . تفکری که در ان به دلیل اتکای ص رف  

به مبنای بیولوژيک ، نسبت به دين و معنويت بی اعتنايی می شد . اينک روانشناس ی بیش تر در ح ا     

 دور شدن از بیولوژی است تا نزديک شدن به آن .

تی و انتخاب بهترين راهبردهای معابله ای همواره يکی از موضوعاتی تاثیر معنويت بر سرمايه روانشناخ

است که درمورد بیماری مه  ديابت بايد به ان بیشتر توج ه ش ود . در چن ین ش راي ی ، منبع ی ک ه       
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میتواند به افراد بیمار کمک کند معنويت است ؛ زيرا می تواند ان ها را در به کارگیری ح ل مس ايل و   

ندگی ياری دهد . سالمت معنوی انها را قادر می سازد تا به مشکالت نگ اه ديگ ر   درك ارزش و غنای ز

داشته و خود را به خداوند نزديکتر احساس کنند و همین موضوع احس اس نش اط  و ش ادی ان ه ا را     

 بیشتر می کند . 

نس بت   نخستین و مهمترين عامل مربوط به تاثیر ويژه معنويت درمانی ، در بهبود نگرش و تفسیر فرد

به زندگی و بیماری است . اهمیت عامل فشار اور از طريق ارزيابی های شناختی که تحت تاثیر باورها و 

ارزش های فردی ، مانند کنتر  فردی و باورهای وجودی و معنوی تعیین می ش ود. اف راد ب ر مین ای     

ن د. از اي ن دي دگاه    منابت در دسترس و از راه های گوناگون کار امدی، استرس خود را مديريت می کن

می توان گفت که باور ها ، ارزيابی های شناختی مه  را در فرايند معابله تحت تاثیر قرار می دهند و از 

اين رو معنويت می تواند به افراد کمک کند تا وقايت منفی را به شیوه متفاوتی ارزيابی نمايند، بنابر اين 

يد که از اين راه به سازگاری روانی کمک می کند ) معنويت  حس قوی تری از کنتر  را ايجاد می نما

 (.   2002مارتون ، سیمون ، کروين ، 

يونگ معتعد بود که دين از ضمیر ناخود اگاه انسان ريشه می گی رد و اطمین ان و امی د وق درت را در     

شخص قوت و خصوصیات اخالقی و معن وی را در او اس تحکام م ی بخش د و پايگ اه بس یار محکم ی        

ل مشکالت مصائب و محرومیت های زندگی ايجاد م ی کن د ) ب ه نع ل از ب ابالن و همک اران ،       درمعاب

( معتعدند که ، داشتن هدف و معنا در زندگی احس اس تعل ق داش تن ب ه     2007(. يانگ و مار )1391

معنای واال ، امیدواری به ياری خداوند در موقعیت های مشکل زای زن دگی و به ره من دی از حماي ت     

تماعی و معنوی همگی از جملت روش هايی هستند که افراد معنوی با دارا بودن انها می توان د  های اج

در رويارويی با ح وادث ت نش زا ی زن دگی اس یب کمت ری را متحم ل ش وند . همچن ین ب ه اعتع اد           

( باور به اينکه خدايی هست ک ه ب ر موقعی ت ه ا     2008فونتوالکیس ، سیامولی ، مگیريا و کاپرينیس )

و ناظر بر بندگان است تا حد بسیار زيادی اض راب مرتبط با موقعیت ها را کاهش می دهد ؛ به  مسلط



 

 

عبارت ديگر اين افراد معتعدند که از طريق اتکای به خداوند می توان موقعیت های غیر قابل کنتر  را 

(کس انی ک ه   2001در اختیار خود دراورد . در همین راستا طبق نظ ر گراه ام ، ف ر ، فالئ رز و ب رك )     

 اعتعادات مذهبی قوی تری دارند در برابر تنش و فشار مصونین بیشتر و سالمت باالتری دارند . 

به ب ور کلی سبک دلبستگی به خدا عامل مه  و موثری بر سازگاری روانشناختی و اجتماعی و توانايی 

به نظر م ی رس د اف راد     معابله با بیماری هاست . يکی از انواع موضوعات دلبستگی به خداوند است که

دارای دلبستگی ايمن از افراد دارای دلبستگی ن ا ايم ن اجتن ابی و اض  رابی ان را نش ان م ی دهن د        

 (.2002.)بلسکی ، 

معنويت عبارت است از حس فرد از هويت و ارزش خ ود در راب  ه ب ا خداون د و جايگ اه او در جه ان       

ی است . در اين رويکرد از معنويت به عن وان ي ک   هستی . اين تعريف پايه و مبنای کار معنويت درمان

ملجا استفاده می شود معنويت درمانی به بیماران کمک می کند تا به رغ  بیماری ، سوگ يا نا امیدی 

، بر از دست رفته ها تمرکز نکنند بلکه در جستجوی معنا باشند . در نتیج ه زن دگی از نگ اه معنوي ت     

ت . معناداری ، هدفمندی و امیدواری در زندگی از اج زای تحک ی    درمانی در هر شراي ی معنا دار اس

بخش سالمت روان هستند . پس چنانچه زندگی هدفمند و معنادار باشد طبیعی است که هر رخدادی 

هر چند توان فرسا ، همچون فشارهای شديد و بیماری ه ای م رگ  اور ، در اي ن مس یر معن ا ياب د و       

 (.2007د زو برگین ، تابآوری را افزايش دهد )ريچار

 رويکردهای  روانشناسي به معنويترويکردهای  روانشناسي به معنويت  -22-33-44

 35ويلیام جیمز -1              

هیچ کنکاشی در زمینه تجربه عرفانی و مذهبی بدون مراجعه به اثر بزرگ و مه  ويلیام جیمز ، يعن ی  

واژه  ( ، کامل نخواهد بود . جیمز به اين م لب اشاره دارد که1910) 36کتاب انواع تجربه های مذهبی
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های عرفان و عرفانی بودن ، معموال از کلماتی هستند که صرفا باعث س رزنش ک ردن گوين دگان م ی     

 خصوصیت مه  را برای تجربه عرفانی برمی شمارد: 4شوند. وی 

 : حاالت عرفانی تنها به تجربه می ايند و غیر قابل توصیف هستند . 37غیر قابل توصیف بودن -

، به دانش و بینش نسبت به عمق حعیعت مربوطن د و فرات ر از ذه ن     : تجربه های عرفانی 38ععالنیت -

 عادی هستند .

: اين حالت زودگذر است و تجربه انها  معموال حداکتر بیش از سی دقیعه به ط و  نم ی   39گذرا بودن -

 انجامد 

فعل پذيری : معموال در طو  اين رويدادعرفانی ، تجربه کننده به ص ورت منفع ل  درم ی اي د )وس ت       -

 (.1387، به نعل از شريفی ، 1983،

 يونگ  -2

اص  الح  "يونگ، مذهب را نه بر اساس ايمان و اعتعاد ، بلکه بر حس ب تجرب ه ، در نظ ر م ی گرف ت :     

به نگرشی اشاره دارد که مختص هوشیاری تغییر يافته بر اثر تجربه  ماورال بیعه )نامینوس  (   "مذهب 

 (.1387، به نعل از شريفی ، 1983است .)وست ، 

با تايید واقعیت روانی نیاز معنوی يا مذهبی در نوع انسان می گويد : رنج هر فرد روان رنجور  40يونگ

در نهايت می بايد به عنوان رنجی برای روح او به شمار اورد که هنوز معنای خود را درنیافته است ) به 

های معن وی و روح ی را ب ه    ( به اين ترتیب ، يونگ بر خالف نظر فرويد تجربه 1387نعل از شريفی ، 

عنوان جنبه های بالعوه سال  و سالمت از هستی انسان در نظر می گیرد . وی يکی از پیشگامان اولی ه  

رويکرد تحلیل گری است که معنويت ومذهب را در تحلیل خود گنجانده است . يونگ بر سر در خان ه  
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د ، چه او را خدا خوانی  و چه او را خدا اش اين جمله يونانی را حک کرده بود : خداوند حاضر خواهد بو

 (. 1983نخوانی  .)به نعل از وست ، 

 الرورت  -3

معتعد بود که ما می توانی  موضت مدهبی افراد را بر اساس دو نوع نگرش طبعه بندی کنی  41الرورت 

رادی ک ه  . افرادی که مذهب انها نا پخته و بیرونی است و افرادی که مذهب پخته و درونی دارن د . اف   

دارای مذهبی بیرونی هستند ، از مذهب به نفت خود بهره می برند و... گرايش ک  عم ق ف رد ب ه ي ک     

مذهب يا فرقه خاص ، توسط خود او و به طور انتخابی شکل می گیرد تا نیازهای بدوی او را ارضا سازد 

وجه شامل ص رفه نظ ر   . در مذهب بیرونی ، توجه فرد به سوی خدا مع وف میی شود اما باز ه  اين ت

( ، ام ا در معاب ل   1387، ب ه نع ل از ش ريفی ،     1974،  42کردن از خود نم ی ش ود .)الر ورت و راس   

مردمانی که دارای مذهبی درونی هستند ، انگیزه اص لی خ ود را در م ذهب جس تجو م ی کنن د و ب ا        

ستند .که دس ته  پیوستن به مذهب يا فرقه خاص در تالش درونی سازی مذهب و پیروی کامل از ان ه

 ، همان منبت (. 1383دوم ويژگی افراد معنوی را دارا می باشد )وست ، 

 فرويد  -4      

نیازهای "فرويد به اشکارا نیاز نوع بشر به مذهب را به تجربه های اولیه دوران کودکی مربوط می داند و 

ر نشات می گی رد . و اي ن راب  ه    مذهبی عمدتا از درماندگی طفل و درنتیجه ابراز نیاز و عالقه او به پد

(.او مذهب را به عنوان ارائ ه کنن ده   1387، به نعل از شريفی ،  1963) فرويد ،  "ايست غیر قابل انکار

توضیحاتی دروغین برای ابهامات زندگی طلعی می کند ،خداوند بخشنده نعش پدر را ايف ا م ی کن د و    

 مردم می توانند در هنگام او حاجت ب لبند.

( فرويد در برابر ادعاهای مربوط به تجربه های معنوی ، موضت بی طرف ی اتخ اذ ک رد و    1963ز)در اغا

( ه ر چن د اي ن    1963) "من نمی توان  اين احساسات اقیانوس گونه را در خود  کشف ک ن   "گفت : 
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 موضوع باعث نشد که وی وجود اين تجربه های معنوی را در ديگران انکار کن د ام ا انه ا را ب ه عن وان     

راعجیب می دانست   "اقیانوس گونه  "ريشه اصلی نیاز های مذهبی قلمداد نمی کرد و اين احساسات 

اوععیده داشت که ريشه احساساتی از اين  "اصال با بافت روانشناسی ناهمخوان می شمرد . "و انها را ، 

یند به نظر فرويد دست را می توان در دوران کودکی يافت زمانیکه کودك خود را مجزا از جهان نمی ب

تنها تجربه غیر اسیب شناختی در بزرگسالی و در از دست دادن حد و مرز مشخصی ، هنگ امی اتف اق   

می افتد که دو فرد بزرگسا  عاشق يکديگر می شوند  . در نتیجه هر تجربه ديگری از قبیل تجربه های 

يده ناهنجار محسوب می شود . معنوی که حد و مرز وجودی انسان را از بین می برد در نظر او يک پد

(.در هر صورت ، فرويد نگرشی بی اعتنا به معنوي ت و تجرب ه ه ای معن وی دارد ، ام ا      2000)وست ، 

ديدگاهش درمورد مذهب از اين ه  منفی تر است . نويسندگان زيادی ه  پیرو سنت های روانکاوروان 

 (.2004، 43)سیمینگتون  پويايی هستند اما نظرشان درباره بخش معنوی زندگی متبت است

 مزلو -5

مکتبی که درباره تجربه ها و ارزشهای متعالی بحث می کند  "روانشناسی فرافردی را به عنوان  44مزلو

خويش  45"خود برتر "(اين مکتب مراجعان را برمی انگیزد تا با 1387توصیف کرده است )شريفی ،  "

واژه روح  از ان اس تفاده م ی    لی ب ه ج ای  تماس حاصل کند . ) خود برتر اص الحی است که اس اگیو 

يکی از دانشمندان اين مکتب کن ويلبر معتعد است که فراتر از مرحله وحدت بدن و ذهن که از . (کند

باالترين مراحل رشد درمانگری غیر مذهبی محسوب می شود ، می توان قلمرو معنويت را تجربه ک رد  

و  47، س ح دقت و ظراف ت   46عبارتند از س ح روحیاو اين قلمرو را  به سه س ح تعسی  میکند که 

 . 48س ح علی
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Maslow- 44 

Selves -Higher -45 

Psychic- 46 
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می نامند و ويلبر معتعد اس ت ک ه اي ن س  ح     49ماوراء اين س وح، س ح نهايی است که ان را اتمن 

 شامل کلیه تجربه های بشر می شود. 

 50الکینز -6       

رب وط ب ه معنوي ت را    ( در تالش برای شناخت گسترده معنوي ت ، ادبی ات م  1988الکینز و همکاران )

خصوص یت   9معنوي ت ش امل    م العه کرده و از بررسی  اجزای تشکیل دهنده معنويت دريافتن د ک ه  

 9. در واقت ايشان يک  پديده معنويت را دارای ساختار چند بعدی می نامن د ک ه ش امل    اساسی است

 بخش است .اين اجزا به طور خالصه به قرار زير هستند:

ادی : که به عنوان خدای مشخص فرد ، خود فراتر يا بعد فرامادی تجربه می شود بعد روحانی يا فرام-1

 خال وجودی را می توان با زندگی معنا دار پر کرد . "معنا و هدف در زندگی: در اين معنا که -2

 .ی نوعی احساس وظیفه  و تهعد داردداشتن رسالت در زندگی: فرد معنو -3

تعدس است و فرد معنوی می تواند تجربه هايی همچون حیرت و تعدس زندگی: زندگی مشهون از  -4

 . موقعیت های غیر مذهبی داشته باشداعجاب را در 

: رضايت نهايی را  نه در ماديات بلکه در مسايل معنوی و روح ی  اهمیت ندادن به ارزش های مادی -5

 می توان يافت 

 گرفتن و داشتن احساس عدالت اجتماعی نوع دوستی: به معنای تحت تاثیر درد و رنج ديگران قرار-6

دارد اي ن ارم ان را    ، جهانی برتر را در ذهن به تصوير م ی کش د و تماي ل   : فردايدالیس  يا ارمان گرايی

 .براورده سازد

 .می بخشند اگاهی از تراژدی: درد، مصیبت و مرگ قسمتی از زندگی هستند که و به ان رنگ و روح

 .به های بودن و نحوه زيستن می شودعی موجب تغییر همه جنثمرات معنويت: معنوی بودن واق
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 جايگاه  معنويت در تعريف سالمتي جايگاه  معنويت در تعريف سالمتي   -22-33-55

پزشکی است . در اين دي دگاه س المتی مع اد      –تعريف سنتی سالمتی در غرب همان نظريه زيست 

قرن بیس ت    بود که در اغاز "نظريه میکروبی بیماری ها "بیمار نبودن است. اين ديدگاه همچنین پايه 

بر فضای تفکر پزشکی سی ره داشت .در ان زمان پزشکان جس  انسان را به صورت ماشین و بیماری را 

درمانی بشر مانند سوتغذيه ،  –به عنوان اختال  در کار ماشین بود . با انکه مد  مسايل مه  بهداشتی 

و انفجار جمعی ت نارس ا ب وده    بیماری های مزمن ، اعتیاد ، بیماری های روانی ، الودگی محیط زيست 

پزشکی وارد شده ، ان است که نعش عوامل تعیین کننده زيست  –است . انتعادی که بر نظريه زيست 

محی ی ، اجتماعی ، روانشناختی و فرهنگی را دست ک  گرفته است . ايراد ديگر اين تعريف ان اس ت  

منفی کرده اي  و عمال چیزی را روشن که اگر بگويی  سالمتی همان فعدان بیماری است  ، يک تعريف 

نساخته اي  و مانند ان است که بگويی  زندگی همان فعدان مرگ و بودن همان نبودن است ! ق رن ه ا   

پیش پزشکان مسلمان تعريف متبتی از سالمتی داشتند . متال حدود ده قرن پیش يک پزشک مسلمان 

 "مام کارکردهای ب دن س یر طبیع ی باش ند     سالمتی حالتی است که ت "به نام علی ابن عباس گفت : 

پس از او اين رشد در هشتصد سا  قبل  و ابن النف یس در هفتص د س ا  قب ل تع اريف ک   و ب یش        

 "تعاد  پوي ای ب دن   "مشابهی از سالمتی ارايه کرده اند . پزشکان مسلمانی مانند ابن سینا سالمتی را 

بدن می شود . ابن سینا تعادلی را که انسان از  می دانستند که منجر به طبیعی بودن همه کارکردهای

ان احساس خوشی داشته باشد  . دارای يک محدوده به ح د فوق انی و تحت انی م ی دانس ت )زم انی       

،1384  .) 

بود و تنها باي د پ س از ب روز     "بیمارنگر"به اين ترتیب در حالی که طب بیومولکولی غربی يک جريان 

بود و حفظ  "سالمت نگر"می شد ، جريان طب اسالمی يک جريان اختال  در ماشین جس  وارد عمل 

تعاد   فعالیت های طبیعی بدن را پیگیری می کرد . اين دي دگاه ب ی گم ان ناش ی از فه   پزش کان       

 "يا ايها االنسان مانحرك بربک الکري  الذی خلعک فسوك فعدلک  "مسلمان  از قران کري  بوده است :



 

 

ه پروردگارخود غره کرده است . ان که تو را افريد و اس توار ک رد و معت د     ) ای انسان چه چیز تو را ب

)قس  به نفس انسان و ان کسی که ان را سامان داد()شمس "و نفسوماسويها  "(.6-7ساخت ( )انف ار : 

 (.4)ما انسان را در بهترين قوام اعتدا  افريدي  ()تین :"ولعد خلعنا االنسان فی احسن تعوي  "(7:

پزشکی غربی سبب شد تا انها مد  های ديگری برای سالمتی در  –ه نارسايی های مد  زيست باالخر

( فرضیه بوم شناسی با اکولوژيک را م رح ک رد . از  1982-1901نظربگیرند .در همین راستا دوبوس )

نظر وی ، سالمتی حالت فعدان نسبی درد و ناراحتی ، ت ابق و تنظی  مس تمر ب ا مح یط زيس ت ب ه      

ر اطمینان از عملکرد بهینه است . با پیشرفت های علوم انسانی اشکار شد که سالمتی تنه ا ي ک   منظو

محی ی نیست ، بلکه عالوه بر عوامل فیزيکی ، عوامل روانش ناختی   –پزشکی و زيست –پديده زيست 

دخال ت  نیز چنان در سالمتی تاثیر دارند که در هنگام تعريف و اندازه گیری س المتی بايس تی انه ا را    

سازمان بهداشت جهانی مع ارن ب ا زم ان تاس یس خ ود ، تعري ف        1946(. در سا  1387داد.)شريفی

اخ الق و ارزش های   "بع د   "روان ی   –فیزيک ی  "سالمتی را توسعه داد و برتعري ف س اده و دو بع دی    

داد. را نیز افزود و بدين ترتیب دخالت اين معول ه را در س المتی بش ر م ورد تاکی د ق رار        "اجتماعی 

ازسوی ديگر برخالف تعاريف منفی )بیمار نگری( گذشته ، در اين تعريف بر دي دگاه متب ت )س المت    

سالمتی عبارت است  از رفاه کامل فیزيکی ، روانی و اجتماعی و ن ه تنه ا فع دان     "نگری( تاکید شد : 

 (. 2009همکاران ، ، اما تحو  در تعريف سالمتی به اينجا خت  نشد )لوينسون و  "بیماری يا ناتونی 

باالخره در سا  ها ياخیر توجه صاحبان حرفه های ذی ربط به تعري ف چه ار بع دی س المتی ک ه در      

)طبیعی و  Maoriفرهنگ سنتی مردم نیوزيلند م رح شده جلب گرديد . در اين تعريف سالمتی که  

شده است . در نهايت معنوی معرفی  –اجتماعی  –روانی  –معمولی ( خوانده می شود ، معوله زيستی 

سالمتی عب ارت اس ت از    "سازمان بهداشت جهانی سالمتی را اين چنین تعريف کرد :  1998در سا  

. قابل ذکر است ک ه  "رفاه کامل فیزيکی ، روانی ، معنوی و اجتماعی و نه تنها فعدان بیماری يا ناتوانی

بر تعداد انها افزوده می گردد ، اين مشاهدات و پژوهش  های بسیار زيادی که به طور مسلسل هر روزه 



 

 

تعريف را تايید می کنند . در بسیاری از پايبندی های دينی نشان داده شده است . اکتر اي ن پ ژوهش   

ها در غرب و برخی نیز در مشرق زمین انجام شده اند . درشرق از مدتها پیش بس یاری از متخصص ان   

 (.1390اعتعاد داشتند .)میالنی فر ، بت بعد چهارم سالمتی ، يعنی بعد دينی يا معنوی

( سالمتی را مجموعه ای از عناصر جسمی، روانی، اجتماعی، معن وی، ععالن ی و محی  ی    2001هیلز )

اعتعاد به معنی داشتن زندگی ، نظ  ح اک  ب ر    "می داند. او سالمت معنوی را چنین وصف می کند : 

بخشد و اين اعتعاد جز اساسی سالمت روان ی   جهان  و قدرتی برتر به زندگی فرد مفهومی ژرف تر می

است . يا اين اعتعاد روح انسان از فرد فراتر رفته و به گذشت ، بخشش و رسیدگی به نیازهای ديگ ران  

پیش از نیازهای خود می پردازد . پرورش روح به هر شیوه ای که انجام پذيرد ، نتیجه اش برون رف ت  

الق برتر از طريق  عبارت ، اي ین ه ا و مراس   ، ب ه زن دگی ف رد       از رنج های انسان است . ارتباط با خ

معنايی تازه می بخشد. افراديکه از نظر روحی و معنوی زندگی فرد معنايی تازه می بخشند . افرادی که 

از نظر روحی و معنوی سال  هستند ، در زندگی خود اهداف اساسی دارند . انها اموخته اند که چگون ه  

امش و غنا را احساس کنند و به خود و ديگران برای دس تیابی ب ه ظرفی ت هايش ان     عشق ، شادی ، ار

ياری رسانند . برخی از صاحبنظران معتعدند که افراد بیگانه با معنويت ، اساسا بیمار هستند ، حتی اگر 

( الزم است 2002سمرتوم های )نشانه های ( شناخته شده پزشکی را نداشته باشند . به بیان کونیگ )

در ارزيابی بیماران ، عالوه بر جنبه های جسمانی ، جنبه های روانی و همچنین جنبه های معنوی انان 

بررسی شود ، زيرا مردم ارگانیس  های بیولوژيک صرف نیستند . به نظر وی در بیماری ها بايستی ه    

وجود جامت است ک ه  دارد و ه  روان درمانی و ه  دين به کار گرفته شود . در اين ديدگاه بیمار يک م

دارای بدن ، ذهن و روح است . بنابراين سالمتی يک کل به ه  پیوسته است که هرگاه دچ ار اخ تال    

شد ، بايد به تمامی درمان شود . طرفداران  کل گرايی ععیده دارند که زمان ان فرا رسیده است که به 

ان و بازتوانی بیماران توجه جدی بعد روحی ومعنوی سالمتی و نعش ان در حفظ و ارتعای سالمتی درم

به ان بخش از وجود انسان مرب وط م ی ش ود ک ه در      "بهداشت معنوی يا روحی "شود . در اين تفکر 



 

 

جستجوی معنا و مفهوم زندگی است . بهداشت روحی شامل مفاهیمی چون کما  معنوی ، اخالقیات ، 

س ت . اينک ه بس یاری از ص احبنظران     اصو  ، هدف داشتن و زندگی و تعهد به چیزی ب دتر و واالت ر ا  

معتعدند که معنويت و دين از مهمترين عوامل تعیین کننده س المتی حت ی در اف راد معل و  ون اتوان      

هستند  به عبارت ديگر حتی با وجود معلولیت و ناتوانی می توان با اتکای ب ه معنوي ت ، ب ه س المتی     

 (.1384دست يافت . )زمانی ، 

 نگرش مذهبينگرش مذهبي  -22-44

 ک رده  م رح (2000)اسمیت و کی مک که گونه آن نگرش يک عنوان به دينی نگرش رسد رمینظ به

 موقعی ت  ب ا  بهت ری  س ازگاری  برخوردارند بااليی دينداری از که افرادی. است مؤثر انسان رفتار بر اند،

 زنی   ب االتری  زن دگی  ب ه  امی د  زندگی در سال  های شیوه اتخاذ دلیل به ها آن دارند، زا استرس های

 و فکری فرايند بر میانجی يک عنوان به مذهب(. 2002، کوهن و کوئنیگ) دارند عادی افراد به نسبت

 ب ه  روي دادهای  از بس یاری  حتی ترتیب، بدين. گذارد می تأثیر فرد زندگی روزمره رويدادهای ارزيابی

 از بسیاری. اشتد خواهد متبت احساس ها آن از فرد و شوند می ارزيابی معنادار و متبت منفی، ظاهر

 م ی  ت ر  آس ان  اجتم اعی،  شرايط و ها هیجان با برخورد ايمان، کمک به که باورند اين بر پژوهشگران

 مانن د  روانی فشار به پاسخ کننده، تعديل عوامل طريق از مذهب (.2002 اويشی، و لوکاس دينر،)شود

 ب ا  معابل ه  سبک در ،...و حمايتی منابت معابله، راهبردهای فرد، خود شناختی ارزيابی موقعیت، ارزيابی

 اس ت،  مذهبی و اسالمی کشور يک ما کشور آنجايکه از (.1383 دادفر،)گذارد می تأثیر نیز روانی فشار

 عام ل  توان د  م ی  ک ه  ش ود  م ی  محس وب  ق وی  بیرون ی  و درونی کنتر  منبت يک عنوان به مذهب

 .باشد آسیب ها سمت به جوانان گرايش عدم در تأثیرگذاری

 از م الع ات  از برخ ی  در دينداری باشد، می دين و مذهب مواد، به ابتال کننده مراقبت عوامل از يکی

 از ای مجموع ه  عن وان  ب ه  م ذهب . اس ت  ش ده  ياد مواد به وابستگی معابل در محافظتی عنوان به آن

 روانی های گاه تکیه مؤثرترين از يافته، تعمی  و اختصاصی های ارزش نیز و نبايدها و بايدها اعتعادات،



 

 

 ب ا  نیز خاص شرايط در و کند فراه  عمر های لحظه در را زندگی معنای است قادر و رود می شمار به

 (.1390 دانش، و کرمانی) دهد نجات معنايی بی و تعلیق از را فرد تبیینی، های گاه تکیه سازی فراه 

 وی عع ل  ب ه  کن د؛  م ی  مس لح  حیات فلسفه يک به را او که است موهبتی آدمی برای دين همچنین

 ه ای  فرمان به تا کند می کمک آدمی به پرورد، می را آن و دارد تأکید اراده بر بخشد، می روشنگری

 از دي ن . بخش د  می تحعق را جاودانگی و عشق به نیاز ويژه به روح، اساسی نیازهای و نهد گردن ععل

 گرفته ياد های شايستگی ردنآو دست به برای هايی فرصت تدارك با اخالقی، نظ  يک برقراری طريق

 اس میت، )دهد م ی  ق رار  ت أثیر  تح ت  را آن از بهب ود  و مواد سوءمصرف اجتماعی، قوانین تهیه و شده

2001.) 

  بح ث  م ورد  زن دگی  وقايت تفسیر برای مرجت نظام يک عنوان به را مذهب(1985)همکاران و اسریکال

 فه    ب ه  کم ک  ب رای  آن از اف راد  که شود می تصور بامعنا نظام يک عنوان به مذهب. دهند می قرار

 از يکی زمینه، همین در. کنند می استفاده خود حرمت حفظ و وقايت مهار بینی، پیش جهانی، مسائل

 دين ی  های آموزه به تمايل يا پیروی شاخص عنوان به محععان سوی از که مذهبی، و دينی موضوعات

 بر مفهوم اين (.1390 خاکسار، و گلررور)است مذهبی گیری جهت شده، م رح ها پژوهش پیشینه در

 جوک ار،  و الب رزی ) دارد دالل ت  م ذهبی  ه ای  کنش گزاردن در افراد، بودن غیرابزاری و ابزاری داليل

 آن، ابعاد تمام در مناسبات و روابط ساختار به بخشیدن مرجعیت قرار به مذهبی گیری جهت. (1384

 اس اس  بر فرد عملکرد مذهبی، گیری جهت عبارتی به و است؛ شده تعريف خدا با انسان ۀراب  پرتو در

 خ وش  امی د،  بر مذهب های جنبه از بسیاری(. 1388 سهرابی، و مهرابی)باشد می خود دينی باورهای

 رفتاره ای  و تج اوز  از پرهی ز  ديگ ر،  س وی  از. دارند تأکید بخشش و عفو جويی، پیوند همدلی، بینی،

 جنب ه  دو ه ر . اس ت  ش ده  سفارش مذاهب در پیوسته زدی،د و خودفروشی فساد، مانند ضداجتماعی

 ارزش احساس آمدن پديد باعث منفی، های فعالیت از دوری و متبت های فعالیت به پرداختن مذهب،

 روي دادهای  ارزي ابی  و فک ری  فرايند بر میانجی يک عنوان به مذهب. شود می اديان پیروان در متبت



 

 

 و متب ت  منفی، ظاهر به رويدادهای از بسیاری حتی ترتیب، ينبد. گذارد می تأثیر فرد زندگی روزمره

 اي ن  ب ر  پژوهشگران از بسیاری. داشت خواهد متبت احساس ها آن از فرد و شوند می ارزيابی معنادار

 و لوک اس  دينر،)ش ود  می تر آسان اجتماعی، شرايط و ها هیجان با برخورد ايمان، کمک به که باورند

 م ذهبی  های برنامه و ها آموزش از که است شده داده نشان مختلفی ایه پژوهش در(.2002 اويشی،

. ک رد  استفاده روانی های اختال  بروز از پیشگیری برای ای وسیله عنوان به شکل بهترين به توان می

 داش ته  هم راه  بس یاری  خ انوادگی  و اجتماعی فردی، آرامش تواند می خوبی به مذهبی زندگی سبک

 (.1385، علیجانی)باشد

   اسالماسالم  وو  ييروانشناختروانشناخت  دگاهدگاهييدد  ازاز  ننييدد  ففييتعرتعر  -22-55

 از عناص ری  اس ت،  بش ر  هدايت برای زيادی های برنامه از متشکل که وسیت ای سامانه عنوان به دين

 و نف س  کنت ر   منظ ور  به اخالقی خاص قواعد و ها راهنمايی زيرا شود؛ می شامل نیز را خودکنترلی

 ممک ن  دينداری و خودکنترلی (.2003 اسمیت،)دهد می قرار فرد اختیار در را رفتارها برخی از امتناع

 و مع ررات  خ الف  رفتاره ای  از پیشگیری در دينداری اثر زيرا باشند؛ داشته نیز تعامل يکديگر با است

 (.1995، راچلین)باشد متفاوت خودکنترلی، مختلف س وح دارای افراد در است ممکن اجتماعی رسوم

 مواج ه  آن ب ا  ک ه  را هايی سؤا  جواب تنها تا دهی  می انجام انسان يک نعنوا به ما آنچه يعنی دين

 آن. م رد  خواهند آينده در و اند زنده هستند ما شبیه که کسانی و ما که آگاهی  زيرا بفهمی ، هستی 

 از ه ا  انس ان  م ا  که نیستند آگاه درجه اين به تا زنده موجودات ديگر انواع از يک هیچ که معتعدند ها

 ها آن. م لعی  خود های محدوديت و ديگر دنیايی وجود امکان از و ديگران و خود وجود از خدا، وجود

 و مبن ا  قبی ل؛  از ه ايی  س ؤا   با برخورد برای انسان های کوشش خال  از دين که معتعدند همچنین

 هچ کمبودهاي  مورد در کن ؟ برخورد میرم می من که واقعیت اين با چگونه چیست؟ ما زندگی هدف

 (.1387 آرين،)است شده پديدار کن ؟ برقرار ارتباط ديگران با چگونه بکن ؟ بايد



 

 

 هم ین  در نیز را دين دارد، تأکید جويی بر معنی همواره خود درمانی روان در(1965)فرانکل ازآنجاکه

 رف تن  يعنی است زندگی در نهايی يا غايی معنايی يافتن برای بشر تکاپوی دين .کند می تعريف راستا

 او چیزی اينکه نه کند می حرکت دين انتخاب سوی به او و است فرد درون از برخاسته دين سمت به

 دي ن  ص ورت  اين در که نیست جبر سر از تنها نه باوری دين ديگر بیان به. باشد واداشته امر اين به را

 انس ان  ۀهم مورد در اين و است پذيری مسئولیت سر از و آزادی نهايت در بلکه. گردد م واهی پنداری

 ۀهم (باطن شعور) ناهشیار ضمیر اعماق در دار ريشه و عمیق مذهبی احساس يک زيرا است صادق ها

 بلک ه  نیس ت  بی رون  از ش ده  تحمی ل  و عارضی اموری دينی احساسات بنابراين  .دارد وجود ها انسان

 تجرب ه  اعم ا ،  و ه ا  ساحس ا  عنوان به را دين(1965)جیمز ويلیام .دارد ما روحانی ناهشیار در ريشه

 ه ای  مجموعه و مفاهی  شامل عموما  دين. داند می کند می الهی را آن که آنچه با راب ه در فرد های

 ي ا  و طبیع ی  م اوراء  موجودات يا خدايان خدا، نظیر سنتی تعبیر به متعالی پديده با که است مفهومی

 دين داری  الزم ه  ب ود  معتع د  او. دارد س روکار  تجربی طبیعی ماوراء چیزهای يا و طبیعی ماوراء جهان

 (.1387، آرين از نعل به)است متعالی الهی واقعیت به اعتعاد يا درك معداری

 موافق که طوری به را دنیا صالح که است زندگی در مخصوصی روش دين طباطبايی، عالمه ديدگاه از

 روش ی  و راه و حی ات  سنت جز نیست چیزی دين. کند می تأمین باشد، دائمی حیات و اخروی کما 

 ندارد غايتی و هدف هیچ انسانی، هیچ پس. شود سعادتمند تا کند پیشه را آن است واجب انسان بر که

 ص ورت  ب ه  هاست، آن آ  ايده که هدفی و خود سعادت سوی به مخلوقات انواع تمامی و سعادت مگر

 و فعهی اعتعادی، قواعد عهمجمو دين ديگر عبارت به (.1380 طباطبايی، عالمه)اند شده هدايت ف ری

 ق رار  بش ر  اختی ار  در ه ا  انسان پرورش و انسانی جامعه و فرد اداره منظور به خداوند که است حعوقی

 آفرينن ده  ب ه  اعتعاد با است برابر دين کند؛ می بیان( 1380)مصباح(.  1380 آملی، جوادی)است داده

 23 آي ه  تفسیر المیزان،1366)طباطبايی. دععاي با متناسب عملی دستورهای و انسان و جهان برای ای



 

 

 ب ین  در ک ه  اجتم اعی  س نت  از اس ت  عبارت قرآن عرف در دين: کند می تعريف چنین را دين (هود

 .است داير مجتمت

 زازا  استرساسترس  عواملعوامل  بابا  ننييدد  رابطهرابطه  -22-66

 افراد اما کنند؛ می تجربه را مشابهی روانی فشار میزان غیرمذهبی و مذهبی افراد که رسد، می نظر به

 باوره ای . کنن د  معابل ه  روان ی  فش ارزای  عوام ل  و زندگی منفی رويدادهای با توانند می بهتر مذهبی

 انتخ اب  در ف رد  ب ه  طري ق  اين از و کنند می عمل زندگی های استرس برابر در يک همچون مذهبی

 در یمهم   نع ش  م ذهب  پارگامن ت،  اعتع اد  ب ه . رسانند می ياری مؤثر مناسب ای معابله راهبردهای

 نظ ر  از. کن د  تع ديل  را زندگی شديد های بحران اثر تواند می و دارد زندگی های استرس با رويارويی

 و اس ت؟  خ رناك بالعوه صورت به رويداد اين آيا يعنی او ، نوع ارزشیابی هنگام در مذهبی افراد وی،

 ب ه  روان ی  فش ار  با معابله رایب ،(کن ؟ معابله رويداد اين با توان  می من آيا) يعنی دوم، نوع ارزشیابی

 همچ ون  ع واملی  ت أثیر  تح ت  روان ی  فش ار  به ها آن واکنش زيرا کنند؛ می استفاده مذهب از خوبی

 در ام ر  اي ن . گیرد می قرار آن مانند و گشايی مشکل سبک شخصی، کوشی سخت اجتماعی، حمايت

 ب ا  معابله برای مذهب أثیرت ترين مه  پس. گردد می روانی فشار کاهش موجب متدين و مذهبی افراد

 طري ق  از م ذهب  چن ین  ه . دارد روانی فشار ارزشیابی فرآيند در که است نعشی دلیل به روانی فشار

 راهبردهای فرد، خود شناختی ارزيابی موقعیت، ارزيابی مانند روانی فشار به پاسخ کننده، تعديل عوامل

 (.1383، دادفر)گذارد می تأثیر نیز روانی فشار با معابله سبک در ،...و حمايتی منابت معابله،

 ه ای  موقعی ت  ب ر  م ذهب  کنن ده  تعديل نعش به (1390 سلیمی، و حسینی از نعل به ،1990)پارك

 ب ا  آم دن  کنار چگونگی و مذهبی منابت بین(، 2003)کا  های يافته اساس بر. دارند تأکید زا استرس

 مش کالت  ب ا  معابل ه  ه ای  مه ارت  با مذهبی لهمعاب گوناگون های شکل. دارد وجود ارتباط ها بیماری

 جه ت  معی اس  در ک ه  اف رادی  داد نشان نیز( 2005)جیمز و ناوارا م العه نتايج. کند می پیدا ارتباط

 ک ه  اف رادی  ول ی . داشتند بیشتری استرس بودند، کرده کسب را باالتری نمرات بیرونی مذهبی گیری



 

 

. دادن د  م ی  نش ان  خ ود  از را کمت ری  اس ترس  د،داشتن درونی مذهبی گیری جهت در بااليى نمرات

 ه رای  شیروه استررس، شخصیتی، های ويرژگی عنوان تحت پژوهشی در ،(1385)همکاران و شاکری

 ب ه  کنن ده  اق دام  اف راد  ک ه  داد نشان خودکشی، به کننده اقدام افراد در مذهبی های نگرش و معابله

 م ذهبی  ه ای  نگ رش  دارای و ان د  برده کار به را مسئله حل بر متمرکز معابله شیوة کمتر خودکشی،

 جهت يعنی درونی بودن مذهبی که رسیدند نتیجه اين به( 1990)کوهن و پارك. اند بوده تری ضعیف

 .دارد روان ی  س المت  نتیج ه،  در و م دار  مس ئله  روي ارويی  ب ا  بیش تری  ارتب اط  درونی مذهبی گیری

 بن ه  روان دارای درونی، گیری جهت دارای هبیمذ افراد کنند می اشاره( 1993)همکاران و مکینتاش

 اف راد،  اي ن . ده د  م ی  ق رار  ت أثیر  تحت زا، استرس رويدادهای از را ها آن ارزيابی نحوة که باشند می

 مختل ف  ه ای  موقعی ت  در رو، ازاي ن . کنن د  م ی  استفاده مدار، مسئله رويارويی های شیوه از معموال 

 .دهند می نشان خود از بهتری سازش

 روانروان  سالمتسالمت  وو  ننييدد  -22-77

 .ش ود  م ی  مش اهده  روان سالمت حوزه های پژوهش اغلب در امروزه دينداری عامل و مذهبی نگرش

 ک ه  اس ت  اي ن  از ح اکی  ک ه  اند کرده پیدا رشدی به رو های يافته جسمی، و روانی سالمت محععان

 از که افرادی(. 2003 اوکنار، و کوب اوکنار،) دارد راب ه وی روانی و جسمی بهزيستی با معنوی زندگی

 از ت ری  پ ايین  می زان  دارن د،  زا اس ترس  های موقعیت با بهتری سازگاری برخوردارند بااليی دينداری

 از و کنند می پرهیز الکل و گردان روان مواد مصرف از کنند، می تجربه را افسردگی و منفی هیجانات

 زندگی به امید زندگی در ناسال  های یوهش اتخاذ دلیل به ها آن. برخوردارند باالتری اجتماعی حمايت

 (.2002 کوهن، و کوئنیگ) دارند عادی افراد به نسبت باالتری

 در که است گرفته صورت روان سالمت بر مذهب تأثیر دربارة مختلفی های پژوهش اخیر های سا  در

 ک ه  ده د  یم   نشان ها يافته. است شده استفاده آلرورت مذهبی گیری جهت معیاس از ها، آن بیشتر

 آزموده) شادکامی و سرسختی است؛ داشته متبت همبستگی زير موارد با درونی، مذهبی گیری جهت



 

 

 همکاران، و غرابی) روان سالمت افزايش ،(1390 سهرابی، و مهرابی) رويی سخت(؛ 1386 همکاران، و

 و اض راب ت؛اس داشته متبت همبستگی زير موارد با بیرونی، مذهبی گیری جهت معابل، در ، (1387

 ،(1389 نجف ی،  و محم دزاده )مرگ وس واس  ،(1389 همک اران،  و منص ورنژاد )مرگ اض راب ويژه به

 (.1389 بزرگی، جان و عباسی) هیجانی پايداری (1384 فرانی،، رمضانی و بهرامی) افسردگی

 زیب ا  را دف اعی  س رر  نع ش  افراد، برای درونی مذهبی گیری جهت ويژه به و مذهب رسد، می نظر به

 هم ان  (.1390س لیمی،  و حس ینی )کند می ايجاد شناختی روان متبت آثار از وسیعی مجموعه کرده،

 ک ه  داش ت  ععیده و دانست می روان سالمت برای بالعوه عوامل از يکی را مذهب نیز آلرورت که گونه

 کمک و مفید روان، سالمت برای عظی  نیروی يک و بخش وحدت اصل يک عنوان به تواند می مذهب

 اس ت  داده نش ان  تحعیعی در نیز( 1990)کوئینک. (1384 بلداجی، خاکسار و خداپناهی) باشد کننده

 م ذهبی  اعتعادات که افرادی. دارد متبت راب ه او معنوی زندگی با انسان، جسمی و روانی سالمت که

 اف راد  از ت ر  س ريت  بیم اری  هنگ ام . دارن د  اس ترس  های موقعیت با بهتری سازگاری دارند، تری قوی

 از کنند، می تجربه را افسردگی و منفی هیجانات از تری پايین میزان. کنند می پیدا بهبود غیرمذهبی

 همکاران، و عسگری)دارند کمتری اض راب و برخوردارند باالتری اجتماعی حمايت و تحصیلی عملکرد

 و ع اطفی  اخالق ی،  خالءه ای  و کند می برآورده را انسان اساسی نیازهای از بسیاری مذهب، (.1388

 فرد در را معنوی اخالقی، خصوصیات و نموده تحکی  فرد در را قدرت و امید کند، می پر را او معنوی

 محرومی ت  و مص ائب  و مشکالت برابر در انسان برای محکمی بسیار پايگاه داده، استحکام اجتماعات و

 اخی ر  های سا  در شد، گفته که طور همان. (1388 همکاران، و حیدری) کند می ايجاد زندگی های

 اخ تالالت  ک اهش  و ش ناختی  روان س المت  و زندگی در آن نعش و مذهب مورد در زيادی تحعیعات

 و م ذهب  اهمیت بیانگر دنیا، س ح در موضوع اين به نسبت روزافزون اقبا . است گرفته صورت روانی

 م ی  م ذهبی  گی ری  جه ت  ن،میا اين در که. باشد می معنويت و دين به انسان بازگشت دهنده نشان

 معابله. روند کار به گوناگونی متغیرهای بین ارتباط کشف برای مفید تجربی الگوی يک عنوان به تواند



 

 

 ه ای  خواس ته  ب ا  بتوان د  تا کند استفاده خود سازش منابت از فرد که است اين مستلزم روانی، فشار با

 .يابد ان باق برونی و درونی

 ننييدد  ييتتروانشناخروانشناخ  ییهاها  كاركردكاركرد  -22-88

 ک ارکرد . 1: نماي د  ايف ا  م ا  زندگی بهبود در زيادی کارکردهای است ممکن مذهبی اعتعادات و باورها

 ک ه  دف اعی،  ر خ ود  کارکرد. 2 رساند؛ می ياری ها تنبیه از اجتناب و ها پاداش حصو  در که ابزاری،

 در ک ه  شناختی، کردکار. 3 نمايد؛ می ايفا مهمی نعش پريشانی و شخصیتی تضادهای از اجتناب برای

 ک ه  ارزشی، ر نمايشی کارکرد. 4 است؛ تأثیرگذار پیچیده اطالعات سازی همسان و بخشی نظ  جهت

 اي ن  ب ه  توجه با. (1388 همکاران، و نوابخش)تأثیرنیست بی عمیق های آرمان و ها ارزش انعکاس در

 و اعتع ادات  ک ه  هس تند  یکس ان  درون ی،  مذهب دارای افراد که آنجايی از رسد، می نظر به کارکردها

 باورهای دارای و دارند واقعی اعتماد خود ايمان نیروی و خدا به و داشته تری قوی مذهبی های نگرش

 روي دادهای  ب ا  مواجه ه  هنگ ام  ب ه  ايش ان  برای مذهب. هستند ای شده تر درونی و تر عمیق مذهبی

 جمت برای شناختی توانايی از و باشد؛ می نمايشی ارزشی و شناختی کارکرد دارای زندگی، زا استرس

 م ذهبی  انگیزه معابل، در. کنند می استفاده مشکل حل منظور به آن کردن منسج  و اطالعات آوری

 به مذهب و دارد تکیه اجتماعی ععايد و ها ارزش به بیرونی، مذهبی گیری جهت دارای افراد در بودن،

. ش ود  م ی  اس تفاده  مادی آما  و اهداف تحعق برای ای وسیله عنوان به آن از که است ابزاری معنای

 از دارن د،  بیرونی مذهب که کسانی واقت، در. است واقعیت برابر در دفاعی مذهب زمینه، اين در گاهی

 ط ور  ب ه  م ذهب،  دلی ل  همین به. شوند نمی دور خود از ولی آورند، می روی خدا به الهی فلسفه نظر

 فرويد، نظر از که است مذهبی همان اين. شود می تبديل افراد بینی میان خود برای سرری به اساسی

 اي ن  دلی ل،  همین به. کند می عمل اض راب برابر در مذهب اينجا در. شود می منجر آزردگی روان به

 برخ ورد  و واقعی ت  ب ا  ش دن  روب رو  از ر مدت کوتاه هرچند ر از بیشتر مشکالت، با رؤيارويی در افراد

 (.1386 بزرگی، نجا)کند می دور مسائل با من عی



 

 

 ننييدد  دربارهدرباره  ييروانشناسروانشناس  پردازانپردازان  ههيينظرنظر  ازاز  ييبرخبرخ  دگاهدگاهييدد  -22-99

 انجم ن  رياس ت  عن وان  ک ه  بود آمريکايی فیلسوف و روانشناس جیمز(: 1910-1842)مزیج امیليو -

 نه ادی  دي ن . ش د  قائ ل  تمايز شخصی دين و شده نهادی دين بین جیمز داشت را آمريکا روانشناسی

 عه ده  ب ه  جامع ه  فرهن گ  در را مهمی نعش و است مذهبی های گروه يا ها نسازما به مع وف شده

. اس ت  تجرب ه  قابل جامعه فرهنگ علیرغ  دارد، معرفتی تجربه يک فرد آن در که شخصی، دين. دارد

 از او ک ه  ب ود  چیزی (انديشی جزم) دگماتیزم گفت، می جیمز که باشد چنان شخصی های تجربه اگر

 در جیم ز  اهمی ت . ب ود  م  رود  جیم ز  نظر از علمی چه و مذهبی چه گماتیک،د افکار. بود متنفر آن

 اساسی موضوعاتی ی درباره او. ندارد نمايی بزرگ به نیاز طورکلی به روانشناسی در و دينی روانشناسی

 (.1378)آرين، است مانده باقی حیاتی موضوعات عنوان به نیز امروزه که است کرده بحث

 کت اب  دي ن  شناسی روان ۀزمین در 1950 سا  از آلرورت گوردون(: 1967-1897)آلرورت گوردون -

 اين آلرورت هنر. دانست اهمیت حائز زمینه اين در را او حرکت بايستی که کرد تألیف را دينش و فرد

 دي ن  به نسبت بیرونی و درونی گیری جهت ۀنظري ارائه با اجتماعی شناس روان يک عنوان به که بود

 جه ت  گرفتن نظر در با را نژادی تعصبات ۀزمین در اجتماعی شناسی روان م العات توانست انسان در

 گیری جهت خصوص در آلرورت بندی تعسی  (2000 براون،)دهد قرار م العه مورد فرد مذهبی گیری

 ک ه  م الع اتی  در و دارد مع  وف  خ ود  به اخیر سالیان طی را زيادی توجه است توانسته فرد مذهبی

 آلرورت. گیرد قرار استفاده مورد کارآمد نظريه يک عنوان به باشد روانشناسان توجه دمور مذهب عامل

. کرد بندی تعسی  بیرونی و درونی دينی گیری جهت دو با را ها آن افراد، دينی گیری جهت حسب بر

 ب ه  را م ذهب  دينی، های ارزش سازی درونی ضمن درونی گیری جهت با مذهبی افراد آلرورت نظر از

 ب رای  ای وس یله  ص رفا   را دين بیرونی، گیری جهت با افراد که درحالی. گیرند می نظر در هدف همتاب

 دو ب ه  بیرون ی  دين ی  گیری جهت درزمینه آلرورت نظريه اخیرا  گیرند می نظر در ديگر اهداف به نیل

 دين ی  گی ری  جه ت  دارای اف راد  بن دی  تعسی  اين طبق. است يافته بسط شخصی و اجتماعی ۀمعول



 

 

 گی ری  جهت در که درحالی جويند، می سود اجتماعی اهداف به نیل جهت مذهب از اجتماعی بیرونی

، راس و آلرورت)کنن د  م ی  اس تفاده  فردی امنیت کسب جهت مذهب از افراد شخصی بیرونی مذهبی

1967.) 

 گی ری  موض ت  دي ن  ب ه  نس بت  اس ت  فرويدی نو يک که اريکسون(: 1994-1902)کسونيار کيار -

 و انس ان  زن دگی  ت اريخ  ط و   در آم ده  وجود به اجتماعی نهادهای بین است معتعد وی. اردد متبتی

 طو  در اجتماعی نهاد يک عنوان به دين اريکسون نظر به. دارد وجود ارتباط او شناختی روان نیازهای

 در اساس ی  اعتم اد «  دورة به بازگشت عنوان به را دين فرويد برخالف اريکسون .است بوده بشر تاريخ

 اريکس ون  دان د  می ضروری بشر اساسی اعتماد نیاز تأمین برای را آن و ندانسته کودکی ارضاء خدمت

 براب ر  در اعتم اد  ع دم  تح و   از مرحل ه  اولین در کودك که است معتعد و نامیده تحو  ۀمرحل اولین

 اعتم اد  قابل یا پديده عنوان به را مادر و خارج جهان تدريج به خود شخصیت من عنوان به را اعتماد

 ايم ان  حیاتی، نیاز يک عنوان به ايمان. کند می فراه  را بزرگسالی در است معتعد وی. کند می درك

 ديگ ری  مفه وم  ده د  م ی  س وق  دين پذيرش سوی به را انسان اعتماد ظرفیت پايه کودکی دوران در

 (.1968، اريکسون)کند می پیدا ارتباط دين با که است شده م رح اريکسون اريک توسط

 تفاوت مذهب با معنويتتفاوت مذهب با معنويت  -22-1111

مذهب به عنوان اعتعادی اجتماعی و انجام مناسک خاص که با رفتن به کلیسا و پیوستن به ديگر گروه 

ها تعريف می شود  ولی معنويت شامل تجربه احساسات همراه با طلب کردن معنی و هدف در زندگی 

ت راهمان جستجو در معنا و مفهوم زن دگی و  تعريف می گردد . برخی از صاحب نظران  ديگر ، معنوي

اعتعاد به وجود قدرت برتر و ماورايی می دانند .همچنین معنويت  امری ف ردی و ن ه لزوم ا اجتم اعی     

( ، معنويت را امری فردی و محتوای ان را جستجوی پاسخ 2001) 51شمرده شده است . متال کونیگ

می داند . که ممکن است منشا يا معصد دينی داشته  سواالت غايت زندگی ،معنا و ارتباط با امر معدس

 (.2001يا نداشته باشد و به زندگی اجتماعی مربوط شود يا خیر )کونیگ 
                                                 

51Koenig- 



 

 

 سبک های فرزند پروریسبک های فرزند پروری  -22-1111

-های گوناگون پرورش میهای فرهنگی خود، کودکان خود را به شیوهوالدين بر اساس الگوها و آرمان

-ش یوه  های چش  گیری در زمینهلف و کشورهای مختلف به تفاوتهای اجتماعی مختدهند، در گروه

م یالدی، تح ت    20(. در سه دهه او  ق رن  1385خوري  )احدی و جمهری، می های فرزند پروری بر

(. ول ی  1377های فرزند پروری تا حدود زيادی خشن و خشک بودند )ماس ن،  فوذ رفتار گرايان، روش

های فرزند پ روری در جه ت س هل گی ری و انع  اف      ن، روند شیوه، تحت نفوذ روانکاوا1940در دهه 

های جديد پرورش فرزندان ب ر مبن ای  اص و     روش (.1380پذيری، بیشتر دگرگون شد )دولت زاده، 

برابری و احترام متعابل استوار است، منظور از برابری کودك و بزرگسا ، در ارزش انس انی و ش ان آن   

ه ای  ك ارزش انسانی کودك اين است ک ه وال دين ب ا توس ل ب ه ش یوه      است  والزمه اين برابری و در

-باشند و در روشمن عی فرزندپروری کودك به خود اطمینان دهند که دارای ارزش و شان انسان می

 (.1380های تربیتی خود، اين نکته را مد نظر قرار دهند )دولت زاده، 

رتهای مناسب برای برنامه ريزی، خلق، پرورش رتهای مناسب برای برنامه ريزی، خلق، پرورش فرزند پروری فرايند تحو  و بهره گیری از دانش و مهافرزند پروری فرايند تحو  و بهره گیری از دانش و مها

یت ( معتعد است که فرايند تربی ت  19871987))53(. بروکس(. بروکس19871987،،52و تدارك مراقبت از فرزند است )موريسونو تدارك مراقبت از فرزند است )موريسون ( معتعد است که فرايند ترب

یده شامل تغذيه،حفاظت و راهنمايی کودك در گستره ی تحولی او است فرزند پ روری فع الیتی پیچی ده     عالیتی پیچ پروری ف شامل تغذيه،حفاظت و راهنمايی کودك در گستره ی تحولی او است فرزند 

لب ه هر يک از والدين ب ور جداگانه يا با جل ب  است و شامل بسیاری از رفتار های اختصاصی می شود کاست و شامل بسیاری از رفتار های اختصاصی می شود ک ه هر يک از والدين ب ور جداگانه يا با ج

قرار مشارکت يکديگر از اي ن مه ارت ه ا اس تفاده م ی کنن د ت ا رفت ار ک ودك خ و را تح ت ت اثیر ق رار               تاثیر  حت  خو را ت کودك  تار  تا رف ند  می کن ستفاده  ها ا هارت  ين م مشارکت يکديگر از ا

 (.(.19991999،،54دهند)دارلینگدهند)دارلینگ

کردن شیوه فرزند پروری بیانگر تنوع های بهنجار در تالش های وال دين ب رای کنت ر  و اجتم اعی ک ردن       ماعی  تر  و اجت برای کن لدين  شیوه فرزند پروری بیانگر تنوع های بهنجار در تالش های وا

با وه ها، ابرازی برای توصیف تفاوت های بهنجار فرزن د پ روری ب وده و ب ا     فرزندان است. بنابراين اين شیفرزندان است. بنابراين اين شی بوده و  پروری  ند  وه ها، ابرازی برای توصیف تفاوت های بهنجار فرز

                                                 
52Morrison 
53Brooks 
54Darling 



 

 

موزش و موضوع کنتر ، ارتباط تنگاتنگ دارند. اکتر پژوهشگران معتعدند ک ه نع ش اص لی وال دين آم وزش و       لدين آ صلی وا عش ا که ن موضوع کنتر ، ارتباط تنگاتنگ دارند. اکتر پژوهشگران معتعدند 

 (.(.19991999کنتر  فرزند است)دارلینگ، کنتر  فرزند است)دارلینگ، 

 ابعاد فرزند پروری ابعاد فرزند پروری   -22-1111-11

فرزند مورد بررسی قرار گرفته فرزند مورد بررسی قرار گرفته   -هده تعامل والدهده تعامل والدتأثیر محیط خانواده بر رشد کودك اغلب به وسیله مشاتأثیر محیط خانواده بر رشد کودك اغلب به وسیله مشا

لفاست. در اين مشاهدات معموالً ويژگیهای رفتاری والدين به وسیله دو بعد ارزي ابی ش ده اس ت: ال ف     ست: ا شده ا يابی    -است. در اين مشاهدات معموالً ويژگیهای رفتاری والدين به وسیله دو بعد ارز

شامل کنت ر  ش امل     -پذيرش )گرمی( شامل حمايت و پرورش عاطفه متبت بین والد و کودك می باشد. بپذيرش )گرمی( شامل حمايت و پرورش عاطفه متبت بین والد و کودك می باشد. ب تر   کن

ودك خود را هدايت می کنند مانند: راهنمايی و کنتر  ،  ودك خود را هدايت می کنند مانند: راهنمايی و کنتر  ،  آن دسته از رفتارهای والدين است که رفتار کآن دسته از رفتارهای والدين است که رفتار ک

 (. (. 13831383بازدارنده يا تسهیل کنند )نعل از محرابی،بازدارنده يا تسهیل کنند )نعل از محرابی،

 بعد گرم بودن والدين بعد گرم بودن والدين 

شود های مه  شیوه های فرزند پروری والدين در نظر گرفته می ش ود  گرمی والدين به عنوان يکی از جنبهگرمی والدين به عنوان يکی از جنبه های مه  شیوه های فرزند پروری والدين در نظر گرفته می 

ندترين و دائمی ترين اثرات را بر رشد کودك دارد. ندترين و دائمی ترين اثرات را بر رشد کودك دارد. که با شايستگی کودکان ارتباط دارد. اين بعد نیرومکه با شايستگی کودکان ارتباط دارد. اين بعد نیروم

والدينی که در درجه بااليی از اين بعد قرار دارند، نسبت به کودکان خود با محبت هستند و آنها را می والدينی که در درجه بااليی از اين بعد قرار دارند، نسبت به کودکان خود با محبت هستند و آنها را می 

نده پذيرند. اما والدينی که در درجه کمی از اين بعد قرار دارند نسبت به فرزندان خودسرد و ط رد کنن ده    طرد کن پذيرند. اما والدينی که در درجه کمی از اين بعد قرار دارند نسبت به فرزندان خودسرد و 

 (. (. 13831383از محرابی ، از محرابی ،   ؛ نعل؛ نعل13821382هستند )مظلوم،هستند )مظلوم،

نوزادی ( بیان می کنند که گرم بودن موثرترين بعد وال دينی در دوران ن وزادی   19921992))56و يوسنو يوسن  55سانتروكسانتروك لدينی در دوران  ( بیان می کنند که گرم بودن موثرترين بعد وا

سی است که نه تنها کنش روانشناختی سال  را در طو  دوره رشد پرورش می دهد، بلکه ش الوده اساس ی    شالوده اسا است که نه تنها کنش روانشناختی سال  را در طو  دوره رشد پرورش می دهد، بلکه 

 تجربیات آينده در آن قرار می گیرد. تجربیات آينده در آن قرار می گیرد. 

میکنند و از فرزندان خود خیل ی ک   انتع اد م ی    و پاداش استفاده میو پاداش استفاده می  که گرم هستند از تشويقکه گرم هستند از تشويقوالدينیوالدينی عاد  ک  انت لی  کنند و از فرزندان خود خی

که کنند. به ندرت آنها را تنبیه کرده و از آنها غافل می شوند. والدين پذيرنده و گرم اف رادی هس تند ک ه     ستند  فرادی ه کنند. به ندرت آنها را تنبیه کرده و از آنها غافل می شوند. والدين پذيرنده و گرم ا

                                                 
55Santrock 
56Yussen 



 

 

اغلب به کودکانشان لبخند می زنند، جايزه می دهند، آنها را تشويق می کنند و با آنها صمیمی هستند اغلب به کودکانشان لبخند می زنند، جايزه می دهند، آنها را تشويق می کنند و با آنها صمیمی هستند 

 (. (. 19921992ا  هنگام بدرفتاری کودك از رفتارش انتعاد می کنند) سانتروك و يوسن، ا  هنگام بدرفتاری کودك از رفتارش انتعاد می کنند) سانتروك و يوسن، و در عین حو در عین ح

 بعد گرم بودن والدين سه جنبه مختلف از رفتار والدين را در بر می گیرد که عبارتند از : بعد گرم بودن والدين سه جنبه مختلف از رفتار والدين را در بر می گیرد که عبارتند از : 

 پاسخگو بودن: به نیازهای فرزندان بیشتر پاسخ می دهند. پاسخگو بودن: به نیازهای فرزندان بیشتر پاسخ می دهند. -11

 از خود نشان می دهند، آنها را تشويق می کنند. از خود نشان می دهند، آنها را تشويق می کنند.   تحسین و ستايش: وقتی که فرزندان رفتار خوبیتحسین و ستايش: وقتی که فرزندان رفتار خوبی  -22

صورت بیان عواطف متبت: اين گروه والدين، عشق و عالقه خود را به کودکان در همه زمانها ه  بص ورت    -33 بیان عواطف متبت: اين گروه والدين، عشق و عالقه خود را به کودکان در همه زمانها ه  ب

 (. (. 13781378فیزيکی و ه  بصورت کالمی نشان می دهند) ملک مکان، فیزيکی و ه  بصورت کالمی نشان می دهند) ملک مکان، 

به درفتارهای گرم و پذيرنده والدين نتايج رشدی م لوبی را ب رای ک ودك ب ه د    کودك  برای  حالینب ا  دارد، در ح الی  رفتارهای گرم و پذيرنده والدين نتايج رشدی م لوبی را  با  دارد، در  که ک ه  ن

عل از آمیز والدين نتايج ناخوشايندی را برای کودك به دنب ا  دارد)نع ل از   رفتارهای طرد کننده و خصومترفتارهای طرد کننده و خصومت با  دارد)ن آمیز والدين نتايج ناخوشايندی را برای کودك به دن

 (. (. 13831383محرابی، محرابی، 

 بعد كنترل بعد كنترل 

برای هدايت کودکان به سوی رشد متبت اجتماعی، عشق و عالقه والدين به تنهايی کافی نیست، بلکه برای هدايت کودکان به سوی رشد متبت اجتماعی، عشق و عالقه والدين به تنهايی کافی نیست، بلکه 

شند، از اد شايسته ای در جامعه باشند و از نظر فکری کفايت داش ته باش ند، از   برای اينکه کودکان بتوانند افربرای اينکه کودکان بتوانند افر شته با اد شايسته ای در جامعه باشند و از نظر فکری کفايت دا

یت طرف والدين معداری کنتر  الزم است. به هر حا  باي د ب ه خ اطر داش ت ک ه ه دف نه ايی تربی ت          هايی ترب هدف ن که  شت  خاطر دا به  يد  طرف والدين معداری کنتر  الزم است. به هر حا  با

ساناجتماعی خود نظ  دهی است نه تنظی  توس ط عوام ل خ ارجی. هرگون ه اف راط در آس ان       فراط در آ نه ا خارجی. هرگو مل  سط عوا يا گی ری ي ا   اجتماعی خود نظ  دهی است نه تنظی  تو یری  گ

 (. (. 13811381قص کودکان منجر می شود)نعل از پور عبدلی سردرود، قص کودکان منجر می شود)نعل از پور عبدلی سردرود، محدوديت توسط والدين به تربیت نامحدوديت توسط والدين به تربیت نا

عی بعد کنتر  مربوط به میزان استعاللی است که والدين برای فرزندان خود ف راه  م ی کنن د. طبیع ی      ند. طبی می کن فراه   بعد کنتر  مربوط به میزان استعاللی است که والدين برای فرزندان خود 

شتر است که خانواده های سختگیر رفتار فرزندان خود را بیشتر جهت می دهن د، از آن ان توقع ات بیش تر      عات بی نان توق ند، از آ است که خانواده های سختگیر رفتار فرزندان خود را بیشتر جهت می ده

ضت می کنند  و انتظار دارند که فرزندان بدون چون و چرا مع ررات وض ت     دارند، معررات دشوارتری تعییندارند، معررات دشوارتری تعیین عررات و می کنند  و انتظار دارند که فرزندان بدون چون و چرا م

نان آزادی شده را رعايت کنند، برعکس والدين سهل گیر از فرزندان خود انتظارات کمتری دارند ب ه آن ان آزادی    به آ شده را رعايت کنند، برعکس والدين سهل گیر از فرزندان خود انتظارات کمتری دارند 



 

 

حدی و بیشتری می دهند و در بیان ععايد و عواطف به فرزندان خود استعال  بیشتری م ی دهن د) اح دی و     ند) ا می ده بیشتری می دهند و در بیان ععايد و عواطف به فرزندان خود استعال  بیشتری 

 (. (. 13851385جمهری، جمهری، 

ر والدين ممکن است در بعد کنتر  در برابر خودمختاری تنوع گسترده ای داشته باشد.آنان ممکن ر والدين ممکن است در بعد کنتر  در برابر خودمختاری تنوع گسترده ای داشته باشد.آنان ممکن رفتارفتا

يا است خودکامه باشند )صرفاً به فرزند خود بگويند چه بايد بکند(؛ ممکن است معتدر باشند )کودك ي ا   است خودکامه باشند )صرفاً به فرزند خود بگويند چه بايد بکند(؛ ممکن است معتدر باشند )کودك 

قاطت و نوجوان می تواند اظهار نظر کند ولی در تصمی  گیری دخالتی ندارد(؛ دمک رات ي ا ق اطت و     يا  کرات  نان اطمین ان  نوجوان می تواند اظهار نظر کند ولی در تصمی  گیری دخالتی ندارد(؛ دم اطمی

ند و بخش باشند) کودك يا نوجوان در بحتهايی که به رفتارش مربوط می شود، آزادانه شرکت می کن د و   بخش باشند) کودك يا نوجوان در بحتهايی که به رفتارش مربوط می شود، آزادانه شرکت می ک

ست ماند(؛ممکن اس ت  گیری ه  بکند،ولی اقتدار نهايی در دست والدين باقی میگیری ه  بکند،ولی اقتدار نهايی در دست والدين باقی میحتی ممکن است تصمی حتی ممکن است تصمی  ماند(؛ممکن ا

ندارد(؛ممکن ندارد(؛ممکن   مساوات طلب باشند)بین والدين و کودکان از لحاظ نعشی که دارند چندان تفاوتی وجودمساوات طلب باشند)بین والدين و کودکان از لحاظ نعشی که دارند چندان تفاوتی وجود

ند و های کودك يا نوجوان گرفته می شود( يا ب ی بن د و   گیر باشند)تصمیمات در جهت خواستهگیر باشند)تصمیمات در جهت خواستهاست سهلاست سهل بی ب های کودك يا نوجوان گرفته می شود( يا 

 (. (. 13771377بار باشند) نوجوان آزاد است که به خواسته های والدين بی اعتنا باشد() ماسن، بار باشند) نوجوان آزاد است که به خواسته های والدين بی اعتنا باشد() ماسن، 

کنترلی ثابت ولی کنترلی ثابت ولی اغلب محععانی که در زمینه فرزند پروری کار کرده اند والدين را تشويق می کنند تا اغلب محععانی که در زمینه فرزند پروری کار کرده اند والدين را تشويق می کنند تا 

در عین حا  انع اف پذير داشته باشند. آنها نبايد کودکانشان را با کنتر  سخت از خانه فراری دهند و در عین حا  انع اف پذير داشته باشند. آنها نبايد کودکانشان را با کنتر  سخت از خانه فراری دهند و 

يا آنها را در محیط بسته محصور کنند. کنتر  والدين می تواند بسیار محدود کننده و سخت گیرانه و يا آنها را در محیط بسته محصور کنند. کنتر  والدين می تواند بسیار محدود کننده و سخت گیرانه و 

خاب والدين برای اينک ه ح د وس  ی را انتخ اب       يا بسیار آزاد گذرانده و سهل گیرانه باشد. البته توصیه بهيا بسیار آزاد گذرانده و سهل گیرانه باشد. البته توصیه به س ی را انت حد و که  والدين برای اين

ظر کنند، خیلی مشکل است، زيرا نمی توانند به س ادگی ح دی ب ین س ختگیری و آزاد گ ذاری در نظ ر        گذاری در ن سختگیری و آزاد  بین  حدی  سادگی  کنند، خیلی مشکل است، زيرا نمی توانند به 

 (. (. 13811381بگیرند) برنت؛ نعل از پور عبدلی سردرود، بگیرند) برنت؛ نعل از پور عبدلی سردرود، 

بیش از آزاد کردن کودك و برآوردن همه خواستهای او يا برعکس سختگیريها و تنبیه ات ن اموزن و ب یش از     ناموزن و  هات  آزاد کردن کودك و برآوردن همه خواستهای او يا برعکس سختگیريها و تنبی

برای ت کودك، او را در نوجوانی به شخصیت پرخاشگر و بزهکار تبديل خواهد کرد. کودکی ک ه ب رای   ظرفیظرفی که  ت کودك، او را در نوجوانی به شخصیت پرخاشگر و بزهکار تبديل خواهد کرد. کودکی 

نی در هر عمل خود مورد بازخواست و سرزنش يا شماتت قرار گیرد، راهی جز تحمل اض  راب و نگران ی در    ض راب و نگرا هر عمل خود مورد بازخواست و سرزنش يا شماتت قرار گیرد، راهی جز تحمل ا

خود جريان سازگاری ندارد . اينگونه کودکان در بزرگسالی افرادی ترسو و بدبخت می ش وند و عع ده خ ود     عده  شوند و ع جريان سازگاری ندارد . اينگونه کودکان در بزرگسالی افرادی ترسو و بدبخت می 

 (. (. 13741374  بینی نیز خواهند داشت )احدی و محسنی،   بینی نیز خواهند داشت )احدی و محسنی، کک



 

 

 نظراننظرانطبقه بندی الگوهای تربيت برای فرزندان از نظر صاحبطبقه بندی الگوهای تربيت برای فرزندان از نظر صاحب  -22-1111-22

که صاحبنظران الگوهای تربیتی فرزندان را با روشهای خاصی طبعه بندی کرده اند. در اينجا نظراتی ک ه   صاحبنظران الگوهای تربیتی فرزندان را با روشهای خاصی طبعه بندی کرده اند. در اينجا نظراتی 

کر شده و نظريه بامريند که در اين کر شده و نظريه بامريند که در اين اغلب م رح بوده و مورد توجه محععان می باشند،  ب ور موردی ذاغلب م رح بوده و مورد توجه محععان می باشند،  ب ور موردی ذ

 پژوهش به آن استناد شده و از آن استفاده شده است به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد: پژوهش به آن استناد شده و از آن استفاده شده است به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد: 

 طبقه بندی الگوهای تربيتي از نظر آلپورتطبقه بندی الگوهای تربيتي از نظر آلپورت

 (:(:13721372ارتباط والدين  ونعش آنها را به سه گروه تعسی  کرده است )شفیت آبادی، ارتباط والدين  ونعش آنها را به سه گروه تعسی  کرده است )شفیت آبادی،   57آلرورتآلرورت

 والدين برنده والدين برنده   -الفالف  

 والدين مردد والدين مردد   -بب

 والدين بازنده والدين بازنده   -جج

 الگوی ارائه شده توسط بالدوين، كلهون و بريسالگوی ارائه شده توسط بالدوين، كلهون و بريس

سه بعد مختلف را در فضای روانی بین سه بعد مختلف را در فضای روانی بین   60و بريسو بريس  59، کلهون، کلهون58برخی ديگر از محععان نیز مانند بالدوينبرخی ديگر از محععان نیز مانند بالدوين

 (:(:13721372اولیا و کودك مشاهده نموده اند که اين سه بعد عبارتند از ) شاملو، اولیا و کودك مشاهده نموده اند که اين سه بعد عبارتند از ) شاملو، 

 دندنپذيرفتن و طرد کرپذيرفتن و طرد کر  -الفالف

 توجه و بی توجهیتوجه و بی توجهی  -بب

 ديکتاتوری و دموکراسی ديکتاتوری و دموکراسی   -جج

 الگوی شيفرالگوی شيفر

بل کنتر  ) سهل گی ری در معاب ل     -شیفر والدين را با ترکیب دو بعد اساسی رفتار والدينی يعنی آزادیشیفر والدين را با ترکیب دو بعد اساسی رفتار والدينی يعنی آزادی یری در معا کنتر  ) سهل گ

 گرمی ) پذيرش در معابل طرد(، به چهار دسته کلی تعسی  کرد: گرمی ) پذيرش در معابل طرد(، به چهار دسته کلی تعسی  کرد:   -سخت گیری( و سردیسخت گیری( و سردی

 والدين گرم و آزاد گذارنده والدين گرم و آزاد گذارنده   -11

                                                 
57Alport 
58Baldovin 
59Kelohen 
60Beris 



 

 

 الدين گرم و کنتر  کننده الدين گرم و کنتر  کننده وو  -22

 والدين سرد و آزاد گذراندهوالدين سرد و آزاد گذرانده  -33

 والدين سرد و کنتر  کننده والدين سرد و کنتر  کننده   -44

کن بر اساس اين طرح، عناوين داخل هر ربت دايره  نشان می دهد که والدين از حیث هر دو بع د ممک ن    عد مم بر اساس اين طرح، عناوين داخل هر ربت دايره  نشان می دهد که والدين از حیث هر دو ب

ست است در چه وضعیتی قرار داشته باشند. متالً مادری که بسیار سختگیر و کمی ه  طرد کنن ده اس ت    نده ا است در چه وضعیتی قرار داشته باشند. متالً مادری که بسیار سختگیر و کمی ه  طرد کن

 (. (. 13771377مستبد خوانده می شود )شیفر به نعل از ماسن، مستبد خوانده می شود )شیفر به نعل از ماسن، 

 

 (1377)اقتباس از ماسن،  های فرزند پروری شيفر: شيوه2-2شکل 

 الگوی زيگلمنالگوی زيگلمن

تی، زيگلمن روشهای ارتباطی والدين و فرزندان را به چه ار قس مت کل ی تعس ی  ک رده اس ت )هیبت ی،         ست )هیب کرده ا سی   لی تع سمت ک هار ق زيگلمن روشهای ارتباطی والدين و فرزندان را به چ

13811381:):) 

 والدين معتدر والدين معتدر   -11

 والدين مستبد والدين مستبد   -22

 سهل گیر سهل گیر والدين والدين   -33



 

 

 والدين مسامحه گر يا بی اعتنا  والدين مسامحه گر يا بی اعتنا    -44

 الگوی راتر:الگوی راتر:

 (:(:13881388راتر چهار نوع سبک تربیتی را در امور خانواده ها توصیف کرده است )نعل از زند کريمی، راتر چهار نوع سبک تربیتی را در امور خانواده ها توصیف کرده است )نعل از زند کريمی، 

سبک آمرانهسبک آمرانه 

گيرانهگيرانهسبک آسانسبک آسان 

تفاوت بودنتفاوت بودنسبک بيسبک بي 

 سبک دوگانه سبک دوگانه 

 الگوی مک دونالد و پين: الگوی مک دونالد و پين: 

بندی کرد ، بندی کرد ، توان طبعهتوان طبعهنظر سبک فرزندپروری والدين را در دو گروه مینظر سبک فرزندپروری والدين را در دو گروه می  مک دونالدوپین دريافتند که ازمک دونالدوپین دريافتند که از

ها و ها و والدين گفتگو کننده گروه او  هستند که اين والدين مايلند با کودکانشان گفتگوکنند و در پرسشوالدين گفتگو کننده گروه او  هستند که اين والدين مايلند با کودکانشان گفتگوکنند و در پرسش

ته جويند و گاهی از راهنمايی ، تصحیح و جمالت توضیحی خودانگیخت ه  پاسخ های متعددی شرکت میپاسخ های متعددی شرکت می جويند و گاهی از راهنمايی ، تصحیح و جمالت توضیحی خودانگیخ

شته . گروه دوم والدين کنتر  کننده هستند که مايلن د ب ه فرزندانش ان کنت ر  داش ته        کنندکننداستفاده میاستفاده می تر  دا شان کن به فرزندان ند  . گروه دوم والدين کنتر  کننده هستند که مايل

 (.(.13881388کنند )نعل از زند کريمی، کنند )نعل از زند کريمی، باشند و بیشتر از رهنمود و تذکر و جمالت خودانگیخته استفاده میباشند و بیشتر از رهنمود و تذکر و جمالت خودانگیخته استفاده می

 الگوی بامريند از فرزند پروری الگوی بامريند از فرزند پروری   -22-1111-33

نان يند روی کودک ان و خ انواده ه ای آن ان     تحعیعات معاصر در شیوه های فرزند پروری از م العات بامرتحعیعات معاصر در شیوه های فرزند پروری از م العات بامر های آ خانواده  کان و  يند روی کود

نا نشأت گرفته است. استنباط بامريند از شیوه های فرزند پروری بر روی يک رويکرد تی پ شناس ی بن ا     سی ب یپ شنا نشأت گرفته است. استنباط بامريند از شیوه های فرزند پروری بر روی يک رويکرد ت

شده است که بر روی ترکیب اعما  فرزند پروری متفاوت متمرکز است. تفاوت در ترکیب عناصر اصلی شده است که بر روی ترکیب اعما  فرزند پروری متفاوت متمرکز است. تفاوت در ترکیب عناصر اصلی 

تی در تهای بالغانه، نظارت و سرپرس تی( تغییرات ی در   فرزند پروری ) مانند گرم بودن، درگیر بودن، درخواسفرزند پروری ) مانند گرم بودن، درگیر بودن، درخواس ستی( تغییرا تهای بالغانه، نظارت و سرپر



 

 

ستینبرگچگونگی پاسخهای کودك به تاثیر والدين ايجاد می کند) دارلینگ و اس تینبرگ  عل از ؛ ب ه نع ل از   19951995  61چگونگی پاسخهای کودك به تاثیر والدين ايجاد می کند) دارلینگ و ا به ن ؛ 

 (. (. 19971997، ، 65، استینبرگ و ريتر، استینبرگ و ريتر64، تروگر، تروگر63، دورنبوش، دورنبوش 62گالسکوگالسکو

تدار بامريند در تحعیق خود سه نوع الگوی فرزند پروری مستبدانه، سهل گیر و اقت دار   سی من ع ی را بررس ی   بامريند در تحعیق خود سه نوع الگوی فرزند پروری مستبدانه، سهل گیر و اق عی را برر من 

 کرده است که در زيرآنها را مورد بحث قرار می دهی :کرده است که در زيرآنها را مورد بحث قرار می دهی :

يد در او معتعد است که در بررسی شیوه های فرزند پروری نبايد تنها به يک بعد تکی ه ک رد بلک ه باي د در      که با کرد بل یه  او معتعد است که در بررسی شیوه های فرزند پروری نبايد تنها به يک بعد تک

لدين والد توجه کرد. تأکید ويژه او بر اين است ک ه چگون ه وال دين      -م العات به الگويی از تعامالت کودكم العات به الگويی از تعامالت کودك نه وا که چگو والد توجه کرد. تأکید ويژه او بر اين است 

که از خود را بر کودکان اعما  می کنند . او نظريه خود را با مشخص کردن وال دينی ک ه از     کنتر  و قدرتکنتر  و قدرت لدينی  خود را بر کودکان اعما  می کنند . او نظريه خود را با مشخص کردن وا

درجه بااليی از کنتر  برخوردار هستند شروع می کند و در میان اين گروه والدين با توجه به اينکه به درجه بااليی از کنتر  برخوردار هستند شروع می کند و در میان اين گروه والدين با توجه به اينکه به 

کان، چه میزان کودکانشان را به استعال  و فرديت تشويق می کنند، متفاوت هستند) ملک مک ان،   . . ((13781378چه میزان کودکانشان را به استعال  و فرديت تشويق می کنند، متفاوت هستند) ملک م

 به اين طريق او شیوه های فرزند پروری را بصورت زير م رح می کند:به اين طريق او شیوه های فرزند پروری را بصورت زير م رح می کند:

 شيوه فرزند پروری مستبدانه شيوه فرزند پروری مستبدانه 

يابی در خانواده های استبدادی والدين سعی می کنند رفتار فرزندان خود را شکل داده کنت ر  و ارزي ابی    تر  و ارز در خانواده های استبدادی والدين سعی می کنند رفتار فرزندان خود را شکل داده کن

اه رفتار فرزندان با آنچه اه رفتار فرزندان با آنچه نمايند. آنها دوست دارند که فرزندانشان دستورات و اوامر آنها را برذيرند و هرگنمايند. آنها دوست دارند که فرزندانشان دستورات و اوامر آنها را برذيرند و هرگ

نوع که والدين صحیح می دانند در تضاد باشد، از روشهای تنبیهی و مجازات استفاده می کنند. اي ن ن وع    ين  که والدين صحیح می دانند در تضاد باشد، از روشهای تنبیهی و مجازات استفاده می کنند. ا

 (.(.13781378والدين در کنشها و روابط متعابل با فرزندان خود سرد و بی روح می باشند )ملک مکان، والدين در کنشها و روابط متعابل با فرزندان خود سرد و بی روح می باشند )ملک مکان، 

ها پرورش می يابند معموالً ها پرورش می يابند معموالً ن خانوادهن خانوادهدر تحعیعات خود به اين نتیجه رسید کودکانی که در ايدر تحعیعات خود به اين نتیجه رسید کودکانی که در اي  66هافمنهافمن

خود م یت و فرمانبردار و در رفتار آنها اکترا پرخاشگری ديده می شود، احساس ن ا امن ی ک رده و از خ ود      کرده و از  نی  نا ام م یت و فرمانبردار و در رفتار آنها اکترا پرخاشگری ديده می شود، احساس 

استعاللی ندارند و برای ديگران احترام قائل نیستند. همچنین از ثبات عاطفی کمتری برخوردار هستند استعاللی ندارند و برای ديگران احترام قائل نیستند. همچنین از ثبات عاطفی کمتری برخوردار هستند 

                                                 
61- Steinbereg 
62 - Glasgow 
63 - Dornbusch 
64 - Troger 
65 - Ritter 
66- Hafman 



 

 

جان و از خود نشان م ی دهن د ول ی در واق ت دچ ار هیج ان و       اين کودکان در ظاهر حالت تسلی  و اطاعت اين کودکان در ظاهر حالت تسلی  و اطاعت  چار هی قت د لی در وا ند و می ده از خود نشان 

خی از اض راب هستند. اغلب در معابل ديگران حالت خصومت و دشمنی به خود می گیرند. البت ه برخ ی از    ته بر اض راب هستند. اغلب در معابل ديگران حالت خصومت و دشمنی به خود می گیرند. الب

سازگاری پژوهشها نشان داده که چنانچه فضای مستبد خانواده توأم با عاطفه و محبت باشد، کودکان س ازگاری   پژوهشها نشان داده که چنانچه فضای مستبد خانواده توأم با عاطفه و محبت باشد، کودکان 

نیز عالقه بیشتری نشان می دهند) مهابادی راد و بچاری، نیز عالقه بیشتری نشان می دهند) مهابادی راد و بچاری، اجتماعی بهتری خواهند داشت و به آموزش اجتماعی بهتری خواهند داشت و به آموزش 

13711371 .) .) 

 شيوه فرزند پروری مقتدرانه شيوه فرزند پروری مقتدرانه 

شنی در اين شیوه والدين انع اف پذيرند و ضمن اع ای آزادی به فرزندان خود برای آنان معررات روش نی   در اين شیوه والدين انع اف پذيرند و ضمن اع ای آزادی به فرزندان خود برای آنان معررات رو

سته در مورد خواس ته  تعیین می کنند. در عین حا  آنها برای معررات وضت شده، داليلی ارائه داده و غالباً تعیین می کنند. در عین حا  آنها برای معررات وضت شده، داليلی ارائه داده و غالباً  در مورد خوا

به هايشان با فرزند استدال  می کنند. اين والدين به نیازها و ععايد فرزندان خود حساسند و آن ان را ب ه    نان را  هايشان با فرزند استدال  می کنند. اين والدين به نیازها و ععايد فرزندان خود حساسند و آ

 (. (. 13851385رعايت معررات خانوادگی تشويق می کنند) احدی و جمهری، رعايت معررات خانوادگی تشويق می کنند) احدی و جمهری، 

عويت عويت اين والدين در رواب شان با کودکان صمیمی هستند و مکرراً برای راهنمايی و هدايت رفتار آنها تاين والدين در رواب شان با کودکان صمیمی هستند و مکرراً برای راهنمايی و هدايت رفتار آنها ت

تار برند و هنگامی که شرايط اقتضا کند از سرزنش و مجازات نیز استفاده می کنن د. رفت ار   متبت بکار میمتبت بکار می ند. رف برند و هنگامی که شرايط اقتضا کند از سرزنش و مجازات نیز استفاده می کن

کودك مستعل را تشويق می کنند،  برای کنتر  ، در معابل فشارهايی مانن د ن ق زدن و نال ه ک ردن ک ودك       کردن  له  نق زدن و نا ند  مستعل را تشويق می کنند،  برای کنتر  ، در معابل فشارهايی مان

عیتسلی  نمی شوند. برای هرکاری که جهت تربیت کودك خود انجام می دهند اس اس من ع ی   ساس من  خود را خ ود را    تسلی  نمی شوند. برای هرکاری که جهت تربیت کودك خود انجام می دهند ا

 (. (. 13781378توضیح می دهند) زيگلر؛ به نعل از ملک مکان، توضیح می دهند) زيگلر؛ به نعل از ملک مکان، 

عی و اين والدين ه  برای رفتار خودمختارانه و ه  انضباط ارزش قائلند زيرا معتعدند که کنت ر  من ع ی و    تر  من  اين والدين ه  برای رفتار خودمختارانه و ه  انضباط ارزش قائلند زيرا معتعدند که کن

ند و نیز آزادی حساب شده موجب  می گردد، کودکان قوانین و اصو  رفتارهای صحیح را درون ی کنن د و    نی کن نیز آزادی حساب شده موجب  می گردد، کودکان قوانین و اصو  رفتارهای صحیح را درو

بت خود احساس مسئولیت نمايند. اين والدين ع الوه ب ر اينک ه گ رم و ب ا محب ت       در قبا  رفتار و اعما  در قبا  رفتار و اعما   با مح گرم و  که  بر اين عالوه  خود احساس مسئولیت نمايند. اين والدين 

هستند، کودکانشان را ب رف استعال  سوق می دهند. عالقه زيادی دارند که داليل هر عمل و خواسته هستند، کودکانشان را ب رف استعال  سوق می دهند. عالقه زيادی دارند که داليل هر عمل و خواسته 

 (. (. 13751375را برای کودك روشن کنند) سدرو؛ نعل از رضايی، را برای کودك روشن کنند) سدرو؛ نعل از رضايی، 



 

 

ها ها آيند.کودکان در اين نوع خانوادهآيند.کودکان در اين نوع خانوادهحساب میحساب می  ها پشتیبان عاطفی قوی برای کودك بهها پشتیبان عاطفی قوی برای کودك بهاين نوع خانوادهاين نوع خانواده

دهند. با آزادی مععولی که دهند. با آزادی مععولی که صمیمیت،خالقیت، اصلت، سازندگی و کنجکاوی خاصی را از خود نشان میصمیمیت،خالقیت، اصلت، سازندگی و کنجکاوی خاصی را از خود نشان می

می در خانواده برقرار است، کودکان فرصت گفتگو را با والدين می يابند و در تصمی  گیريه ا ش رکت م ی     شرکت  ها  در خانواده برقرار است، کودکان فرصت گفتگو را با والدين می يابند و در تصمی  گیري

چار ا  و پر انرژی هستند و در بیان احساسات خود کمتر دچ ار  جويند. به طور کلی اين کودکان شديدا فعجويند. به طور کلی اين کودکان شديدا فع ا  و پر انرژی هستند و در بیان احساسات خود کمتر د

 (. (. 13771377وقفه و تعارض می شوند )ماسن، وقفه و تعارض می شوند )ماسن، 

باالتری از اند که شیوه فرزن د پ روری معت در ي ا من ع ی ب ا س  وح ب االتری از         های تجربی نیز نشان دادههای تجربی نیز نشان دادهيافتهيافته س وح  با  عی  يا من  تدر  پروری مع ند  اند که شیوه فرز

ندان فرزن دان  اجتماعی، عزت نفس و موفعیت آموزشگاهی اجتماعی، عزت نفس و موفعیت آموزشگاهی   -سازگاری، ان باق، بلوغ روانی، شايستگی روانیسازگاری، ان باق، بلوغ روانی، شايستگی روانی فرز

 (. (. 13791379آنان مرتبط است)دهعانی ، آنان مرتبط است)دهعانی ، 

کودکان با والدين اقتدار من عی در همه سنین م لوبترين رفتارها را نشان می دهند آنها روابط خوبی کودکان با والدين اقتدار من عی در همه سنین م لوبترين رفتارها را نشان می دهند آنها روابط خوبی 

س وح با همساالن و بزرگساالن داشته و معموالً شاداب و متکی به خود ب وده ان د. در دوره نوج وانی س  وح      جوانی  ند. در دوره نو بوده ا با همساالن و بزرگساالن داشته و معموالً شاداب و متکی به خود 

لک ان داده و به ندرت مشکالت سوء مصرف دارويی داش تند) مل ک   بااليی از شايستگیهای اجتماعی را نشبااليی از شايستگیهای اجتماعی را نش شتند) م ان داده و به ندرت مشکالت سوء مصرف دارويی دا

 (.(.13781378مکان، مکان، 

 شيوه فرزند پروری سهل گيرانه شيوه فرزند پروری سهل گيرانه 

های در اين شیوه والدين از فرزندان خود انتشار چندانی ندارند و کودکان در بیان احساس ها و رفتاره ای   در اين شیوه والدين از فرزندان خود انتشار چندانی ندارند و کودکان در بیان احساس ها و رفتار

نتکانشی خود آزادی عمل دارند. چنین والدينی برای کنتر  فرزندان خ ود ب ه ن     به  خود  يا زور درت از تنبی ه ي ا زور   تکانشی خود آزادی عمل دارند. چنین والدينی برای کنتر  فرزندان  یه  درت از تنب

 (.(.13851385استفاده می کنند )احدی و جمهری ، استفاده می کنند )احدی و جمهری ، 

زندگی اعضای اينگونه خانواده ها با هرج و مرج و بی نظمی همراه است. در بسیاری از موارد زندگی با زندگی اعضای اينگونه خانواده ها با هرج و مرج و بی نظمی همراه است. در بسیاری از موارد زندگی با 

شاهده اين وضت مشکل است و در نتیجه خانواده متزلز  می گردد و آثار تزلز  در رفتار بچه ها نیز مش اهده   اين وضت مشکل است و در نتیجه خانواده متزلز  می گردد و آثار تزلز  در رفتار بچه ها نیز م

تار هدف خواهند بود و معیاری بر رفت ار  اين خانواده ها بی بند و بار،ال ابالی،سهل انگار و بیاين خانواده ها بی بند و بار،ال ابالی،سهل انگار و بیمی شود.افراد می شود.افراد  هدف خواهند بود و معیاری بر رف

آنها حاک  نخواهد بود. احساس مسئولیت نمی کنند و قادر به زندگی اجتماعی نیستند و نمی توانند با آنها حاک  نخواهد بود. احساس مسئولیت نمی کنند و قادر به زندگی اجتماعی نیستند و نمی توانند با 

 (. (. 11371371ديگران به سر ببرند و اغلب در زندگی باشکست مواجه می شوند) مهابادی راد و بچاری، ديگران به سر ببرند و اغلب در زندگی باشکست مواجه می شوند) مهابادی راد و بچاری، 



 

 

تری کودکان والدين سهل گیر نسبت به کودکان والدين معت در من ع ی س ازگاری روانش ناختی کمت ری       شناختی کم سازگاری روان عی  تدر من  کودکان والدين سهل گیر نسبت به کودکان والدين مع

بااليی از نشان می دهند. نوجوانان والدين سهل گیر، عزت نفس بااليی دارند و در ع ین ح ا  درج ه ب االيی از      جه  حا  در عین  نشان می دهند. نوجوانان والدين سهل گیر، عزت نفس بااليی دارند و در 

هاسوء مصرف دارو و خالفهای رفتاری در مدرسه نش ان م ی دهن د . بع الوه رفتاره ای خ الف آنه ا        خالف آن های  عالوه رفتار ند . ب می ده شان  در در   سوء مصرف دارو و خالفهای رفتاری در مدرسه ن

 (. (. 19911991و همکاران، و همکاران،   67دبیرستان افزايش می يابد )المبورندبیرستان افزايش می يابد )المبورن

 پيامدهای هر يک از شيوه های تربيتيپيامدهای هر يک از شيوه های تربيتي-22-1111-44

لدين شیوه فرزند پروری گرم بودن، پاسخ دهی و آزاد منش بودن با وابستگی محک  و م م ئن ب ه وال دين     به وا مئن  شیوه فرزند پروری گرم بودن، پاسخ دهی و آزاد منش بودن با وابستگی محک  و م 

کان تشايستگی تحصیلی، عزت نفس باال و تمايالت متبت اجتم اعی وابس ته اس ت. کودک ان ت     ست. کود سته ا ماعی واب ند ماي ل دارن د   شايستگی تحصیلی، عزت نفس باال و تمايالت متبت اجت يل دار ما

جام محبت والدين را جلب کنند . بنابراين برانگیخته هستند. تا آنچه را که والدينشان انتظار دارن د، انج ام    ند، ان محبت والدين را جلب کنند . بنابراين برانگیخته هستند. تا آنچه را که والدينشان انتظار دار

بت از دهند و آنچه را که والدينشان برای آنها دوست دارند،  ياد بگیرند. متعابالً فعدان پ ذيرش و محب ت از    پذيرش و مح دهند و آنچه را که والدينشان برای آنها دوست دارند،  ياد بگیرند. متعابالً فعدان 

و ديگران؛ به نعل از و ديگران؛ به نعل از   68الت دارد )گیالت دارد )گیسوی والدين در ايجاد افسردگی و ديگر مشکالت روانشناختی دخسوی والدين در ايجاد افسردگی و ديگر مشکالت روانشناختی دخ

 ( . ( . 13791379دهعانی، دهعانی، 

فق خانواده های پذيرنده که به فرزندان خود محبت بیشتری دارند، در تضمین سالمت روانی آنان موف ق   خانواده های پذيرنده که به فرزندان خود محبت بیشتری دارند، در تضمین سالمت روانی آنان مو

ندان ترند. بسیاری از بررسیها نشان می دهد که ابراز محبت از سوی والدين موجب رش د س المتر فرزن دان     سالمتر فرز شد  ترند. بسیاری از بررسیها نشان می دهد که ابراز محبت از سوی والدين موجب ر

حدی و رد شده از لحاظ روانی مشکالت متعددی پیدا می کنن د) اح دی و   می شود. از سوی ديگر فرزندان طمی شود. از سوی ديگر فرزندان ط ند) ا رد شده از لحاظ روانی مشکالت متعددی پیدا می کن

باالتری را در نوجوانان تربیت شده در خانواده های معت در ب  ور پیوس ته نم رات ب االتری را در        (. (. 13851385جمهری، جمهری،  مرات  سته ن تدر ب ور پیو نوجوانان تربیت شده در خانواده های مع

میشناسی و پیشرفت در مدرسه کسب م ی معیاسهای صالحیت جامعهمعیاسهای صالحیت جامعه پايینکنن د و نم رات پ ايین   شناسی و پیشرفت در مدرسه کسب  مرات  ند و ن تری را در ت ری را در  کن

خانوادهت رفتاری نس بت ب ه نوجوان ان تربی ت ش ده در خ انواده      معیاسهای آشفتگیهای درونی ومشکالمعیاسهای آشفتگیهای درونی ومشکال شده در  یت  نان ترب به نوجوا سبت  های ه ای  ت رفتاری ن

 (. (. 19971997کنند)استینبرگ، المبورن و ديگران به نعل از گالسکو و ديگران، کنند)استینبرگ، المبورن و ديگران به نعل از گالسکو و ديگران، غیرمعتدر کسب میغیرمعتدر کسب می
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یت  بامريند در يک م العه طولی دريافت که کودکان پیش دبستانی که به وسیله وال دين معت در تربی ت      تدر ترب لدين مع بامريند در يک م العه طولی دريافت که کودکان پیش دبستانی که به وسیله وا

. آن ها امیدوار، از نظر اجتماعی مسئولیت پذير،  دارای اعتماد . آن ها امیدوار، از نظر اجتماعی مسئولیت پذير،  دارای اعتماد اند، دارای حداکتر سازگاری هستنداند، دارای حداکتر سازگاری هستندشدهشده

 (. (. 13791379به نفس  و در مسیر پیشرفت با بزرگساالن و همساالن هستند )دهعانی، به نفس  و در مسیر پیشرفت با بزرگساالن و همساالن هستند )دهعانی، 

گر محععان معتعدند نوجوانانی که دارای والدين معتدر هستند در معايسه با نوجوانانی که الگوهای ديگ ر   محععان معتعدند نوجوانانی که دارای والدين معتدر هستند در معايسه با نوجوانانی که الگوهای دي

س ح باالی کفايت، شايستگی، پیشرفت و سازگاری روانی اجتماعی س ح باالی کفايت، شايستگی، پیشرفت و سازگاری روانی اجتماعی   فرزند پروری را تجربه کرده اند، ازفرزند پروری را تجربه کرده اند، از

 (. (. 19911991برخوردارند )المبورن و همکاران، برخوردارند )المبورن و همکاران، 

می کودکان والدين سل ه طلب تمايل به کج خلعی دارند و ظاهراً غمگین هستند،به س ادگی اذي ت م ی     يت  سادگی اذ کودکان والدين سل ه طلب تمايل به کج خلعی دارند و ظاهراً غمگین هستند،به 

بو(. اين کودکان غالباً دچار تعارض ب و 13791379کنند، نسبتاً بی اراده هستند) دهعانی، کنند، نسبتاً بی اراده هستند) دهعانی،  عی ده و نوس ان خلع ی   (. اين کودکان غالباً دچار تعارض  سان خل ده و نو

هری، دارند. آنها غالبا بی هدف هستند و در روابط اجتماعی چن دان محب وب نیس تند.) اح دی و جمه ری،       حدی و جم ستند.) ا بوب نی ندان مح دارند. آنها غالبا بی هدف هستند و در روابط اجتماعی چ

13851385.).) 

کودکان و نوجوانان خانواده های مستبد نمرات متوس ی در مدرسه دارند، در رفتارهای مشکل درگیر کودکان و نوجوانان خانواده های مستبد نمرات متوس ی در مدرسه دارند، در رفتارهای مشکل درگیر 

بااليی و از افس ردگی س  ح ب االيی      نمی شوند، مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند، عزت نفسشان پايین استنمی شوند، مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند، عزت نفسشان پايین است س ح  سردگی  و از اف

 (. (. 19991999رنج می برند )دارلینگ، رنج می برند )دارلینگ، 

ند کودکان والدين سهل گیر بويژه اگر پسر باشند، اغلب تکانشی و خشمگین هستند. آنه ا تماي ل دارن د     يل دار ها تما کودکان والدين سهل گیر بويژه اگر پسر باشند، اغلب تکانشی و خشمگین هستند. آن

شرفت رئیس و خود محور باشند، سرکش و فاقد کنتر ، تا اندازه ای بی اراده و از نظ ر اس تعال  و پیش رفت     ستعال  و پی ظر ا رئیس و خود محور باشند، سرکش و فاقد کنتر ، تا اندازه ای بی اراده و از ن

 (. (. 13791379،نعل از دهعانی، ،نعل از دهعانی، 19791979لمن ،لمن ،کامالً پايین هستند) زيگکامالً پايین هستند) زيگ

نوجوانانی که والدينشان طرد کننده هستند، کمترين س وح خود تنظیمی و شايستگی شناختی را به نوجوانانی که والدينشان طرد کننده هستند، کمترين س وح خود تنظیمی و شايستگی شناختی را به 

گران نمايش می گذارند) استینبرگ و ديگران؛ بامريند؛ المبورن و ديگ ران؛ ب ه نع ل از گالس کو و ديگ ران       سکو و دي عل از گال به ن گران؛  نمايش می گذارند) استینبرگ و ديگران؛ بامريند؛ المبورن و دي

19971997 .) .) 



 

 

ك و ترك آنان به امان خدا، کودك را خودسر، بی بند ك و ترك آنان به امان خدا، کودك را خودسر، بی بند بی توجهی و سهل انگاری والدين نسبت به کودبی توجهی و سهل انگاری والدين نسبت به کود

هری، و بار، نومید و عاصی خواهد کرد و در نوجوانی به يک بزهکار تبديل خواه د ش د) اح دی و جمه ری،      حدی و جم شد) ا هد  و بار، نومید و عاصی خواهد کرد و در نوجوانی به يک بزهکار تبديل خوا

13851385 .) .) 

 مزايای شيوه فرزند پروری مقتدرانه مزايای شيوه فرزند پروری مقتدرانه 

نسبت به نسبت به ب ور کلی تحعیعات مختلف م رح می کنند که نوجوانانی که از خانواده های معتدر هستند، ب ور کلی تحعیعات مختلف م رح می کنند که نوجوانانی که از خانواده های معتدر هستند، 

نی و همساالنشان که از خانواده های اس تبدادی، س هل گی ر و ي ا مس امحه گ ر هس تند، از نظ ر روان ی و           ظر روا ستند، از ن گر ه سامحه  يا م یر و  سهل گ ستبدادی،  همساالنشان که از خانواده های ا

فس اجتماعی شايستگی بیشتری دارند.آنها مسئولیت پذير،ان باقی،خالق، کنجکاو و دارای اعتماد به نف س   اجتماعی شايستگی بیشتری دارند.آنها مسئولیت پذير،ان باقی،خالق، کنجکاو و دارای اعتماد به ن

 (. (. 13831383هستند )محرابی، هستند )محرابی، 

می یوه های فرزند پروری و خ ود تنظیم ی   تحعیعی را تحت عنوان معايسه بین شتحعیعی را تحت عنوان معايسه بین ش  13791379دهعانی در سا  دهعانی در سا   خود تنظی یوه های فرزند پروری و 

س ه تحصیلی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در درسهای فارسی و رياض ی دان ش آم وزان دوره متوس  ه      موزان دوره متو نش آ ضی دا تحصیلی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در درسهای فارسی و ريا

سی و انجام داد. نتايج بیانگر آنست که محبت راب ه متبت قوی با پیشرفت تحصیلی در درس های فارس ی و    سهای فار انجام داد. نتايج بیانگر آنست که محبت راب ه متبت قوی با پیشرفت تحصیلی در در

با خودتنظیمی دارای راب ه متبت ضعیف ب ا  رياضی دارد ، کنتر  راب ه منفی با پیشرفت تحصیلی دارد. رياضی دارد ، کنتر  راب ه منفی با پیشرفت تحصیلی دارد.  خودتنظیمی دارای راب ه متبت ضعیف 

خودتنظیمی پیشرفت تحصیلی می باشد. همچنین ابعاد محبت و کنتر  راب ه متبت و قوی با میزان خ ودتنظیمی   پیشرفت تحصیلی می باشد. همچنین ابعاد محبت و کنتر  راب ه متبت و قوی با میزان 

 دانش آموزان دارند. دانش آموزان دارند. 

برجعلی داليل اينکه چرا شیوه فرزند پروری معتدرانه موجب حمايت از شايستگی فرزندان می شود را برجعلی داليل اينکه چرا شیوه فرزند پروری معتدرانه موجب حمايت از شايستگی فرزندان می شود را 

 اينگونه عنوان می کند: اينگونه عنوان می کند: 

ين اگر کنتر  بصورت منصفانه و با استدال  باشد نه بی رويه و دلخواه، احتما  زيادی دارد که اي ن    -الفالف اگر کنتر  بصورت منصفانه و با استدال  باشد نه بی رويه و دلخواه، احتما  زيادی دارد که ا

 کنتر  درونی شود. کنتر  درونی شود. 

هايی از شیوه تربیتی والدينی که در حفظ استانداردها در مورد فرزندان ثابت ق دم هس تند ، الگوه ايی از      -بب ستند ، الگو قدم ه شیوه تربیتی والدينی که در حفظ استانداردها در مورد فرزندان ثابت 

موثر ن تعويت کنندگی اينگونه وال دين م وثر   رفتارهای ابراز وجود و اعتماد را به آنها ارائه می دهد. همچنیرفتارهای ابراز وجود و اعتماد را به آنها ارائه می دهد. همچنی لدين  ن تعويت کنندگی اينگونه وا



 

 

است و کودکان را برای دست يابی به انتظاراتشان تعويت می کنند و عدم تعويت بعضی از کارها چون است و کودکان را برای دست يابی به انتظاراتشان تعويت می کنند و عدم تعويت بعضی از کارها چون 

 توأم با مهربانی و دلسوزی است، تأثیر بهتری خواهد داشت. توأم با مهربانی و دلسوزی است، تأثیر بهتری خواهد داشت. 

ست. توقت والدين معتدر با توانايی فرزندان در پ ذيرفتن رفتاره ای خ ويش متتاس ب اس ت.        -جج سب ا خويش متتا های  پذيرفتن رفتار ين رو از اي ن رو  توقت والدين معتدر با توانايی فرزندان در  از ا

کنند که افراد با کفايتی هستند و می توانند در کارها موفق شوند  کنند که افراد با کفايتی هستند و می توانند در کارها موفق شوند  اينگونه والدين کودکان را متعاعد میاينگونه والدين کودکان را متعاعد می

بی، و اين برخورد موجب رفتار پخته و مستعل و افزايش س ح حرمت خ ود م ی ش ود) نع ل از محراب ی،       عل از محرا شود) ن می  خود  و اين برخورد موجب رفتار پخته و مستعل و افزايش س ح حرمت 

13831383 ) ) 

 پيشينه پژوهشپيشينه پژوهش  -22-1212

 احساسو یداشتن معنا در زندگ پژوهشی نشان دادند در (1394)یقادرو یزاده، شمس ورلهیپ ،یفکور

 یه ا تي  از حما یمن د  و به ره  یزن دگ  یزامشکل طيبه کمک خدا در شرا دیواال، ام یتعلق به منبع

در  توانن د یه ا م   از آن یری  گبه ره  ب ا  یهستند که اف راد م ذهب   یاز جمله منابع ،یمعنوو یاجتماع

 .را متحمل شوند یکمتر بیآس ،یزندگ یفشارزا با حوادث يیارويرو

در راب  ه ب ا    یمتع دد  یه ا پ ژوهش  ،ی؛به طورکل1395و همکاران،  ی؛غالم1395 ،یو حجت یعباس

و اث ر   یمذهب بر بهداشت روان متبتاثر یدهندهحاصل نشان جيروان انجام شده و نتاسالمتمذهب و

 .بوده است یماریب یهانشانهآن بر یکاهنده

 یری  گجه ت  نینش ان دادن د ب     یپژوهش  در (1393)زادهیو تع یبهلگرد ،یوریط ا،ینیصالح ،یریم

 تریو درون یریگجهت شيافزا وجود دارد و با یداریمعن یدر سالمندان راب ه روان و سالمت یمذهب

 .ابديیبهبود م سالمندانی روانشدن آن سالمت

 یک ردن چ ارچوب   فراه  لهیوسبه تيو معنو یمذهب یباورها ،یطور کل به( 1391) زاده،یفاتح ،یفيشر

پرفشار  طيشراافراد با یسازگار تواندیم ،یاز زندگ دوارانهیام یاندازچش  و ارائه یمنف تيعلت وقا یبرا

در براب ر ت نش عم ل نم وده      ری  گبه متابه س رر ض ربه   ،یمذهب قرار دهد. در واقت التزام ریرا تحت تأث

 .دهدیم شيرا افزا یتنش را کاهش و سالمت روان انباريز یامدهایپو



 

 

 عن وان فرزن د ب ه   -ارتباط والد تیفیک یمنظور بررس که به یپژوهش ی(، ط1386و مظاهری ) یصادق

 یت  یهای تربدر سبک ینيکه منابت شناخت د افتنديفرزندان انجام دادند، در ینيد تیترب شرط شیپ

خ انواده و   قي  از طر رش ت یب ینيمعتدر، شناخت د یتیطوريکه در سبک ترب متفاوت است. به مختلف

 است.  یاماکن مذهب قياز طر شتریب ینيشناخت د توجه، یکار و بمسامحه یتیترب سبکدر

 یریگجهت از که ینياند که والدخود نشان داده یهادر پژوهش( 1393) و همکاران یپورنعاش تهران

-ک ه جه ت   ینيه و وال د تر عمل کردخود موفق فرزندان تیاند، در ترببرخوردار بوده یباالتر یمذهب

-استفاده نموده ینادرست یفرزندپرور یهاتر بوده و از سبکاند ناموفقداشته یترنيیپا یمذهب یریگ

 اند.

ش ده   مش خص  ک ه  راي  ز ش ود یم یشتریروان افراد توجه ب سالمت در یمذهب یباورها ریبه تأث را یاخ

 در ف رد  یروان   یه ا یم ار یتال  تفکر و باخ جاديا جهینت درو ینگرش منف جاديمانت ا یمذهب یباورها

، ب ه نع ل از   1390 ،یو بوالهر ینور؛ 2010وا  و بلو،  ندال،ی؛ اسر 2010آلترمن و همکاران، ) شودیم

 .(1395 ،یو نادر ی،عسگریحافظ ،یغالم

 ک ه در اث ر نداش تن    یافراد نس بت ب ه زن دگ    یمنف نگرش نشان داده است که ( 2013)کندلر  جينتا

 مزیج امیلي. وشودیم یروان یهایماریب جاديا سکير شيموجب افزا ديآیبه وجود م یمذهب یباورها

-یبه انس ان م    یمعنو قدرت یوجود دارد که نوع یالعادهاخارق یرویبه خدا ن مانيا در معتعد است

 .کندیبه او کمک م یزندگ یهایو در تحمل سخت بخشد

 یعنص ر  یاند که وجود معنا در زن دگ داده نشان یتعددم یپژوهش یهاافته (ی2016اسکنل و بکر )

س المت   ت،یاز شخص یگوناگون ابعادبا  یمنداست و به صورت نظام یعاطف یروان یستيبهزدر یاساس

 یو اخ تالالت رفت ار   یم ذهب  یهاتیها، مذهب و فعالو ان باق با استرس یسازگار ،یو ذهن یجسم

 .ارتباط دارد



 

 

 ش ود یم   موجب یمعنو یستيمعتعدند بهز (1393 ،یاز حاجلو و جعفر نعل ، به2003)شریگومز و ف

 باشد.  یاحترام، هدف و جهت در زندگ عشق،نگرش متبت، کرارچه،ي تيهو یفرد دارا

 ادي   اني  از اد یاریبس   روانیو پ دهدیم اعتعاد به خدا به انسان قدرت کندیم انیب ( 2007) تالبورن

ها معتعدند آن گر،يد عبارت است. به اورشانيو  اريو خدا  ستندینتنها  مشکالت معابلکه در رندیگیم

 تا به اهدافشان برسند. دهدیم روین هاانسان خدا به تيو حما یبانیپشت

( در پژوهشی نشان دادند که دينداری در شناخت و ارتباط دوستانه 2014( و شرکات )2011گراهام )

من د  فهوم می يابد و از ارکان آن، نوع ارتباطات ظاب هبا خدا و بندگان و تحعق فضائل در خويشتن، م

کند و بر بسیاری از ابعاد زن دگی  زن و مرد است که موفعیت در ارکان ديگر از دينداری را تسهیل می

 گذارد.فردی، اجتماعی و معنوی افراد تأثیر می

و ه      یمس تع خدای کودك ه  به ص ورت   ريمفهومیگدر شکل نيوالد تیو همکاران، بر اهم یکيد

دختران نسبت به پسران با  در« خدا»آنان نشان دادکه مفهوم یبررس جيکردند و نتا دیتأک  یرمستعیغ

 (.2007و همکاران،  یکيدارد )د تریکينزد یها همبستگآن یتیاسنادها و سبک ترب

ب اط  ارت انيدر دانش جو  یو تعه د م ذهب   ینيسبک والد نینشان داد که ب یدر پژوهش( 2010کارتر )

 .است ريمعتدرانه امکانرذ هایوهیتنها در چارچوب ش یدر تعهد مذهب شيمعناداری وجوددارد و افزا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سو مفصل 

 مواد و روش پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمهمقدمه  -33-11

روش  انتخ اب  زي را . اس ت  گرفت ه  ق رار  بررس ی  مورد پژوهش شناسی روش کلیه مراحل فصل دراين

و  دقیق تر چه هر را وی که می شود رهنمون روشی و شیوه از تفادهاس به را پژوهشگر صحیح، پژوهش

  .می نمايد کمک نظر مورد تحعیق های پرسش برای هايی پاسخ به دستیابی در سريت تر

پس از ارائه معدماتی درباره پژوهش های علمی و لزوم انجام آنها به توضیحاتی در راب ه با نوع پژوهش 

عه آماری و نمونه گیری بیان گرديد. در ادامه روش های گردآوری پیش رو پرداخته شد. سرس جام

اطالعات مرور شده و بیان گرديد که محعق برای پاسخ به سؤاالت پژوهش چه روش هايی را برای 

جمت آوری اطالعات برگزيده است. ه  چنین توضیح کاملی در راب ه با پرسشنامه تدوين شده به 

ات در اين پژوهش ارائه گرديد. سرس به توضیح آزمون های مورد عنوان ابزار مه  گردآوری اطالع

 استفاده برای تجزيه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، پرداخته شد.

 روش پژوهشروش پژوهش  -33-22

و از ن وع   یپژوهش کاربرد کيعنوان  ثیآن از ح یهاهیروش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرض

و  ین  يبا در نظر گرفتن عوامل مرتبط ب ا نگ رش د   نی، همچنباشد یم یشيمایاز نوع پ یفیروش توص

م الع ات   ق،ی  تحع نياطالعات در ا یگردآور یهاروش نيتر مه  باشد. یم یاز نوع همبستگ یاخالق

از من ابت   ق،ی  تحع اتی  و ادب ینظ ر  یمب ان  ن ه یاطالع ات در زم  یبود. گ ردآور  یدانیو  م یاکتابخانه

اطالع ات در ح وزه    یآورجم ت  یاستفاده ش د. ب را   زین نترنتيو ا اتيمعاالت، کتب، نشر ،یاکتابخانه

 عمل، از پرسشنامه استفاده شد.

 آماریآماری  ییجامعهجامعه  -33-33

در  لآموزان مع ت متوس ه دوره دوم ساکن شهر اردبی دانش یپژوهش شامل تمام نيا یجامعه آمار

 بودند. 1400-9913یلیسا  تحص

 



 

 

 يریيریگگنمونه و روش نمونهنمونه و روش نمونه  -33-44

، لدانش آموزان مع ت متوس ه دوره دوم ساکن شهر اردبی ی آماریخاب نمونه از میان جامعهبرای انت

نف ر دخت ر و   100نفر دان ش آم وز)   200ای به حج  گیری در دسترس، نمونهبا استفاده از روش نمونه

با توجه ب ه تع یل ی م دارس ب ه س بب ش یوع        انتخاب شدند. آماری یبه عنوان نمونهنفر پسر( 100

انجام پذيرفت. و تعدای نیز  یوس کرونا لذا نمونه مورد نظر ضمن مراجعه به آموزشگاه های خصوصوير

 از طريق مجازی و با هماهنگی معلمین مربوطه انجام گرفت.

 ابزارهای اندازه گيریابزارهای اندازه گيری  -33-55

 شناختيشناختيجمعيتجمعيتاطالعات اطالعات ی ی پرسشنامهپرسشنامه  -33-55-11

ه اقتص ادی و اجتم اعی، ويژگ ی    پرسشنامه محعق ساخته شامل: سن، جنسیت، تحصیالت، پايگ ا 

های خانوادگی شامل شغل و تحصیالت پدر و مادر، اعتیاد والدين، طالق والدين، تع داد و ويژگ ی   

 های اعضای خانواده و ...

 پرسشنامه نگرش دينيپرسشنامه نگرش ديني  -33-55-22

 ني  ش ده اس ت. ا   هی  فرد و همک اران ته  یاريتوسط خدا 1387پرسشنامه در خرداد ماه سا   نيا

ا  بر ؤها به هر سیا  است که آزمودنؤس 40و مشتمل بر  کرتیل نگرش سنج نوع کينامه پرسش

در  «4= ک امال  م وافع   »ت ا   و یمنف یدر سو «0= کامال  مخالف »در  یانهيپنج گز اسیمع کيیرو

نام ه را در  پرسش يیو روا يیايپا یهاکنندگان پرسشنامه شاخصهیدهد. تهیمتبت پاسخ م یسو

 ي ی و روا يیاي  ش اخص پا  بياند در هر دو نوبت ض را او  و دوم محاسبه کرده یمعدمات دو م العه

 اني  در پا نیه  چن(. 1387فرد،  یاريخدا)است  شدهگزارش يینامه در س ح م لوب و باالپرسش

ب ودن   یم ذهب  زانیم هایاضافه شده است. که در آن آزمودن یکس یخود سنج یالؤپرسشنامه؛ س

آش نا و اف راد    ری  اس تادان، اف راد غ   ان،يآشنا ران،یها، دبیاده، همکالسخود را از نظر خودش، خانو

 ني  کند. ایم یابيارز یمذهب ریتا کامال  غ یاز کامال  مذهب یانهيپنج گز اسیمع کيبهدريکامال  غر



 

 

-به موارد پرس ش  یآزمودن یهابه صحت و دقت پاسخ افزودنبا هدف یکل ینامه خود سنجپرسش

 افه شده است.به آن اض ینامه اصل

 نگرش اخالقينگرش اخالقي  پرسشنامه محقق ساختهپرسشنامه محقق ساخته  -33-55-33

س واالت   .گرديد محعق ساخته استفاده پرسشنامه از نگرش اخالقی در دانش آموزان، بررسی منظور به

مورد نظر براساس م العات انجام گرفته، مبانی نظری و درياف ت نظ ر کارشناس ان مربوط ه اس تخراج      

 .باش د  م ی  لیک رت  ای درج ه  پنج طیف اساس بر پاسخ بسته ا سو 10 شامل پرسشنامه اين گرديد،

 تا موافع  کامال : شامل) باشدمی لیکرت ایگزينه پنج طیف اساس بر پرسشنامه در استفاده مورد طیف

يی( از نظ رات اس تاد   محت وا  ي ی روا نی ی تعبرای بدست آوردن روايی پرسشنامه ) .است(مخالف  کامال

ساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده ش ده اس ت و از آنه ا در م ورد     راهنما وچندين تن از ديگر ا

مربوط بودن سؤاالت، واضح بودن وقابل فه  بودن سؤاالت و اينکه آيا اين سؤاالت برای پرس ش ه ای   

تحعیعاتی مناسب است وآنها را مورد سنجش قرار می دهد، نظرخواهی شد واص الحات م ورد نظ ر در    

ک ل   پاي ايی  و ک رد  اس تفاده  کرونباخ آلفای ضريب از پرسشنامه پايايی برای. پرسشنامه اعما  گرديد

 محاسبه گرديد.  0/--- را پرسشنامه

 های فرزندپروریهای فرزندپروریپرسشنامه سبکپرسشنامه سبک-33-55-44

 ش یوه  س ه  پرسش نامه  اي ن  پرس ش  30. شد طراحی بامريند توسط 1972 سا  در پرسشنامه اين 

، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4نه ش امل س واالت )  معتدرا شیوه پرسش، 10 ؛ سنجد می را فرزندپروری

 10 ( و29، 26، 25، 18، 16، 12، 9، 7، 3، 2مس  تبدانه ش  امل س  واالت )   ش  یوه (،30، 27، 23

 ب ا  س واالت . .(28، 24، 21، 19، 17، 14، 13، 6، 1گیران ه ش امل س واالت )    س هل  ش یوه  پرسش،

 متع ددی  پژوهش های  در پرسشنامه ينا. شودمی گذاری نمره لیکرت ای درجه 5 معیاس از استفاده

 از( 1991)  ب وری . اس ت  ش ده  گزارش م لوبی حد در آن روايی و اعتبار و گرفته قرار بررسی مورد

 و 81/0 گیران ه  س هل  ش یوه  ب رای  ترتیب به پدران و مادران در را ابزار اين پايايی آزمايی، باز روش



 

 

 وی. اس ت  ک رده  گزارش 88/0 و 78/0 رانهمعتد شیوه برای و 85/0 و 86/0 استبدادی شیوه ،77/0

( 1374) اس فندياری  ايران در. است کرده گزارش معتبر را پرسشنامه اين تشخیصی روايی همچنین

 ابزار اين محتوايی روايی پژوهش اين در. است کرده گزارش م لوب را پرسشنامه اين پايايی و روايی

 .است شده گزارش قبو  قابل متخصص ده توسط

 رسشنامه جهت گيری مذهبي آلپورترسشنامه جهت گيری مذهبي آلپورتپپ-33-55-55

شود و بعد از  جمله است که به آزمودنی ارائه می 21پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلرورت، شامل 

از طرف آزمودنی، از او خواس ته   اطمینان بخشیدن به وی در حفظ امانت داری پاسخ های ارائه شده

رات را ب ا عالم ت زدن و انتخ اب    هر يک از عب ا  می شود با کما  صداقت، احساس و نگرش خود به

تعريب ا   _کامال مخالف ، ب _سواالت آزمون دارای چهار گزينه: الف .يکی از گزينه ها مشخص نمايد

اساس ي ک   کامال موافع  می باشد، بر همین اساس اين پرسشنامه بر _تعريبا موافع ، د _مخالف ، ج

پرسشنامه نع ه برش ندارد و هر  د. ايننمره گذاری می شو 4تا  1معیاس چهار درجه ای لیکرت از 

بیشتری بدست آورند بیش تر دارای آن ص فت م ی     چه آزمودنیها در معیاسهای مورد بررسی نمرات

و به صورت گروهی اجرا می ش ود، همچن ین اي ن پرسش نامه      باشند. آزمون محدوديت زمانی ندارد

در اي ران   1377ين آزم ون در س ا    . اسالگی به باال قابلیت اجرا دارد 16 محدوديت سنی ندارد و از

( بدست آم   ده اس  ت. 1377ترجمه و هنجاريابی شده که اعتبار  و روايی آن توسط جان بزرگی )

. اس ت. در اي ن   /74. و پاي ايی ب از آزم ايی آن    /71همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونب اخ  

جه ت گی ری    21ت ا   13ن ی و عب ارات   جهت گیری مذهبی برو 12تا1معیاس، گزينه های عبارات 

اين معی اس را ب رای س نجش جه ت      1967مذهبی درونی را می سنجند. آلرورت و راس در  سا  

های مذهبی درونی و بیرونی تهیه کردند، در م العات اولیه ای که صورت گرفت، مشاهده شد  گیری

 . است./21که همبستگی جهت گیری برونی و درونی 

 



 

 

 مت معنوی پولتزين و اليسونمت معنوی پولتزين و اليسونپرسشنامه سالپرسشنامه سال-33-55-66

طراحی شد. اي ن معی اس    1982( در سا  SWBSپرسشنامه سالمت معنوی پولوتزين و الیسون )

 کن د. گیری میسوا  سالمت مذهبی را اندازه 10سوا  آن سالمت وجودی و  10سوا  دارد که  20

ه ای  ی زي ر گ روه  باش د. ب را  می 10-60دامنه نمره سالمت مذهبی و وجودی، هر کدام به تفکیک 

سالمت مذهبی و وجودی، س ح بندی وجود ندارد و قضاوت بر اساس نمره به دس ت آم ده ص ورت    

گیرد.هر چه نمره به دست آمده، باالتر باشد نشانه سالمت مذهبی و وجودی ب االتر اس ت. نم ره    می

پاسخ  است.در نظر گرفته شده  20-120ی آن سالمت معنوی، جمت اين دو زير گروه است که دامنه

سؤاالت به صورت لیکرت شش گزينه ای از کامال مخ الف  ت ا ک امال م وافع  دس ته بن دی ش د. در        

سؤاالت منفی، نمره گذاری به شکل معکوس انجام شده است و در پاي ان، س المت معن وی ب ه س ه      

ی س ید  تعس ی  بن دی ش د. در م الع ه     100 -120، و ب اال  41 -99، متوسط 20 -40س حرايین 

ی سالمت معنوی از طريق اعتبار محتوا مشخص ش د و پاي ايی   و همکاران، روايی پرسشنامه فاطمی

 تعیین گرديد. 82/0آن از طريق ضريب پايايی آلفا کرونباخ 

 عمل به باورهای ديني معبدعمل به باورهای ديني معبدپرسشنامه پرسشنامه -33-55-66

ماده است که عمل به  25( ساخته شده است. آزمون معبد دارای 1378آزمون توسط گلزاری ) نيا

نمره گذاری  5تا  کيبوده و نمره  نهيگز 5. هر پاسخ سؤا  دارای کندیم رییرا اندازه گ ینيباورهای د

 یمذهب شيراگ ( و50کمتر از  ی)نمره کل نیپائ یمذهب شيآن افراد را به دو گروه گرا جهیو نت دهيگرد

در مورد  ی  شامل سؤاالت. موارد مورد سؤادينمایبندی م  ی( تعس50از  شتریمساوی و ب یباال )نمره کل

شرکت در  ،یدر مجامت مذهب تيعضو لیاز قب یمذهب تهاییعمل به واجبات و مستحبات، فعال

پرسش  هر .باشندیها و انتخاب ها م رییگ  یدر تصم یو. ..، توجه به اصو  مذهب یمراسمهای مذهب

نمرة کل )صفر( به  نيکمتر بیترت ني. بدشودیدارد که از صفر تا چهار نمره گذاری م نهيپنج گز

 ۀدهندة عمل به هم( نشان100نمره ) نيشتریو ب ،ینياز باورهای د کي چیمعنای عمل نکردن به ه



 

 

نفر(  947)جمعا   یجوان زندان 53نفر دانشجو و  894آزمون معبد برای  .ديآیبه شمار م ینيباورهای د

 قيآزمون از طر يیايست: پاشرح گزارش شده ا نيآن به ا یاجرا شده است که مشخصات روانسنج

(. 1378 ،ی)گلزار 0.94آلفای کرونباخ  بيو ضر 0.91کردن  مهیدون قيو از طر 0.76 يیبازآزما

پرسشنامه فوق در  يیايپا نی( باالست. همچنی)صوری و من ع محتوایآزمون دارای اعتبار  نیهمچن

شانگر قابل اعتماد بودن ابزار که ن ديمحاسبه گرد0.93( با روش آلفای کرانباخ 1394) یپژوهش احمد

( برای اندازه گیری پايايی اين معیاس ضريب 1389) یو برغمد یمندیم زادهیاست. در پژوهش حاج

از ضريب آلفای کرونباخ توسط پژوهشگر محاسبه شد. میزان ضريب آلفای  ادههمسانی درونی با استف

،  91/0نفری اجرا شد، معاد   50کرونباخ برای معیاس معبد هنگامیکه اين معیاس روی نمونه 

به دست آمد.  0.84و خ ای معیار میانگین  64/14، انحراف استاندارد معاد  86/96میانگین معاد  

برای تعیین روايی اين معیاس، از دو تن اساتید دانشکده علوم اجتماعی  قدر پژوهش فو نیهمچن

 .کننددانشگاه يزد درخواست شد که در مورد اين معیاس اظهار نظر 

 فرايند اجرای پژوهشفرايند اجرای پژوهش  -33-66

 و عوام ل م رتبط ب ا آن    یو اخالق ینينگرش دانش آموزان به مسائل د یبررسپژوهش حاضر با هدف 

آموزان مع ت متوس ه دوره دوم س اکن ش هر   انجام شد. جامعه آماری اين پژوهش شامل تمامی دانش

نف ر دخت ر و   100نفر دانش آم وز)  200بودند. از بین اين افراد 1400-1399اردبیل در سا  تحصیلی 

ی آماری انتخاب شدند. با توجه ب ه تع یل ی م دارس ب ه س بب ش یوع       نفر پسر( به عنوان نمونه100

ويروس کرونا لذا نمونه مورد نظر ضمن مراجعه به آموزشگاه های خصوص انجام پذيرفت. و تعدای نیز 

عد از طراحی و تهیه ابزاره ای پ ژوهش   ب از طريق مجازی و با هماهنگی معلمین مربوطه انجام گرفت.

که با نظارت اساتید متبحر در اين زمینه انجام شد با آموزش و پرورش کل استان هماهنگی ب ه عم ل   

ش ده و بع د از   آمد. پس از دسترسی به نمونه ها، دستورالعمل و نحوه پاسخدهی به آنان توض یح داده  

بر بی نام بودن، نوجوانان اقدام ب ه تکمی ل ک ردن    ها و توضیح اهداف پژوهش و تاکید اخذ رضايت آن



 

 

های  تحعیق گرديد. پس از جمت آوری داده ها، به منظور تجزيه و تحلیل داده ه ا، از روش  پرسشنامه

 های آماری در دو س ح توصیفی و استنباطی استفاده شد. 

 هاهادادهدادهتجزيه و تحليل تجزيه و تحليل روش روش   -33-77

و تحلی ل داده ه ا، از روش ه ای آم اری در دو س  ح      پس از جمت آوری داده ها، به منظ ور تجزي ه   

ه ای گ رايش مرک زی     توصیفی و استنباطی استفاده شد. در س ح توص یفی ب ا اس تفاده از ش اخص    

)میانگین( و پراکندگی )انحراف استاندارد( عملکرد افراد مورد بررس ی ق رار گرف ت. س رس در س  ح      

ت ک   یآزم ون ت    ،ونیرگرس  تحلیل و  یرسونضريب همبستگی پبا استفاده از روش آزمون  استنباطی

بر اساس فرضیات پژوهش، عملکرد افراد م ورد تحلی ل ق رار گرف ت.      تحلیل واريانسآزمون  ،ینمونه ا

 .ندقرار گرفت لیمورد تحل spss-20یداده ها با استفاده از نرم افزار آمار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 های پژوهشیافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمهمقدمه  -44-11

تا زمانی ، های نظری سروکار داردای از مفاهی  و سازهبا مجموعه، ی مانند هر عل  ديگریشناسروش

ها به منظور روابط بین آن کشف، گیری و مورد تجزيه و تحلیل قرار نگیرنداندازه، که اين مفاهی 

را  پذير نیست. آن شاخه از معارف بشری که دستیابی به اين هدفامکان، بینیگیری و پیشتصمی 

گیری است. عمدتا برآورد و تصمی ، است که هدف آن شود. آمار علمیآمار نامیده می، سازدممکن می

چارچوبی ، شوندهای معداری به کار برده میهای علمی که در تجزيه و تحلیل دادهآمار برای روش

با ، پرسشنامه آوری شده از طريقهای جمتداده، در اين پژوهش (.1389، کند )دالورفراه  می

های مناسب آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد و روش SPSS-20 افزاراستفاده از نرم

 توصیفی متغیرهاو  نمونه شناختیجمعیت هایابتدا يافته، تجزيه و تحلیل قرار گرفت. در اين فصل

بررسی شده و در پژوهشی  هایفرضیهطبق ، های آماریی روشهافرضپیش، گردد. سرسارائه می

 شود. پژوهش پرداخته می هایفرضیهادامه به بررسی استنباطی 

 شناختيشناختيهای جمعيتهای جمعيتيافتهيافته  -44-22

 كنندگان در پژوهششركت يسن یدامنه توزيع فراواني -1-4جدول 

 درصد فراوانی گروه سن

 سا 17تا16
 50/12 25 پسران

 50/14 29 دختران

 سا 18تا17
 50/37 75 پسران

 50/35 71 ندخترا

 



 

 

 

 كنندگان در پژوهشی سني شركتتوزيع فراواني دامنه -1-4نمودار 

 

 كنندگان در پژوهششركت يتحصيل پايهتوزيع فراواني  -2-4جدول 

 درصد فراواني گروه پايه تحصيلي

 دهم
 00/6 12 پسران

 00/5 10 دخاران

 یازدهم
 00/34 68 پسران

 50/35 71 دخاران

 دوازدهم
 00/10 20 پسران

 50/9 19 دخاران

 



 

 

 
 كنندگان در پژوهشتوزيع فراواني پايه تحصيلي شركت -2-4نمودار 

 

 كنندگان در پژوهششركتوالدين سرپرست توزيع فراواني وضعيت اشتغال  -3-4جدول 

 درصد فراواني شغل

 50/59 119 آزاد

 00/34 68 کارمنا

 50/6 13 بلرار

 

 
 كنندگان در پژوهشني وضعيت اشتغال والدين سرپرست شركتتوزيع فراوا -3-4نمودار 



 

 

 

 كنندگان در پژوهششركت وضعيت تحصيالت پدر و مادرتوزيع فراواني  -4-4جدول 

 درصد فراواني گروه سطح تحصيالت

 سلر 
 50/16 33 پار

 00/21 42 مادر

 دیپلم
 00/34 68 پار

 50/32 65 مادر

 فوق دیپلم
 00/23 46 پار

 50/19 39 مادر

 للسادس
 00/22 44 پار

 00/24 48 مادر

 فوق للسادی و باالتر
 50/4 9 پار

 00/3 6 مادر

 

 

 كنندگان در پژوهشتوزيع فراواني وضعيت تحصيالت پدر و مادر شركت -4-4نمودار 

 

 



 

 

 كنندگان در پژوهشوضعيت اقتصادی خانوادگي شركتتوزيع فراواني  -5-4جدول 

 درصد فراواني یاقتصاد تيوضعسطح 

 5/42 85 خوب 

 00/55 110 ماوسط

 50/2 5 ضعلف
 

 
 كنندگان در پژوهشتوزيع فراواني وضعيت اقتصادی خانوادگي شركت -5-4نمودار 

 

 های توصيفيهای توصيفييافتهيافته  -44-33

 پژوهش  هایمتغيرهای توصيفي)ميانگين و انحراف استاندارد(آماره -6-4جدول 

 ملادگلن بلشارین کمارین ماغلر
ادحراف    

 اسااداارد

 78/29 15/149 199 86 دگرش دینی

 43/5 21/27 40 15 دگرش اخالقی

 28/19 36/81 127 27 سالمت معنو 

 11/21 20/55 123 9 عم  به باورها  دینی

 25/4 91/21 35 10 جهت گلر  مذهبی درودی



 

 

 

 

 های استنباطيهای استنباطييافتهيافته  -44-44

 پژوهش  با نگرش ديني دانش آموزان هایمتغير نيب يهمبستگ بيضرنتايج  -7-4جدول 

 نگرش ديني  متغيرها

 نگرش اخالقي

 

 54/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 سالمت معنوی

 37/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 عمل به باورهای ديني

 55/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 جهت گيری مذهبي دروني

 29/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 جهت گيری مذهبي بيروني
 15/1 ضريب همبستگي

 47/1 سطح معناداری

 سبک فرزندپروری مقتدرانه
 16/1* ضريب همبستگي

 11/1 سطح معناداری

 سبک فرزندپروری سهل گير
 -21/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 19/6 52/31 47 13 جهت گلر  مذهبی بلرودی

 94/8 27/28 64 14 سبک فرزداپرور  مقااراده

 41/8 34/22 65 6 سبک فرزداپرور  سه  گلراده

 65/9 82/15 70 2 سبک فرزداپرور  مسابااده

 



 

 

 سبک فرزندپروری مستبدانه
 -31/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 

 

 نگرش اخالقي دانش آموزان پژوهش  با هایمتغير نيب يهمبستگ بيضرنتايج  -8-4جدول 

 نگرش اخالقي  متغيرها

 نگرش ديني

 

 54/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 سالمت معنوی

 49/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 عمل به باورهای ديني

 47/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 جهت گيری مذهبي دروني

 31/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 جهت گيری مذهبي بيروني
 13/1 ضريب همبستگي

 97/1 سطح معناداری

 سبک فرزندپروری مقتدرانه
 32/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 سبک فرزندپروری سهل گير
 13/1 ضريب همبستگي

 16/1 سطح معناداری

 سبک فرزندپروری مستبدانه
 -46/1** ضريب همبستگي

 111/1 سطح معناداری

 



 

 

 

 

 

 

 جهت بررسي معناداری ميزان نگرش ديني در دانش آموزان   tمقدار آماره  -9-4جدول 

 متغیر مورد

 بررسی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
معدار آماره 

t 
 درجه آزادی

س ح 

 معناداری

 001/0 198 63/70 78/29 15/1496 نگرش دينی

 

یانگین و درجه آزادی اين آزم ون و س  ح معن اداری و می انگین       tر آماره ر آماره ، معدا، معدا99-44در جدو  آمار توصیفی در جدو  آمار توصیفی  ناداری و م س ح مع مون و  و درجه آزادی اين آز

  00//001001برای میانگین انحرافات آمده است. با توجه به س ح معناداری برای میانگین انحرافات آمده است. با توجه به س ح معناداری   00//9595انحرافات و فاصله اطمینان انحرافات و فاصله اطمینان 

میزان میزان   ديگرديگر  عبارتعبارتشود. بهشود. بهرد میرد می  00Hفرض فرض   00//9595با اطمینان با اطمینان   00//0505و معايسه آن با معدار خ ای مجاز و معايسه آن با معدار خ ای مجاز 

 ..آموزان در س ح م لوب و معناداری قرار داردآموزان در س ح م لوب و معناداری قرار داردنگرش دينی دانش نگرش دينی دانش 

 

 جهت بررسي معناداری ميزان نگرش اخالقي در دانش آموزان   tمقدار آماره  -11-4جدول 

متغیر مورد 

 بررسی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
معدار آماره 

t 
 درجه آزادی

س ح 

 معناداری

 001/0 198 64/70 43/5 21/27 نگرش اخالقی

 

یانگین و درجه آزادی اين آزمون و س ح معن اداری و می انگین     t، معدار آماره ، معدار آماره 1010-44توصیفی توصیفی   در جدو  آماردر جدو  آمار ناداری و م و درجه آزادی اين آزمون و س ح مع

  00//001001برای میانگین انحرافات آمده است. با توجه به س ح معناداری برای میانگین انحرافات آمده است. با توجه به س ح معناداری   00//9595انحرافات و فاصله اطمینان انحرافات و فاصله اطمینان 

ان ان ديگر میزديگر میزعبارت عبارت شود. بهشود. بهرد میرد می  00Hفرض فرض   00//9595با اطمینان با اطمینان   00//0505و معايسه آن با معدار خ ای مجاز و معايسه آن با معدار خ ای مجاز 

 نگرش اخالقی دانش آموزان در س ح م لوب و معناداری قرار دارد.نگرش اخالقی دانش آموزان در س ح م لوب و معناداری قرار دارد.

 

 



 

 

 جهت بررسي معناداری ميزان سالمت معنوی در دانش آموزان   tمقدار آماره  -11-4جدول 

متغیر مورد 

 بررسی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
معدار آماره 

t 
 درجه آزادی

س ح 

 معناداری

 001/0 198 52/59 28/19 36/81 سالمت معنوی

 

یانگین و درجه آزادی اين آزمون و س ح معن اداری و می انگین     t، معدار آماره ، معدار آماره 1111-44در جدو  آمار توصیفی در جدو  آمار توصیفی  ناداری و م و درجه آزادی اين آزمون و س ح مع

  00//001001برای میانگین انحرافات آمده است. با توجه به س ح معناداری برای میانگین انحرافات آمده است. با توجه به س ح معناداری   00//9595انحرافات و فاصله اطمینان انحرافات و فاصله اطمینان 

میرد م ی   00Hفرض ف رض    00//9595با اطمینان با اطمینان   00//0505و معايسه آن با معدار خ ای مجاز و معايسه آن با معدار خ ای مجاز  به ود. ب ه  شش  رد  بارت عب ارت  ود.  گر ديگ ر  ع دي

 سالمت معنوی دانش آموزان در س ح م لوب و معناداری قرار دارد.سالمت معنوی دانش آموزان در س ح م لوب و معناداری قرار دارد.

 جهت بررسي معناداری عمل به باورهای ديني در دانش آموزان   tمقدار آماره  -12-4جدول 

 میانگین متغیر مورد بررسی
انحراف 

 استاندارد
معدار آماره 

t 
 درجه آزادی

س ح 

 معناداری

 001/0 198 88/36 11/21 20/55 ینيد یعمل به باورها

 

یانگین و درجه آزادی اين آزمون و س ح معن اداری و می انگین     t، معدار آماره ، معدار آماره 1212-44در جدو  آمار توصیفی در جدو  آمار توصیفی  ناداری و م و درجه آزادی اين آزمون و س ح مع

  00//001001برای میانگین انحرافات آمده است. با توجه به س ح معناداری برای میانگین انحرافات آمده است. با توجه به س ح معناداری   00//9595انحرافات و فاصله اطمینان انحرافات و فاصله اطمینان 

عمل عمل ديگر ديگر عبارت عبارت شود. به شود. به رد میرد می  00Hفرض فرض   00//9595مینان مینان با اطبا اط  00//0505و معايسه آن با معدار خ ای مجاز و معايسه آن با معدار خ ای مجاز 

 دانش آموزان در س ح م لوب و معناداری قرار دارد.دانش آموزان در س ح م لوب و معناداری قرار دارد.  ییننييدد  ییبه باورهابه باورها

 

مذهبی و در ادامه جهت بررسی فرضیه های تحعیق مبن ی ب ر پ یش بین ی نگ رش م ذهبی و        گرش  نی ن پیش بی بر  نی  سط خالق ی توس ط   اادر ادامه جهت بررسی فرضیه های تحعیق مب قی تو خال

 ::شرح زير ارائه می گرددشرح زير ارائه می گردد  متغیرهای پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گرديده که نتايج بهمتغیرهای پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گرديده که نتايج به

 بر اساس سالمت معنوی دينيخالصه مدل نگرش  -13-4جدول 

ضريب تعیین  (R2)ضريب تعیین (R)ضريب همبستگی

 (R2∆)خالص

 خ ای برآورد



 

 

377/0 142/0 137/0 66/27 

نیبین ی   پیشپ یش   برایبرای  متغیرهمتغیره  چندچند  تبیینتبیین  وو  همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  نتايجنتايج  کهکه  ((1313-44))  جدو جدو   بهبه  توجهتوجه  بابا گرش نگ رش    بی ن

ستگیهمبس تگی   ضريبض ريب   بابا  بینبین  پیشپیش  متغیرمتغیر  دهد،دهد،  میمی  نشاننشان  سالمت معنوی راسالمت معنوی را  طريقطريق  ازاز  دينیدينی ندچن د   همب یرهمتغی ره   چ   متغ

سالمت سالمت   به عبارتیبه عبارتی. . کندکندمیمی  بینیبینی  پیشپیش  رارا  نگرش مذهبینگرش مذهبی  واريانسواريانس  00//142142و ضريب تعیین برابر و ضريب تعیین برابر   ،،  00//377377

 ..کندکند  میمی  تبیینتبیین  رارا  مالكمالك  متغیرمتغیر  واريانسواريانس  ازاز  صدصد  دردر  1414//22معنوی، معنوی، 

بر اساس  دينينگرش  بيني پيش داری معني دادن نشان برای واريانس وتحليل تجزيه -14-4جدول 

 سالمت معنوی

 س ح معنی داری معدار واريانس میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مد 

 001/0 56/32 49/2492 1 49/2492 رگرسیون

   37/765 197 67/15077 باقی مانده

    198 17/17570 کل

بر بر   دينیدينینگرش نگرش بینی بینی   پیشپیش  داریداری  معنیمعنی  آزمونآزمون  برایبرای  واريانسواريانس  لیللیلوتحوتح  ( تجزيه( تجزيه1414-44با توجه به جدو  )با توجه به جدو  )

با ب ا    بینب ین   پیشپیش  متغیرمتغیر  طريقطريق  ازازمی توان می توان   رارا  دينیدينیبنابراين نگرش بنابراين نگرش   دهد،دهد،میمی  نشاننشان  رارای ی اساس سالمت معنواساس سالمت معنو

 . . کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  توانتوان  میمی  00//001001  معناداریمعناداری  س حس ح  بابا  وو  3232//5656معدار واريانس معدار واريانس 

 یس سالمت معنوبر اسا دينينگرش نتايج ضريب رگرسيون  -15-4جدول 

 مد 

 ضريب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

t-test 
س ح معنی 

 بتای استاندارد خ ای برآورد بتا داری

 001/0 94/11 - 52/8 81/101 معدار ثابت

 001/0 707/5 377/0 102/0 582/0  سالمت معنوی

  ازاز  نگرش دينینگرش دينی  بینیبینی  پیشپیش  ییبرابرا  همزمانهمزمان  چندگانهچندگانه  رگرسیونرگرسیون  تحلیلتحلیل  نتايجنتايج    (که(که1515-44جدو )جدو )  بهبه  توجهتوجه  بابا

سیون ضريب استاندارد شده رگرس یون  با با   سالمت معنویسالمت معنوی  دهد،دهد،میمی  نشاننشان  رارا  سالمت معنویسالمت معنوی  طريقطريق شان داده نش ان داده  ضريب استاندارد شده رگر ن

 می باشد. می باشد.   دينیدينینگرش نگرش دار دار معنیمعنی  کنندهکنندهشده در جدو  فوق پیش بینی شده در جدو  فوق پیش بینی 



 

 

 

 

 بر اساس عمل به باورهای ديني خالصه مدل نگرش ديني -16-4جدول 

ضريب تعیین  (R2)نضريب تعیی (R)ضريب همبستگی

 (R2∆)خالص

 خ ای برآورد

558/0 311/0 308/0 78/24 

نیبین ی   پیشپ یش   برایبرای  متغیرهمتغیره  چندچند  تبیینتبیین  وو  همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  نتايجنتايج  کهکه  ((1616-44))  جدو جدو   بهبه  توجهتوجه  بابا گرش نگ رش    بی ن

ستگیهمبس تگی   ضريبض ريب   باب ا   بینبین  پیشپیش  متغیرمتغیر  دهد،دهد،  میمی  نشاننشان  ی رای راننييدد  ییعمل به باورهاعمل به باورها  طريقطريق  ازاز  دينیدينی ندچن د   همب   چ

بارتیب ه عب ارتی  . . کندکندمیمی  بینیبینی  پیشپیش  رارا  نگرش دينینگرش دينی  واريانسواريانس  00//311311ین برابر ین برابر و ضريب تعیو ضريب تعی  ،،  00//558558  متغیرهمتغیره   به ع

 ..کندکند  میمی  تبیینتبیین  رارا  مالكمالك  متغیرمتغیر  واريانسواريانس  ازاز  صدصد  دردر  3131//11ی، ی، ننييدد  ییعمل به باورهاعمل به باورها

عمل بر اساس  نگرش ديني بيني پيش داری معني دادن نشان برای واريانس وتحليل تجزيه -17-4جدول 

 ينيد یبه باورها

 س ح معنی داری معدار واريانس میانگین مربعات رجه آزادید مجموع مربعات مد 

 001/0 95/88 91/54655 1 91/54655 رگرسیون

   45/611 197 25/121048 باقی مانده

    198 17/175704 کل

بر بر   دينیدينینگرش نگرش بینی بینی   پیشپیش  داریداری  معنیمعنی  آزمونآزمون  برایبرای  واريانسواريانس  وتحلیلوتحلیل  ( تجزيه( تجزيه1717-44با توجه به جدو  )با توجه به جدو  )

  پیشپ یش   متغیرمتغیر  طريقطريق  می توان ازمی توان از  رارا  بنابراين نگرش دينیبنابراين نگرش دينی  دهد،دهد،میمی  نشاننشان  ی رای راننييدد  ییاساس عمل به باورهااساس عمل به باورها

 . . کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  توانتوان  میمی  00//001001  معناداریمعناداری  س حس ح  بابا  وو  3232//5656با معدار واريانس با معدار واريانس   بینبین

 عمل به باورهای دينيبر اساس  دينينگرش نتايج ضريب رگرسيون  -18-4جدول 

 مد 

 ضريب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

t-test 
س ح معنی 

 بتای استاندارد خ ای برآورد بتا داری

 001/0 44/21 - 93/4 71/105 معدار ثابت



 

 

 یعمل به باورها

 ینيد
787/0 083/0 558/0 431/9 001/0 

  نگرش دينی ازنگرش دينی از  بینیبینی  پیشپیش  برایبرای  همزمانهمزمان  چندگانهچندگانه  رگرسیونرگرسیون  تحلیلتحلیل  نتايجنتايج    (که(که1818-44جدو )جدو )  بهبه  توجهتوجه  بابا

هاعم ل ب ه باوره ا     دهد،دهد،میمی  نشاننشان  اای ری رننييدد  ییعمل به باورهاعمل به باورها  طريقطريق به باور مل  با ی ب ا  نن  ييدد  ییع شده ض ريب اس تاندارد ش ده    ی  ستاندارد  ضريب ا

 نگرش دينی می باشد. نگرش دينی می باشد. دار دار معنیمعنی  کنندهکنندهنشان داده شده در جدو  فوق پیش بینی نشان داده شده در جدو  فوق پیش بینی رگرسیون رگرسیون 

 دروني بر اساس جهت گيری مذهبي خالصه مدل نگرش ديني -19-4جدول 

ضريب تعیین  (R2)ضريب تعیین (R)ضريب همبستگی

 (R2∆)خالص

 وردخ ای برآ

297/0 287/0 290/0 51/28 

نیبین ی   پیشپ یش   برایبرای  متغیرهمتغیره  چندچند  تبیینتبیین  وو  همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  نتايجنتايج  کهکه  ((1919-44))  جدو جدو   بهبه  توجهتوجه  بابا گرش نگ رش    بی ن

ستگیهمبس تگی   ضريبض ريب   باب ا   بینب ین   پیشپیش  متغیرمتغیر  دهد،دهد،  میمی  نشاننشان  رارادرونی درونی ی ی مذهبمذهب  ییررییجهت گجهت گ  طريقطريق  ازاز  دينیدينی   همب

نیبین ی   پیشپ یش   اارر  نگرش دينینگرش دينی  واريانسواريانس  00//287287و ضريب تعیین برابر و ضريب تعیین برابر   ،،  00//297297  متغیرهمتغیره  چندچند ندکن د میم ی   بی به ب ه  . . ک

 ..کندکند  میمی  تبیینتبیین  رارا  مالكمالك  متغیرمتغیر  واريانسواريانس  ازاز  صدصد  دردر  2828//77، ،   درونیدرونی  ییمذهبمذهب  ییررییجهت گجهت گ  عبارتیعبارتی

بر اساس جهت  نگرش ديني بيني پيش داری معني دادن نشان برای واريانس وتحليل تجزيه -21-4جدول 

 دروني گيری مذهبي

 س ح معنی داری واريانسمعدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مد 

 001/0 02/19 51/15476 1 51/15476 رگرسیون

   33/813 197 25/160227 باقی مانده

    198 17/175704 کل

بر بر   دينیدينینگرش نگرش بینی بینی   پیشپیش  داریداری  معنیمعنی  آزمونآزمون  برایبرای  واريانسواريانس  وتحلیلوتحلیل  ( تجزيه( تجزيه2020-44با توجه به جدو  )با توجه به جدو  )

يق از طري ق  می توان می توان   رارا  ن نگرش دينین نگرش دينیبنابرايبنابراي  دهد،دهد،میمی  نشاننشان  رارا  درونیدرونی  ییمذهبمذهب  ییررییاساس جهت گاساس جهت گ هت جه ت  از طر ج

 . . کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  توانتوان  00//001001  معناداریمعناداری  س حس ح  بابا  وو  1919//0202با معدار واريانس با معدار واريانس   درونیدرونی  گیری مذهبیگیری مذهبی

 دروني جهت گيری مذهبيبر اساس  دينينگرش نتايج ضريب رگرسيون  -21-4جدول 



 

 

 مد 

 ضريب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

t-test 
س ح معنی 

 بتای استاندارد  ای برآوردخ بتا داری

 001/0 74/9 - 63/10 62/103 معدار ثابت

جهت گیری مذهبی 

 درونی
077/2 476/0 297/0 362/4 001/0 

  نگرش دينی ازنگرش دينی از  بینیبینی  پیشپیش  برایبرای  همزمانهمزمان  چندگانهچندگانه  رگرسیونرگرسیون  تحلیلتحلیل  نتايجنتايج    (که(که2121-44جدو )جدو )  بهبه  توجهتوجه  بابا

نیمذهبی دورن ی   جهت گیریجهت گیری  دهد،دهد،میمی  نشاننشان  رارا  درونیدرونی  ییمذهبمذهب  ییررییجهت گجهت گ  طريقطريق ستاندارد ض ريب اس تاندارد   با ب ا    مذهبی دور ضريب ا

 نگرش دينی می باشد. نگرش دينی می باشد. دار دار معنیمعنی  کنندهکنندهنشان داده شده در جدو  فوق پیش بینی نشان داده شده در جدو  فوق پیش بینی شده رگرسیون شده رگرسیون 

 

 بر اساس سبک های فرزند پروری خالصه مدل نگرش ديني -22-4جدول 

ضريب تعیین  (R2)ضريب تعیین (R)ضريب همبستگی

 (R2∆)خالص

 خ ای برآورد

588/0 345/0 335/0 38/24 

نیبین ی   پیشپ یش   برایبرای  متغیرهمتغیره  چندچند  تبیینتبیین  وو  همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  نتايجنتايج  کهکه  ((2222-44))  جدو جدو   بهبه  توجهتوجه  بابا گرش نگ رش    بی ن

ستگیهمبس تگی   ضريبض ريب   بابا  بینبین  پیشپیش  متغیرمتغیر  دهد،دهد،  میمی  نشاننشان  رارا  سبک های فرزندپروریسبک های فرزندپروری  طريقطريق  ازاز  دينیدينی ندچن د   همب   چ

بب ه عب   . . کندکندمیمی  بینیبینی  پیشپیش  رارا  نگرش دينینگرش دينی  واريانسواريانس  00//345345و ضريب تعیین برابر و ضريب تعیین برابر   ،،  00//558558  متغیرهمتغیره   ارتیارتیبه ع

 ..کندکند  میمی  تبیینتبیین  رارا  مالكمالك  متغیرمتغیر  واريانسواريانس  ازاز  صدصد  دردر  3434//44، ،   سبک های فرزندپروریسبک های فرزندپروری

سبک بر اساس  نگرش ديني بيني پيش داری معني دادن نشان برای واريانس وتحليل تجزيه -23-4جدول 

 های فرزند پروری

 سطح معنی دار  معدار واريانس میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مد 

 001/0 93/33 42/20179 3 27/60538 یونرگرس

   61/594 193 05/144761 باقی مانده

    196 33/175297 کل



 

 

بر بر   دينیدينینگرش نگرش بینی بینی   پیشپیش  داریداری  معنیمعنی  آزمونآزمون  برایبرای  واريانسواريانس  وتحلیلوتحلیل  ( تجزيه( تجزيه2323-44با توجه به جدو  )با توجه به جدو  )

  ییسبک هاسبک هايق يق می توان از طرمی توان از طر  رارا  بنابراين نگرش دينیبنابراين نگرش دينی  دهد،دهد،میمی  نشاننشان  رارای ی فرزند پرورفرزند پرور  ییسبک هاسبک هااساس اساس 

 . . کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  توانتوان  00//001001  معناداریمعناداری  س حس ح  بابا  وو  3333//9393با معدار واريانس با معدار واريانس   ییفرزند پرورفرزند پرور

 سبک های فرزند پروریبر اساس  دينينگرش نتايج ضريب رگرسيون  -24-4جدول 

 مد 

 ضريب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

t-test بتای استاندارد خ ای برآورد بتا س ح معنی داری 

 001/0 41/20 - 32/6 180/129 عدار ثابتم

سبک فرزندپروری 

 معتدرانه
883/1 261/0 563/0 225/7 001/0 

سبک فرزندپروری 

 سهل گیر
320/2- 280/0 653/0- 275/8- 001/0 

سبک فرزندپروری 

 مستبدانه
167/1- 183/0 379/0- 381/6- 001/0 

  نگرش دينی ازنگرش دينی از  بینیبینی  پیشپیش  برایبرای  همزمانهمزمان  گانهگانهچندچند  رگرسیونرگرسیون  تحلیلتحلیل  نتايجنتايج    (که(که2424-44جدو )جدو )  بهبه  توجهتوجه  بابا

صورت بر اين اساس سبک فرزند پ روری معتدران ه بص ورت      دهد،دهد،میمی  نشاننشان  رارا  سبک های فرزند پروریسبک های فرزند پروری  طريقطريق نه ب پروری معتدرا بر اين اساس سبک فرزند 

نادار متبت و معنادار و سبک ها فرزند پروری مستبدانه و سهل گیر بص ورت من ف و معن ادار     نف و مع صورت م نی پ یش بین ی   متبت و معنادار و سبک ها فرزند پروری مستبدانه و سهل گیر ب پیش بی

 نگرش دينی می باشد. نگرش دينی می باشد.     کنندهکننده

 بر اساس سالمت معنوی اخالقينگرش خالصه مدل  -25-4جدول 

ضريب تعيين  (R2)ضريب تعيين (R)ضريب همبستگي

 (R2∆)خالص

 خطای برآورد

493/1 243/1 241/1 73/4 

نیبین ی   پیشپ یش   برایبرای  متغیرهمتغیره  چندچند  تبیینتبیین  وو  همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  نتايجنتايج  کهکه  ((2525-44))  جدو جدو   بهبه  توجهتوجه  بابا گرش نگ رش    بی ن

ندچن د   همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  بابا  بینبین  پیشپیش  متغیرمتغیر  دهد،دهد،  میمی  نشاننشان  سالمت معنوی راسالمت معنوی را  طريقطريق  ازاز  ییاخالقاخالق یرهمتغی ره   چ   متغ



 

 

سالمت سالمت   به عبارتیبه عبارتی. . کندکندمیمی  بینیبینی  پیشپیش  رارا  یینگرش اخالقنگرش اخالق  واريانسواريانس  00//243243و ضريب تعیین برابر و ضريب تعیین برابر   ،،  00//493493

 ..کندکند  میمی  تبیینتبیین  رارا  مالكمالك  متغیرمتغیر  واريانسواريانس  ازاز  صدصد  دردر  2424//33معنوی، معنوی، 

بر اساس  ينگرش اخالق بيني پيش داری معني دادن نشان برای واريانس وتحليل تجزيه -26-4جدول 

 سالمت معنوی

 س ح معنی داری معدار واريانس میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مد 

 001/0 36/63 54/1422 1 54/1422 رگرسیون

   45/22 197 58/4422 باقی مانده

    198 13/5845 کل

قنگرش اخالق  بینی بینی   پیشپیش  داریداری  معنیمعنی  آزمونآزمون  برایبرای  واريانسواريانس  وتحلیلوتحلیل  ( تجزيه( تجزيه2626-44با توجه به جدو  )با توجه به جدو  )   یینگرش اخال

  بینبین  پیشپیش  متغیرمتغیر  طريقطريق  می توان ازمی توان از  رارا  یینگرش اخالقنگرش اخالقبنابراين بنابراين   دهد،دهد،میمی  نشاننشان  ی رای رابر اساس سالمت معنوبر اساس سالمت معنو

 . . کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  توانتوان  میمی  00//001001  معناداریمعناداری  س حس ح  بابا  وو  6363//3636با معدار واريانس با معدار واريانس 

 یبر اساس سالمت معنو دينينگرش نتايج ضريب رگرسيون  -27-4جدول 

 مد 
 ضريب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

t-test 
س ح معنی 

 بتای استاندارد خ ای برآورد بتا داری

 001/0 89/10 - 46/1 90/15 معدار ثابت

 001/0 960/7 493/0 017/0 139/0  سالمت معنوی

  یینگرش اخالقنگرش اخالق  بینیبینی  پیشپیش  برایبرای  همزمانهمزمان  چندگانهچندگانه  رگرسیونرگرسیون  تحلیلتحلیل  نتايجنتايج    (که(که2727-44جدو )جدو )  بهبه  توجهتوجه  بابا

نشان داده نشان داده ضريب استاندارد شده رگرسیون ضريب استاندارد شده رگرسیون سالمت معنوی با سالمت معنوی با   دهد،دهد،میمی  نشاننشان  نوی رانوی راسالمت معسالمت مع  طريقطريق  ازاز

 می باشد. می باشد.   یینگرش اخالقنگرش اخالقدار دار معنیمعنی  کنندهکنندهشده در جدو  فوق پیش بینی شده در جدو  فوق پیش بینی 

 بر اساس عمل به باورهای ديني ينگرش اخالقخالصه مدل  -28-4جدول 

ضريب تعیین  (R2)ضريب تعیین (R)ضريب همبستگی

 (R2∆)خالص

 وردخ ای برآ

472/0 223/0 219/0 80/4 



 

 

نیبین ی   پیشپ یش   برایبرای  متغیرهمتغیره  چندچند  تبیینتبیین  وو  همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  نتايجنتايج  کهکه  ((2828-44))  جدو جدو   بهبه  توجهتوجه  بابا گرش نگ رش    بی ن

ستگیهمبس تگی   ضريبضريب  بابا  بینبین  پیشپیش  متغیرمتغیر  دهد،دهد،  میمی  نشاننشان  ی رای راننييدد  ییعمل به باورهاعمل به باورها  طريقطريق  ازاز  ییاخالقاخالق ندچن د   همب   چ

بارتیبه عب ارتی . . کندکندمیمی  بینیبینی  پیشپیش  رارا  یینگرش اخالقنگرش اخالق  واريانسواريانس  00//223223و ضريب تعیین برابر و ضريب تعیین برابر   ،،  00//472472  متغیرهمتغیره   به ع

 ..کندکند  میمی  تبیینتبیین  رارا  مالكمالك  متغیرمتغیر  واريانسواريانس  ازاز  صدصد  دردر  2222//33ی، ی، ننييدد  ییعمل به باورهاعمل به باورها

بر اساس  ينگرش اخالق بيني پيش داری معني دادن نشان برای واريانس وتحليل تجزيه -29-4جدول 

 ينيد یعمل به باورها

 س ح معنی داری واريانس معدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مد 

 001/0 44/56 82/1301 1 82/1301 رگرسیون

   06/23 197 31/4543 باقی مانده

    198 13/5845 کل

قنگرش اخالق  بینی بینی   پیشپیش  داریداری  معنیمعنی  آزمونآزمون  برایبرای  واريانسواريانس  وتحلیلوتحلیل  ( تجزيه( تجزيه2929-44با توجه به جدو  )با توجه به جدو  )   یینگرش اخال

توان ازمی ت وان از   رارا  اخالقیاخالقیش ش بنابراين نگربنابراين نگر  دهد،دهد،میمی  نشاننشان  ی رای راننييدد  ییبر اساس عمل به باورهابر اساس عمل به باورها يقطري ق   می  یرمتغی ر   طر   متغ

 . . کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  توانتوان  میمی  00//001001  معناداریمعناداری  س حس ح  بابا  وو  5656//4444با معدار واريانس با معدار واريانس   بینبین  پیشپیش

 عمل به باورهای دينيبر اساس  ينگرش اخالقنتايج ضريب رگرسيون  -31-4جدول 

 مد 
 ضريب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

t-test 
س ح معنی 

 بتای استاندارد آوردخ ای بر بتا داری

 001/0 47/21 - 95/0 50/20 معدار ثابت

عمل به باورهای 

 دينی
121/0 016/0 472/0 513/7 001/0 

  یینگرش اخالقنگرش اخالق  بینیبینی  پیشپیش  برایبرای  همزمانهمزمان  چندگانهچندگانه  رگرسیونرگرسیون  تحلیلتحلیل  نتايجنتايج    (که(که3030-44جدو )جدو )  بهبه  توجهتوجه  بابا

هاعمل به باوره ا   دهد،دهد،میمی  نشاننشان  ی رای راننييدد  ییعمل به باورهاعمل به باورها  طريقطريق  ازاز با ی ب ا  نن  ييدد  ییعمل به باور شده ض ريب اس تاندارد ش ده    ی  ستاندارد  ضريب ا

 می باشد. می باشد.   اخالقیاخالقینگرش نگرش دار دار معنیمعنی  کنندهکنندهنشان داده شده در جدو  فوق پیش بینی نشان داده شده در جدو  فوق پیش بینی رگرسیون رگرسیون 

 



 

 

 بر اساس جهت گيری مذهبي دروني ينگرش اخالقخالصه مدل  -31-4جدول 

ضريب تعیین  (R2)ضريب تعیین (R)ضريب همبستگی

 (R2∆)خالص

 خ ای برآورد

302/0 191/0 086/0 19/5 

نیبین ی   پیشپ یش   برایبرای  متغیرهمتغیره  چندچند  تبیینتبیین  وو  همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  نتايجنتايج  کهکه  ((3131-44))  جدو جدو   بهبه  توجهتوجه  بابا گرش نگ رش    بی ن

ستگیهمبس تگی   ضريبض ريب   بابا  بینبین  پیشپیش  متغیرمتغیر  دهد،دهد،  میمی  نشاننشان  ی درونی رای درونی رامذهبمذهب  ییررییجهت گجهت گ  طريقطريق  ازاز  ییاخالقاخالق   همب

ندکن د میم ی   بینیبینی  پیشپیش  رارا  اخالقیاخالقینگرش نگرش   واريانسواريانس  00//191191و ضريب تعیین برابر و ضريب تعیین برابر   ،،  00//302302  متغیرهمتغیره  چندچند به ب ه  . . ک

 ..کندکند  میمی  تبیینتبیین  رارا  مالكمالك  متغیرمتغیر  واريانسواريانس  ازاز  صدصد  دردر  1919//11ی درونی، ی درونی، مذهبمذهب  ییررییجهت گجهت گ  عبارتیعبارتی

بر اساس  ينگرش اخالق بيني پيش داری معني دادن نشان برای واريانس وتحليل تجزيه -32-4جدول 

 جهت گيری مذهبي دروني

 س ح معنی داری معدار واريانس میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مد 

 001/0 72/19 02/532 1 02/532 رگرسیون

   97/26 197 11/5313 باقی مانده

    198 45/58 کل

قنگرش اخالق  بینی بینی   پیشپیش  داریداری  معنیمعنی  آزمونآزمون  برایبرای  واريانسواريانس  وتحلیلوتحلیل  ( تجزيه( تجزيه3232-44با توجه به جدو  )با توجه به جدو  )   یینگرش اخال

قنگرش اخالق  بنابراين بنابراين   دهد،دهد،میمی  نشاننشان  ی درونی رای درونی رامذهبمذهب  ییررییبر اساس جهت گبر اساس جهت گ توان از طرم ی ت وان از طر    رارا  یینگرش اخال يق ي ق  می 

 . . کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  توانتوان  00//001001  معناداریمعناداری  س حس ح  بابا  وو  1919//7272جهت گیری مذهبی درونی با معدار واريانس جهت گیری مذهبی درونی با معدار واريانس 

 جهت گيری مذهبي درونيبر اساس  ينگرش اخالقنتايج ضريب رگرسيون  -33-4جدول 

 مد 
 ضريب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

t-test 
س ح معنی 

 بتای استاندارد خ ای برآورد بتا داری

 001/0 69/9 - 93/1 76/18 معدار ثابت

جهت گیری مذهبی 

 درونی
385/0 087/0 302/0 44/4 001/0 



 

 

  یینگرش اخالقنگرش اخالق  بینیبینی  پیشپیش  برایبرای  همزمانهمزمان  چندگانهچندگانه  رگرسیونرگرسیون  تحلیلتحلیل  نتايجنتايج    (که(که3333-44جدو )جدو )  بهبه  توجهتوجه  بابا

ستاندضريب اس تاند جهت گیری مذهبی دورنی با جهت گیری مذهبی دورنی با   دهد،دهد،میمی  نشاننشان  رارا  ی درونیی درونیمذهبمذهب  ییررییجهت گجهت گ  طريقطريق  ازاز ارد ارد ضريب ا

 می باشد. می باشد.   یینگرش اخالقنگرش اخالقدار دار معنیمعنی  کنندهکنندهنشان داده شده در جدو  فوق پیش بینی نشان داده شده در جدو  فوق پیش بینی شده رگرسیون شده رگرسیون 

 بر اساس سبک های فرزند پروری ينگرش اخالقخالصه مدل  -34-4جدول 

ضريب تعیین  (R2)ضريب تعیین (R)ضريب همبستگی

 (R2∆)خالص

 خ ای برآورد

567/0 322/0 311/0 41/24 

نیبین ی   پیشپ یش   برایبرای  متغیرهمتغیره  چندچند  تبیینتبیین  وو  همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  نتايجنتايج  کهکه  ((3434-44))  جدو جدو   بهبه  توجهتوجه  بابا گرش نگ رش    بی ن

ندچن د   همبستگیهمبستگی  ضريبضريب  بابا  بینبین  پیشپیش  متغیرمتغیر  دهد،دهد،  میمی  نشاننشان  سبک های فرزندپروری راسبک های فرزندپروری را  طريقطريق  ازاز  ییاخالقاخالق   چ

  به عبارتیبه عبارتی. . کندکندمیمی  بینیبینی  پیشپیش  رارا  یینگرش اخالقنگرش اخالق  واريانسواريانس  00//322322و ضريب تعیین برابر و ضريب تعیین برابر   ،،  00//567567  متغیرهمتغیره

 ..کندکند  میمی  تبیینتبیین  رارا  مالكمالك  متغیرمتغیر  واريانسواريانس  ازاز  صدصد  دردر  3232//22وری ، وری ، سبک های فرزندپرسبک های فرزندپر

بر اساس  ينگرش اخالق بيني پيش داری معني دادن نشان برای واريانس وتحليل تجزيه -35-4جدول 

 سبک های فرزند پروری

 س ح معنی داری معدار واريانس میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مد 

 001/0 54/30 98/594 3 961/1784 رگرسیون

   47/19 193 92/3758 باقی مانده

    196 88/5543 کل

قنگرش اخالق  بینی بینی   پیشپیش  داریداری  معنیمعنی  آزمونآزمون  برایبرای  واريانسواريانس  وتحلیلوتحلیل  ( تجزيه( تجزيه3535-44با توجه به جدو  )با توجه به جدو  )   یینگرش اخال

سبک س بک  می توان از طريق می توان از طريق   رارا  یینگرش اخالقنگرش اخالقبنابراين بنابراين   دهد،دهد،میمی  نشاننشان  ی رای رافرزند پرورفرزند پرور  ییبر اساس سبک هابر اساس سبک ها

 . . کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  توانتوان  00//001001  معناداریمعناداری  س حس ح  بابا  وو  3030//5454ی با معدار واريانس ی با معدار واريانس فرزند پرورفرزند پرور  ییهاها

 سبک های فرزند پروریبر اساس  ينگرش اخالقنتايج ضريب رگرسيون  -36-4جدول 

 مد 
 ضريب استاندارد ضرايب استاندارد نشده

t-test س ح معنی داری 
 بتای استاندارد خ ای برآورد بتا



 

 

 001/0 920/16 - 14/1 37/19 معدار ثابت

سبک فرزندپروری 

 معتدرانه
247/1 047/0 415/0 242/5 001/0 

سبک فرزندپروری 

 سهل گیر
114/1- 051/0 228/0- 837/2- 001/0 

سبک فرزندپروری 

 مستبدانه
262/1- 033/0 478/0- 915/7- 001/0 

  یینگرش اخالقنگرش اخالق  بینیبینی  پیشپیش  برایبرای  همزمانهمزمان  چندگانهچندگانه  رگرسیونرگرسیون  تحلیلتحلیل  نتايجنتايج    (که(که3636-44جدو )جدو )  بهبه  توجهتوجه  بابا

صورت بر اين اساس سبک فرزند پروری معتدرانه بص ورت    دهد،دهد،میمی  نشاننشان  رارا  سبک های فرزند پروریسبک های فرزند پروری  طريقطريق  ازاز بر اين اساس سبک فرزند پروری معتدرانه ب

نی متبت و معنادار و سبک ها فرزند پروری مستبدانه و سهل گیر بص ورت من ف و معن ادار پ یش بین ی       پیش بی نادار  نف و مع صورت م متبت و معنادار و سبک ها فرزند پروری مستبدانه و سهل گیر ب

 می باشد. می باشد.   یینگرش اخالقنگرش اخالق    کنندهکننده

از نظر  نگرش اخالقي دانش آموزاننمره  يسهمقا یراهه برا يک يانسوار يلتحل:  (37-4جدول شماره )

 (خوب، متوسط و ضعيف)گروه های مختلف وضعيت اقتصادی

 SS df گروه
ملادگلن 

 مجذورات
F دار سطح معنی 

 279/0 295/1 54/174 4 19/698 بلن گروهی

   77/134 84 820/11320 درون گروهی

    88 01/12019 ک 

 

)خوب، متوسط و )خوب، متوسط و ییاقتصاداقتصاد  تتییوضعوضع  گروهگروه  33  بینبین  می دهدمی دهد  نشاننشان    واريانسواريانس  تحلیلتحلیل  ايجايجبرابر جدو  فوق، نتبرابر جدو  فوق، نت

 ندارد. ندارد.   وجودوجود  معناداریمعناداری  تفاوتتفاوت  نگرش اخالقینگرش اخالقی  نمراتنمرات  دردر  ((ففییضعضع

 

 

 

 



 

 

از نظر  نگرش اخالقي دانش آموزاننمره  يسهمقا یراهه برا يک يانسوار يلتحل:  (38-4جدول شماره )

 گروه های مختلف تحصيالت والدين

 SS df گروه
میانگین 

 مجذورات
F داریسطح معنی 

 671/0 400/0 420/55 2 480/110 بلن گروهی

   467/138 86 172/11908 درون گروهی

    88 01/12019 ک 

 

لدين دروض عیت تحص یالت وال دين در     گروهگ روه   55  بینب ین   می دهدمی دهد  نشاننشان    واريانسواريانس  تحلیلتحلیل  برابر جدو  فوق، نتايجبرابر جدو  فوق، نتايج صیالت وا ضعیت تح   و

 رد. رد. نداندا  وجودوجود  معناداریمعناداری  تفاوتتفاوت  نگرش اخالقینگرش اخالقی  نمراتنمرات

از نظر  نگرش اخالقي دانش آموزاننمره  يسهمقا یراهه برا يک يانسوار يلتحل:  (39-4جدول شماره )

 گروه های مختلف سني

 SS df گروه
میانگین 

 مجذورات
F داریسطح معنی 

 855/0 259/0 330/36 3 989/108 بلن گروهی

   118/140 85 022/11910 درون گروهی

    88 01/12019 ک 

 

موزان درس نی دان ش آم وزان در     گروهگ روه   33  بینبین  می دهدمی دهد  نشاننشان    واريانسواريانس  تحلیلتحلیل  بر جدو  فوق، نتايجبر جدو  فوق، نتايجبرابرا نش آ مراتنم رات   سنی دا   ن

 ندارد. ندارد.   وجودوجود  معناداریمعناداری  تفاوتتفاوت  نگرش اخالقینگرش اخالقی

 در دانش آموزان دختر و پسر يتفاوت نگرش اخالق يبررس یبرا يزوج tآزمون :  (41-4جدول شماره )

 t p-value ادحراف اسااداارد ملادگلن مرحله ماغلر

 جنسلت
 18/4 37/26 پسر

71/4 08/0 
 22/4 55/28 دخار

 

دختر  پسر تفاوت دانش آموزان در  یگردد نمره نگرش اخالقهمانگونه که در جد  باال مشاهده می

 (.=08/0p) معناداری ندارد



 

 

روه از نظر گ نگرش ديني دانش آموزاننمره  يسهمقا یراهه برا يک يانسوار يلتحل:  (41-4جدول شماره )

 های مختلف وضعيت اقتصادی)خوب، متوسط و ضعيف(

 SS df گروه
میانگین 

 مجذورات
F داریسطح معنی 

 664/0 089/0 550/12 1 550/12 بلن گروهی

   005/138 87 46/12006 درون گروهی

    88 01/1208 ک 

 

)خوب، متوسط و )خوب، متوسط و ییاقتصاداقتصاد  تتییوضعوضع  گروهگروه  33  بینبین  می دهدمی دهد  نشاننشان    واريانسواريانس  تحلیلتحلیل  برابر جدو  فوق، نتايجبرابر جدو  فوق، نتايج

 ندارد. ندارد.   وجودوجود  معناداریمعناداری  تفاوتتفاوت  نگرش دينینگرش دينی  نمراتنمرات  دردر  ((ففییضعضع

از نظر گروه  نگرش ديني دانش آموزاننمره  يسهمقا یراهه برا يک يانسوار يلتحل:  (42-4جدول شماره )

 های مختلف تحصيالت والدين

 SS df گروه
میانگین 

 مجذورات
F داریسطح معنی 

 421/0 790/0 174/108 1 174/108 بلن گروهی

   90/136 87 83/11910 درون گروهی

    88 01/12019 ک 

 

لدين دروض عیت تحص یالت وال دين در     گروهگ روه   55  بینب ین   می دهدمی دهد  نشاننشان    واريانسواريانس  تحلیلتحلیل  برابر جدو  فوق، نتايجبرابر جدو  فوق، نتايج صیالت وا ضعیت تح   و

 ندارد. ندارد.   وجودوجود  معناداریمعناداری  تفاوتتفاوت  نگرش دينینگرش دينی  نمراتنمرات

از نظر گروه  رش ديني دانش آموزاننگنمره  يسهمقا یراهه برا يک يانسوار يلتحل:  (43-4جدول شماره )

 های مختلف سني

 SS df گروه
میانگین 

 مجذورات
F داریسطح معنی 

 802/0 187/0 991/38 2 97/116 بلن گروهی

   02/140 85 03/11902 درون گروهی

    88 01/12019 ک 

 



 

 

موزاس نی دان ش آم وزا     گروهگ روه   33  بینبین  می دهدمی دهد  نشاننشان    واريانسواريانس  تحلیلتحلیل  برابر جدو  فوق، نتايجبرابر جدو  فوق، نتايج نش آ مراتنم رات   ن درن درسنی دا   ن

 ندارد. ندارد.   وجودوجود  معناداریمعناداری  تفاوتتفاوت  نگرش دينینگرش دينی

 در دانش آموزان دختر و پسر دينيتفاوت نگرش  يبررس یبرا يزوج tآزمون :  (44-4جدول شماره )

 

 t p-value ادحراف اسااداارد ملادگلن مرحله ماغلر

 جنسلت
 18/4 62/146 پسر

71/4 07/0 
 22/4 15/150 دخار

 

دختر  پسر تفاوت دانش آموزان در  دينیگردد نمره نگرش   باال مشاهده میهمانگونه که در جد

 (.=07/0p) معناداری ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پنجمفصل 

 گیری و پیشنهادهانتیجه              

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمهمقدمه  -55-11

عوامل موثر در  یو اخالق ینينگرش دانش آموزان به مسائل د زانیم یبررس منظورپژوهش حاضر به

ها مورد بحث و بررسی قرار در اين فصل نتايج حاصل از داده اردبیل انجام گرفت.شهر  نش آموزاندا

ها و گیری، محدوديتگردد. سرس نتیجههای احتمالی برای نتايج بدست آمده، ارائه میگرفته و تبیین

 شود.پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی ارائه می

 گيریگيریبحث و نتيجهبحث و نتيجه  -55-22

لوبی نگرش مذهبی و اخالقی دانش آموزان در وض عیت م ل وبی   عبارت بود از اينکه: عبارت بود از اينکه:   پژوهشپژوهش  کلّیکلّیییفرضیهفرضیه ضعیت م  نگرش مذهبی و اخالقی دانش آموزان در و

 قرار دارد.قرار دارد.

 یدانش آموزان در س ح م لوب و معنادار ی و اخالقی نينگرش د زانیمبر اساس نتايج به دست آمده 

المت همچنین نتايج ضريب همبستگی نشان داد نگرش مذهبی با عمل به باورهای دينی، س قرار دارد.

معنوی، جهت گیری مذهبی درونی سبک فرزند پروری معتدرانه راب ه متبت و معنادار دارد همچنین 

نگرش مذهبی با سبک فرزند پروری مستبدانه و سهل گیرانه راب ه منف ی و معن ادار دارد. براب ر اي ن     

درون ی   يافته ها نگرش اخالقی نیز با عمل به باورهای دينی، سالمت معن وی، جه ت گی ری م ذهبی    

سبک فرزند پروری معتدرانه راب ه متبت و معنادار و با سبک فرزند پروری مس تبدانه راب  ه منف ی و    

معنادار دارد. بر اين اساس دانش آموزان مورد م العه از وضعیت نگ رش م ذهبی و اخالق ی مناس بی     

 برخوردار می باشند.

  بهب ه   رارا  آنآن  توانت وان   میم ی   وو  شودشود  میمی  متأثرمتأثر  آنآن  ززاا  وو  گذاردگذارد  میمی  تأثیرتأثیر  آنآن  بربر  جامعهجامعه  بابا  تعاملیتعاملی  فرآيندیفرآيندی  دردر  ديندين

فراداف راد   کنشکنش  وو  رفتاررفتار  دردر  مؤثرمؤثر  عواملعوامل  ترينترين  مه مه   ازاز  ووگ گ فرهنفرهن  ازاز  مهمیمهمی  بخشبخش  عنوانعنوان فت؛گرف ت؛   ررظظ  نن  دردر  ا ماام ا   گر   ا

  تفکرتفکر  شیوهشیوه  تاتا  شدشد  سببسبب... ...   وو  ععالنیتععالنیت  فناوری،فناوری،  رشدرشد  شهرنشینی،شهرنشینی،  ،،  شدنشدن  جهانیجهانی  تجدد،تجدد،  گسترشگسترش  وو  بسطبسط

حو متح و    آنهاآنها  بهبه  مربوطمربوط  ییهاها  ارزشارزش  وو  ديندين  دنیا،دنیا،  خود،خود،  بهبه  نسبتنسبت  اواو  نگاهنگاه  وو  بشربشر گهرگ ه . . شودش ود   مت يناي ن   ازاز  هايیه ايی   ر   ا

کزیمرک زی   هستههسته  عنوانعنوان  بهبه  ععالنیتععالنیت  ازاز  کهکه  جاجا  آنآن  شد،شد،  بینیبینی  پیشپیش  وبروبر  آثارآثار  دردر  پیشپیش  هاها  سا سا   تحو تحو  یایدنی ای   مر   دن



 

 

  ترسی ترسی   بابا  رارا  ديندين  خألخأل  وو  زدايیزدايی  افسونافسون  ازاز  ترسترس  وو  بردبرد  نامنام  گیرد،گیرد،  میمی  فرافرا  رارا  بشربشر  زندگیزندگی  ابعادابعاد  تمامتمام  کهکه  جديدجديد

  رارا  ق عیتق عیت  وو  يعینيعین  هایهای  پايهپايه  مدرنیتهمدرنیته  مايهمايه  جانجان  عنوانعنوان  بهبه  ععالنیتععالنیت  اقتاقتوو  دردر. . کشیدکشید  تصويرتصوير  بهبه  آهنین،آهنین،  للقفقف

ستسس ت   شدتش دت   بهبه نهزمین ه   کرده،ک رده،   س فاوتتف اوت   برایب رای   رارا  زمی يدگاهدي دگاه   ت کاران، )ناص ری و همک اران،   نمايدنمايد  میم ی   فراه ف راه    هاه ا   د صری و هم )نا

یانمی ان   چالشچ الش   دردر  وو  شودش ود   میم ی   يادياد  گذارگذار  حا حا   دردر  ایای  جامعهجامعه  عنوانعنوان  بهبه  آنآن  ازاز  کهکه  ماما  کنونیکنونی  جامعهجامعه..((13951395   م

  هایه ای   ارزشارزش  حوزهح وزه   دردر  ههژژويوي  بهبه  ابعادشابعادش  همههمه  دردر  رارا  دگرگونیدگرگونی  وو  تحو تحو   ت،ت،اساس  آمدهآمده  گرفتارگرفتار  مدرنیتهمدرنیته  وو  سنتسنت

  بیشب یش   نیست،نیست،  بیگانهبیگانه  مدرنمدرن  دنیایدنیای  هایهای  انديشهانديشه  وو  افکارافکار  بابا  کهکه  ماما  جامعهجامعه  جوانجوان  نسلنسل. . کندکند  میمی  تجربهتجربه  دينیدينی

يندي ن   ازاز  هايیه ايی   رگهرگه  مشاهدهمشاهده. . دارددارد  قرارقرار  دگرگونیدگرگونی  وو  تالط تالط   ايناين  معرضمعرض  دردر  ديگریديگری  قشرقشر  هرهر  ازاز يزیگري زی   د   دردر  گر

تراکت ر   ججنتاينتاي. . استاست  کردهکرده  جلبجلب  خودخود  بهبه  رارا  وهشگرانوهشگرانژژپپ  توجهتوجه  جوانان،جوانان،  میانمیان خشبخ ش   دردر  کهک ه   هايیه ايی   وهشوهشژژپپ    اک   ب

ماام ا   دارددارد  وجودوجود  يیيیباالباال  وو  قویقوی  پايبندیپايبندی  اعتعادیاعتعادی  بعدبعد  دردر  کهکه  استاست  ايناين  ازاز  حاکیحاکی  شده،شده،  ذکرذکر  تحعیقتحعیق  پیشینهپیشینه   ا

مروزهام روزه (. (. 13931393)امیری و اصغرپور، )امیری و اصغرپور، استاست  دادهداده  رخرخ  هايیهايی  دگرگونیدگرگونی  مناسکیمناسکی  پايبندیپايبندی  بعدبعد  دردر   بهب ه   نننان ا جواجوا  ا

ماام ا   شدهشده  مواجهمواجه  آنآن  بابا  دينیدينی  مسائلمسائل  حوزهحوزه  دردر  کهکه  استاست  هايیهايی  رسشرسشپپ  پاسخپاسخ  دنبا دنبا  سخیپاس خی   کهک ه   جاج ا   ازآنازآن  ا   پا

جادايج اد   اشاش  مناسکیمناسکی  رفتارهایرفتارهای  وو  اعتعادیاعتعادی  باورهایباورهای  میانمیان  عمیعیعمیعی  شکافشکاف  يابد،يابد،  نمینمی  من عیمن عی  وو  مععو مععو    میم ی   اي

گامیهنگ امی   شناختیشناختی  ناسازگاریناسازگاری. . کندکند  میمی  يادياد  شناختیشناختی  ناهماهنگیناهماهنگی  باعنوانباعنوان  حالتحالت  ايناين  ازاز  فستینگرفستینگر  کهکه  شودشود   هن

  وو  مسائلمسائل  دربارهدرباره  افرادافراد  مرتبطمرتبط  هایهای  گرايشگرايش  وو  هاها  نگرشنگرش  ها،ها،  ايدهايده  ها،ها،  شناختشناخت  رفتارها،رفتارها،  بینبین  کهکه  دهددهد  میمی  رخرخ

گامیهنگ امی   شناختیشناختی  ناسازگاریناسازگاری  ديگرديگر  حالتحالت. . استاست  داشتهداشته  وجودوجود  ناسازگاریناسازگاری  گوناگونگوناگون  موضوعاتموضوعات ستاس ت   هن   کهک ه   ا

)ناصری )ناصری شودشود  ايجادايجاد  تعارضتعارض  وو  ناهماهنگیناهماهنگی  افرادافراد  هایهای  کنشکنش  وو  رفتارهارفتارها  بابا  هاها  شناختشناخت  وو  رهارهاظظنن  وجهوجه  ايناين  بینبین

جوان براين اساس اهمیت پرداختن به نگرش مذهبی و اخالقی به ويژه در قشر نوج وان    ..((13951395همکاران، همکاران،   وو براين اساس اهمیت پرداختن به نگرش مذهبی و اخالقی به ويژه در قشر نو

ين و جوانان اهمیت بسیار زيادی داشته و در نهايت منجر به افزايش سالمت روانشاختی و موفعی ت اي ن    یت ا و جوانان اهمیت بسیار زيادی داشته و در نهايت منجر به افزايش سالمت روانشاختی و موفع

مده دس ت آم ده   نتايج به نتايج به   ییهاهاهای تايید شده و تبیینهای تايید شده و تبییندر زير به جزئیات فرضیهدر زير به جزئیات فرضیهقشر از جامعه خواهد شد. قشر از جامعه خواهد شد.  ست آ د

 شده است.شده است.

 



 

 

 ويژگي های دموگرافيک با نگرش ديني و اخالقي دانش آموزان ارتباط دارد.ل: فرضيه او 

در نم  رات نگ  رش اخالق  ی و نگ  رش دين  ی از نظ  ر وض  عیت       نت  ايج پ  ژوهش نش  ان داد ک  ه   

دموگرافیک)وضعیت اقتصادی، نحصیالت والدين، سن و جنسیت( تفاوت معن اداری وج ود ن دارد. ب ه     

اين يافته ب ا نت ايج    ی هیچ يک از اين عوامل در نمرات نگرش دينی و اخالقی تاثیر نداشته است.عبارت

تا)کالبرت  ا)پ  ژوهش ه  ای   کاران)(، جمش  یديها و همک  اران) 20112011کالبر شیديها و هم کاران)(، ن  وربخش و همک  اران) 13931393(، جم نوربخش و هم  ،)13911391 ،) ،)

 ( و ... همسو می باشد.( و ... همسو می باشد.13911391(، حسنعلی پور و همکاران)(، حسنعلی پور و همکاران)20072007(، جوشا و همکاران)(، جوشا و همکاران)20092009سیدانی)سیدانی)

لیکل ی   هایه ای   شاخصش اخص   وو  وجوهوجوه  دردر  متبتمتبت  تتتحوالتحوال  وو  افزايشافزايش  بابا  دهددهد  میمی  نشاننشان  هاها  يافتهيافته     یتکیفی ت   ک ندگیزن دگی   کیف   ز

  یری ر غغمتمت  دودو  جزئیجزئی  ابعادابعاد  راب هراب ه  بررسیبررسی  دردر  امااما. . شودشود  میمی  افزودهافزوده  دينداریدينداری  میزانمیزان  بربر  دانشجويان،دانشجويان،  هایهای  خانوادهخانواده

  عالیع الی   خیلیخیلی  وضعیتوضعیت  دودو  دردر  مادیمادی  زندگیزندگی  کیفیتکیفیت  راب هراب ه  خاص،خاص،  طورطور  بهبه  ..شودشود  نمینمی  ديدهديده  ایای  راب هراب ه  چنینچنین

فیمنف ی   راب هراب  ه   دانشجوياندانشجويان  دينداریدينداری  بابا  آن،آن،  ضعیفضعیف  خیلیخیلی  وو شاننش ان   رارا  من کارا)جمش یديها و همک ارا  دهددهد  میم ی   ن شیديها و هم ، ، نن)جم

ماتم ا   ییق عق ع  صورتصورت  بهبه  توانتوانی ی نمنم  کهکه  استاست  دادهداده  نشاننشان  مختلفمختلف  عاتعاتییتحعتحع  هایهای  افتهافته(. ي(. ي13931393   وو  زنزن  ننییبب    ززييت

ساًاساس اً   زنهازنها  کهکه  دارددارد  وجودوجود  ییم العاتم العات  طرفطرف  ککيي  ازاز. . رفترفتييپذپذی ی اخالقاخالق  نگرشنگرش  دردر  رارا  مردمرد خالقاخ الق   اسا حورترمح ورتر   ا   ازاز  م

گرشنگ رش   ننییبب  تفاوتتفاوت  کهکه  دارددارد  وجودوجود  ییعاتعاتییتحعتحع  گرگرييدد  طرفطرف  ازاز  هستند،هستند،  اامردهمرده قاخالق    ن یيی  تأتأ  رارا  مردم رد   وو  زنزن  ییاخال   ددي

  اتاتییاخالقاخالق  ریریييرپذرپذییتأثتأث  بربر  محععان،محععان،  ازاز  اریاریییبسبس  رسدرسدی ی مم  نظرنظر  بهبه  د،د،ييععاععا  دردر  تفاوتتفاوت  ازاز  نظرنظر  صرفصرف. . کنندکنند  یینمنم

  انگرانگرییبب  وو  ردهردهکک  ددییتأکتأک  مردانمردان  وو  زنانزنان  ییاخالقاخالق  نگرشنگرش  ننییبب  تفاوتتفاوت  بربر  گرگرييدد  ییم العاتم العات. . دارنددارند  ددییتأکتأک  تتییجنسجنس  ازاز

صهخالص ه   طورطور  بهبه..((19971997گالور، گالور، ))  کنندکنندی ی مم  تتييرعارعا  مردهامردها  نسبتنسبت  رارا  باالتریباالتری  ییاخالقاخالق  س وحس وح  زنهازنها  کهکه  آنستآنست   خال

  کنندکنندی ی مم  ارائهارائه  موضوعموضوع  ننيياا  رامونرامونییپپ  مردانمردان  وو  زنانزنان  ننییبب  تفاوتتفاوت  دردر  رارا  کمتریکمتری  تتییق عق ع  دتر،دتر،ييجدجد  هایهای  افتهافتهيي

  گری،گ ری، ييدد  بهبه  نسبتنسبت  تتییجنسجنس  ککيي  ییاخالقاخالق  برتریبرتری  کهکه  دارنددارند  اشارهاشاره  م العاتم العات  ازاز  اریاریییبسبس(. (.   20092009سیدانی، سیدانی، ) ) 

  دردر  ییتتییجنسجنس  تفاوتتفاوت  عتعتییحعحع  دردر  کهکه  آنستآنست  انگرانگرییبب  ززیینن  گرگرييدد  هایهای  افتهافتهيي(. (. 19961996کودی، کودی، ))  استاست  ییرمن عرمن عییغغ

  وجودوجود  کهکه  ححییتوضتوض  ککيي. . ستستیینن  آنآن  بربر  ییروشنروشن  للییدلدل  شدهشده  مشاهدهمشاهده  هایهای  تفاوتتفاوت  وو  ستستیینن  رفتهرفتهييپذپذ  نهنهییزمزم  ننيياا

  ننيياا  وو( (   20012001پاترسون، پاترسون، ) )   دارددارد  ییستستييزز  شهشهييرر  ق عاًق عاً  رفتاررفتار  کندکندی ی مم  شنهادشنهادییپپ  کهکه  استاست  ییستستييزز  فلسفهفلسفه  دارددارد



 

 

تاررفت ار   خاصخاص  شکلشکل  ککيي  بهبه  ییستستييزز  لحاظلحاظ  ازاز  کهکه  ییمردانمردان  وو  زنانزنان  کهکه  استاست  ییمعنمعن  ننيياا  بهبه  امرامر ندکنن د ی ی مم    رف   بهب ه   کن

ندکنن د ی ی مم    تتييرعارعا  رارا  ییمتفاوتمتفاوتی ی اخالقاخالق  س وحس وح  مختلف،مختلف،  هایهای  تتییموقعموقع  دردر  ززیینن  شکلشکل  همانهمان ساسبراس اس . . کن   ننيي  اا  برا

سبس    یی    ییمحمح  وو  ییاجتماعاجتماع  ،،ییستستييزز  للييبردالبردالی ی مبتنمبتن  رفتاررفتار  دگاه،دگاه،ييدد ستاس ت   تتیی  اهماهم  ک ک     ارارییب (. (.   20012001)اوری، )اوری، ا

عامالتتع امالت   ییپپ  دردر  مردمرد  وو  زنزن  کهکه  استاست  ریریييپذپذ  جامعهجامعه  انانييجرجر  دارددارد  وجودوجود  نهنهییزمزم  ننيياا  دردر  کهکه  گرگرييدد  ححییتوضتوض   باب ا   ت

  ازاز  رارا  يیيیتفاوتهاتفاوتها  ریریييپذپذ  جامعهجامعه  متفاوتمتفاوت  ندندييفرافرا  بهبه  توجهتوجه  بابا  تواندتواند  ییمم  ننيياا  وو  کنندکنندی ی مم  ییطط  معلمانمعلمان  وو  ننييوالدوالد

  رویروی  بربر  ززیینن  ییفرهنگفرهنگ  هایهای  نهنهییزمزم  وو  مذهبمذهب  نهنهییزمزم  ننيياا  دردر  بعالوهبعالوه. . بگذاردبگذارد  آنهاآنها  رویروی  بربر  ییاخالقاخالق  نگرشنگرش  لحاظلحاظ

عانمحعع ان   انانیی  مم  دردر  ییاجماعاجماع  کهکه  استاست  واضحواضح(. (. 19971997)تیلور، )تیلور، استاست  رگذاررگذارییتأثتأث  اشخاصاشخاص  ییاخالقاخالق  نگرشنگرش   ننيي  اا  محع

  وو  بخشبخشررنون و   ..باشدباشدی ی مم  ددییتأکتأک  موردمورد  شترشترییبب  اخالقاخالق  بربر  تتییجنسجنس  اثرگذاریاثرگذاری  عدمعدم  کهکهییدرحالدرحال  نداردندارد  وجودوجود  حوزهحوزه

شجوياندانش جويان   مذهبیمذهبی  پايبندیپايبندی  میزانمیزان  عنوانعنوان  بابا  وهشیوهشیژژپپ  دردر((13881388))رانرانهمکاهمکا سیبررس ی   بهب ه   دان يناي ن   برر ه مه     ا   میم ی   م

  مذهبیم ذهبی   پايبندیپايبندی  وو  دانشجوياندانشجويان  اجتماعیاجتماعی  __  اقتصادیاقتصادی  پايگاهپايگاه  بینبین  کهکه  دهددهد  میمی  نشاننشان  تحعیقتحعیق  ايناين. . پردازندپردازند

  بهب ه   تریت ری   ک ک     پايبندیپايبندی  باالباال  اجتماعیاجتماعی__اقتصادیاقتصادی  پايگاهپايگاه  بابا  دانشجوياندانشجويان. . دارددارد  وجودوجود  داریداری  معنیمعنی  راب هراب ه  آنانآنان

  دارند؛دارند؛  مذهبمذهب  بهبه  بیشتریبیشتری  پايبندیپايبندی  دختراندختران  کهکه  دهددهد  میمی  نشاننشان  هشهشووژژپپ  ايناين  ججنتاينتاي  همچنینهمچنین  ..دارنددارند  مذهبمذهب

ست؛اس ت؛   نشدهنشده  مشاهدهمشاهده  معناداریمعناداری  راب هراب ه  مذهب،مذهب،  بهبه  آنانآنان  پايبندیپايبندی  میزانمیزان  وو  دانشجوياندانشجويان  علمیعلمی  گروهگروه  بینبین  امااما   ا

شجوياندانش جويان   بینبین  تفاوتیتفاوتی  چچهیهی  وو  نداردندارد  مذهبمذهب  بهبه  پايبندیپايبندی  دردر  تأثیریتأثیری  تحصیلیتحصیلی  هایهای  آموزشآموزش  يعنیيعنی   گروهگ روه   دان

می نتايج پژوهش های ديگر در ارتباط نگرش دينی نشان م ی    ..نداردندارد  وجودوجود  دانشگاهدانشگاه  دردر  علمیعلمی  مختلفمختلف  هایهای نتايج پژوهش های ديگر در ارتباط نگرش دينی نشان 

  معابل،معابل،  دردر. . دارددارد  وجودوجود  معنادارمعنادار  راب ۀراب ۀ  ديندين  بهبه  نگرشنگرش  ابعادابعاد  همههمه  وو  تحصیلتحصیل  زمانزمان  دردر  سکونتسکونت  نوعنوع  میانمیاندهد دهد 

  ديندين  بهبه  نگرشنگرش  رفتاریرفتاری  بعادبعاداا  میانمیان  امااما. . نداردندارد  وجودوجود  تحصیلیتحصیلی  رشتۀرشتۀ  وو  ديندين  بهبه  نگرشنگرش  میانمیان  معناداریمعناداری  راب هراب ه

لومعل وم   دانشجوياندانشجويان  میانمیان  دردر  ديندين  بهبه  نگرشنگرش  رفتاریرفتاری  بعدبعد  نمرهنمره  ..دارددارد  وجودوجود  راب هراب ه  یلییلیتحصتحص  رشتهرشته  وو سانیانس انی   ع   ان

  اعما اعما   وو  تعلعاتتعلعات  دهددهد  میمی  نشاننشان  ج م العاتج م العاتنتاينتاي  ..((13931393)نوربخش و همکاران، )نوربخش و همکاران، هاستهاست  رشتهرشته  سايرساير  ازاز  ترترباالباال

  دردر  امااما  دارددارد  متبتمتبت  راب هراب ه  فرزندفرزند  نوجوانینوجوانی  اواسطاواسط  وو  اوايلاوايل  دردر  مذهبیمذهبی  هایهای  جنبهجنبه  تمامتمام  بابا  مادرمادر  وو  پدرپدر  مذهبیمذهبی

یرات غیی رات  تت  کاهشک اهش   وو  عملکردهاعملکردها  بهبه  نسبتنسبت  تنهاتنها  راب هراب ه  ايناين  نوجوانینوجوانی  دورهدوره  اواخراواخر مالیاحتم الی غی ستاس ت   ججللااکک    دردر  احت . .   ا



 

 

ستاس ت   آنآن  ازاز  حاکیح اکی   شواهدشواهد. . دارددارد  سسعکعک  راب هراب ه  مذهبیمذهبی  تعهداتتعهدات  وو  باورهاباورها  دردر  ییراتییراتغغتت  بابا  خانوادهخانواده  صمیمیتصمیمیت   ا

یراتیی رات غغتت  وو  مذهبیم ذهبی   شکشک  موجبموجب  ن،ن،همساالهمساال  نفوذنفوذ  کهکه مانايم ان   دردر  ی کاران،)جوش ا و همک اران،  شودشود  میم ی   اي شا و هم   (.(.20072007  )جو

تهافت ه ی يی ياخالقاخالق  نگرشنگرش  بربر  مؤثرمؤثر  عواملعوامل  ییبررسبررس( در پژوهشی با عنوان ( در پژوهشی با عنوان 13911391حسنعلی پور و همکاران)حسنعلی پور و همکاران)   هاه ا   اف

  ریریییتأثتأث  کسبوکارکسبوکار  بهبه  شانشانيياا  ییاخالقاخالق  نگرشنگرش  بربر( ( روستاروستا  اايي  شهرشهر) )   افرادافراد  رشدرشد  محلمحل  وو  تتییجنسجنس  دهددهدی ی مم  نشاننشان

صتحص    س حس  ح   وو  سنس ن   ،،ییمذهبمذهب  نگرشنگرش  کهکهییدرحالدرحال  ندارد،ندارد، سکارشناس  ))  التالتییتح سکارشناس    ،،ییکارشنا شدارش د   ییکارشنا تریدکت ری   وو  ار   دک

گرشنگ رش   بربر  ننییششییپپ  کاریکاری  تجربهتجربه  ننییهمچنهمچن  وو( ( ییتخصصتخصص قاخالق    ن شجودانش جو   ییاخال ستاس ت   مؤثرم ؤثر   تتييررييمدم د   انانييدان   ننيي  اا. . ا

  ننيي  اا  برب ر   مؤثرم ؤثر   عواملعوامل  وو  رانرانيياا  تتييررييمدمد  انانييدانشجودانشجو  ییاخالقاخالق  نگرشنگرش  نحوهنحوه  ازاز  مؤثریمؤثری  شناختشناخت  وو  فه فه   ققییتحعتحع

شارهاش اره   توانتوانی ی مم. . استاست  ساختهساخته  فراه فراه   رارا  نگرشنگرش  نحوهنحوه مودنم ود   ا هایره ای ییمتغمتغ  کهک ه   ن   چونچ ون   شدهش ده   شناختهش ناخته   مؤثرم ؤثر   ر

تر کنت ر    تحتتحت  مواردموارد  جملهجمله  ازاز  التالتییتحصتحص  س حس ح  وو  سنسن  ،،ییمذهبمذهب  نگرشنگرش  بهکاری،بهکاری،تجرتجر مهبرنام ه   کن سبکس ب   زانزانيي  رر  برنا   ک

کاروک ار   کسبکسب  فضایفضای  دردر  رارا  ترتری ی اخالقاخالق  ندهایندهایييآآ  ققييطرطر  ننييبدبد  بتوانبتوان  تاتا  باشد،باشد،  ییمم  کشورکشور  وکاروکار شورکش ور   و   فراه ف راه    ک

 ..نمودنمود

ی ی نمنم  دهدهييددمحل رشد و  تاثیر وضعیت اجتماعی در نگرش دينی و اخالقی محل رشد و  تاثیر وضعیت اجتماعی در نگرش دينی و اخالقی   عاملعامل  رامونرامونییپپ  ادیادیييزز  ققییتحعتحع

قاخالق    نگرشنگرش  بربر  ططییمحمح  وو  فرهنگفرهنگ  ررییتأثتأث  وجودوجود  ننيياا  بابا  شود،شود، شخاصاش خاص   ییاخال تاررفت ار   وو  ا هاآنه ا   رف سبررس    آن   وو  دهدهيي  گردگرد  ییبرر

  استاست  رگذاررگذارییتأثتأث  آنهاآنها  ییاخالقاخالق  افتافتييدردر  دردر  وکاروکار  کسبکسب  انانييدانشجودانشجو  نهنهییزمزم  ششییپپ  وو  ططییمحمح  استاست  شدهشده  شنهادشنهادییپپ

ماجتم    وو  یی    ییمحمح  هایهاییت یت مسؤولمسؤول    بهبه  نگرشنگرش  دردر  يیيیروستاروستا  وو  شهریشهری  انانييمشترمشتر  ننییبب(. (.   20112011)کالبرتا، )کالبرتا،    ییاعاعاجت

  19991999استراگان، استراگان، ) ) دارنددارند  تهاتهاییمسؤولمسؤول  ننيياا  بهبه  نسبتنسبت  متبتتریمتبتتری  نگرشنگرش  شهریشهری  انانييمشترمشتر  وو  دارددارد  وجودوجود  تفاوتتفاوت

سؤولمس ؤول   تتیی  موفعموفع  بهب ه   توجهتوجه  رامونرامونییپپ  انانييدانشجودانشجو  برداشتبرداشت  گرگرييدد  ییععییتحعتحع  دردر  وجودوجود  ننيياا  بابا(. (.  ماعاجتم اع   تتییم   ییاجت

گرشنگ رش   نظرنظر  ززاا  روستاروستا  وو  شهرشهر  دردر  افتهافتهيي  رشدرشد  انانييدانشجودانشجو  ننییبب  دادداد  نشاننشان  ،،  کاکاييآمرآمر  ییجنگلجنگل  تتييصناصنا  دردر  شرکتشرکت   ن

  اریاریییبسبس  دردر  مذهبمذهبهمچنین همچنین   (.(.20102010)پانوار، )پانوار، نداردندارد  وجودوجود  تفاوتتفاوت  یی  ییمحمح  وو  ییاجتماعاجتماع  تتییمسؤولمسؤول  بهبه  نسبتنسبت

یيی  تأتأ. . دارددارد  ییتتییاهماهم  بابا  نعشنعش  جامعهجامعه  توسعهتوسعه  ننییهمچنهمچن  وو  ییزندگزندگ  هایهای  جنبهجنبه  ازاز ستاس ت   دهدهيي  گردگرد  ددي   س حس  ح   کهک ه   ا

ستاس ت   ماما  هایهای  ارزشارزش  جهتجهت  گرگرييدد  عواملعوامل  بهبه  نسبتنسبت  تریتری  کنندهکننده  ننییییتعتع  عاملعامل  ییمذهبمذهب  تعهداتتعهدات نمچن  هه  وو  ا   ننییمچ



 

 

  دادهداده  نشاننشان  رارا  ییاخالقاخالق  نگرشنگرش  س حس ح  ششييافزاافزا  وو  بودنبودن  ییمذهبمذهب  زانزانییمم  ننییبب  قویقوی  ارتباطارتباط  م العات،م العات،  ازاز  اریاریییبسبس

عارضتع ارض   يیيیهاها  نرمنرم  جادجاديياا  بابا  وو  دادهداده  تتییترفترف  رارا  ییاجتماعاجتماع  انسجامانسجام  مذهبمذهب. . انداند هدده د ی ی مم    کاهشک اهش   رارا  ت ندی، کن دی،    ))د ک

19981998.).) 

معنااداری   و نگرش اخالقي و مذهبي دانش آموزان ارتبااط بين سالمت معنوی : دومفرضيه 

  .وجود دارد

دان ش آم وزان در    یسالمت معن و نشان داد  در دانش آموزان یسالمت معنو زانیم یمعنادار یبررس

 شیپ یبرا رهیچند متغ نییو تب یهمبستگ بيضر جينتاهمچنین   قرار دارد. یس ح م لوب و معنادار

نگ رش   انسيدر صد از وار 2/14 ،ی، سالمت معنودادنشان  یسالمت معنو قياز طر ینينگرش د ینیب

 ونیرگرس   لی  تحل جينت ا در نهايت  کند. یم نییرا تباز واريانس نگرش اخالقی  در صد 3/24دينی و 

 ده د، ینشان م   نیز یسالمت معنو قياز طر ی و اخالقینينگرش د ینیب شیپ یچندگانه همزمان برا

 باشد. یم آموزان ی و اخالقی در دنشنينگرش د دار معنی  کننده ینیب شیپ یسالمت معنو

( و 1395(؛ امین پور، بايرام نژاد و داودی )1393های حريری و همکاران )اين يافته با نتايج پژوهش

 باشد. ( همسو می1395رحمتی )

گراي ی و فردگراي ی عوام ل تهدي د     گرايی، نس بی گرايی، مصرفهای گوناگون از جمله لذترواج ارزش

فرهنگی و دينی از  ه خصوص در میان جوانان است. در واقت، هويتهويت دينی بتعلق خاطر به  کننده

کارزار دو قدرت  شود. همان طور که کاستلز نیز جهان آينده را صحنهتوسط تهاج  فرهنگی تهديد می

عرض ه   ب ا  رس انه  ه ای برنام ه  محت وای  نوع ارتباط، اين در ،داندمعتبر يعنی جهانی شدن و هويت می

بر اين اساس م ی ت وان    دارد. افراد هويت معنوی در متفاوتی آثار متعارض، عضا ب و متفاوت هنجارهای

 تعل ق  و احساس شودمی دگرگونی دستخوش سالمت معنوی هایمؤلفه چنین اتنباط نمود هر اندازه

 س المت معن وی   ابع اد  از برخ ی  آن سالمت معنوی کمتر می ش ود در نتیج ه   هایشاخص به خاطر

 ه اين امر در نگرش و دينی و اخالقی نمود پیدا می کند.گردد. و نتیجمی تضعیف



 

 

 یابعاد وجود فيدر تعر یاست که سازمان بهداشت جهان یانسان تا حد یو رشد معنو تيمعنو تیاهم

در رشد و  زین یبعد معنو یعنيکند و بعد چهارم :  یاشاره م یو معنو یاجتماع ،یانسان  به ابعاد روان

و  ببن ا  یب ه نع ل از غب ار    1999، 3و ه ود   لی  ، ه2000، 2)وس ت   س ازد  یتکامل انسان م رح م

در انس ان  و م الع ه    یو رش د معن و   تيمعنو تیاهم. بر اين اساس می توان گفت (1384همکاران، 

را  یروز افزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روان یان در چند دهه گذشته به صورت رامونیپ

از  نيجوامت ن و  دهیچیوپ ايپو تیسو و ماه کياز  یعل  روان شناس شرفتیبه خود جلب کرده است. پ

قد عل  کند و  یماد یازهایبشر در برابر خواسته ها و ن یومعن یازهایباعث شده است که ن گريد یسو

و  تي  ب ه معنو  شیاز پ   شیرسد که مردم جهان ام روزه  ب    یبه نظر م نی. چنابندیب یشتریب تیاهم

. در اهمیت سالمت معنوی و تاثیر آن بر نگرش اخالقی و دينی م ی ت وان   ددارن شيگرا یمسائل معنو

است  يی؛ احساسات، افکار، تجارب و رفتارهاتيسالمت، معنو قیتحع یبرطبق گزارش موسس ملگفت: 

 ني  را ل ب الب اب د   تياز صاحبنظران معنو ی. برخ رندیگ یشدن شکل م یمتعال یکه در جستجو برا

 تي  واساس معن نيدانسته اند . بر ا نيد ريو اجتناب ناپذ یقابل چش  پوش ریغ یو مرکز یوگوهر اصل

 نیب یباشد که مشخص کننده در ارتباط خصوص یشده م یشخص نيد یو نوع نيعنصر د نيدارتريپا

 ن ه یس ح رش د در زم  نباالتري :شامل تيمعنو اتیاز خصوص یبعض. (1387،  یفرد با خداست)کالنتر

 یمج زا م    یاز ح وزه ه ا   یک؛ يردیگ یرا دربرم یفرد نیو ب یجانی، هیق، اخالیمختلف شناخت یها

 یاوج م   ج ارب و ش امل ت نسبت ب ه عش ق    یبه عنوان نگرش م رح است )مانند گشودگ شتریب؛ باشد

. لذا تاثیرات اين بعد از سالمت بسیار مه  بوده و در رش د اخ الق و نگ رش دين ی     (2002 ،شود)وگان

 بسیار موثر می باشد.

 گذش ته توج ه روانشناس ان و متخصص ان     ۀو سالمت معنوی در انسان، در چن د ده    تيمعنو تیاهم

 في  در تعر یطوريکه سازمان بهداش ت جه ان   به خود جلب کرده است به شیشازپیرا ب یروان بهداشت

 عدب یعنيچهارم  عدو ب کندی و معنوی اشاره م یاجتماع ،یروان ،یوجودی انسان، به ابعاد جسمان ابعاد



 

 

 ادراک ات حاص ل از   رن دة ی. سالمت معنوی، دربرگسازدیدر رشد و تکامل انسان م رح م زیرا ن تيمعنو

 است یدر زندگ یدرخصوص  بودن و داشتن معن نيادیو باورهای بن یتیاز عوامل شخص یبیو ترک خود

 بطمرت یو روانشناخت یجسمان ،یهای اجتماع ازجمله جنبه یهای متنوع زندگ باورها با جنبه نيا که

 نيادی  ابع اد بن  ازی ک  يمعتعد بود ک ه س المت معن وی     (1998)شریف(. 2005فری و همکاران، )است

 ،یروان ،ی)جسم ابعاد سالمت انسان ريسا کنندة لیکننده و تکم هماهنگ روییو ن یستيسالمت و بهز

دارد  یاگونگون   خداوند ابعاد دةيآفر نيآورتر عنوان  شگفت ( است. درواقت انسان بهیجانیو ه یاجتماع

.  بن ابراين م ی   کن د ی افراد را حذف م   تیاز انسان یاتیح یابعاد بخش نياز ا کيگرفتن هر دهيکه ناد

توان انتظار داشت برخورداری از سالمت معنو.ی می تواند منجر به افزايش رفتارهای اخالق ی و س ال    

در  ردی  در معرض خ ر قرار گ یاگر، سالمت معنونتايج م العات بیانگر اين است که در انسانها باشد. 

ی م   ج اد يا یو از دس ت دادن معن ا در زن دگ    یافس ردگ  ،يیاحس اس تنه ا   متل یفرد اختالالت روان

و  تيمعنودر تبیین ديگری از ارتباط معنويت و مذهب می توان گفت:  (.2006يزدی و همکاران، )شود

 یبا ه  همروشان کنندی م ریتعب یو اعما  مذهب یمعنو افراد آن را با عنوان سالمت یمذهب که گاه

 توان د ی آنه ا، انس ان م     قي  ک ه از طر  دهندی را ارائه م يیها هر دو چارچوب که بیترت نيدارند. به ا

 یروی  ن اي   یاز هس ت  یآگاه متل تيخود را درك کند. معنو یزندگ یمتعال یها هدف و ارزش ،یمعن

ی با کائنات را ب ه وج ود م     وندیپ ايدت از وح یعیعم بوده و احساس یزندگ یماد یها فراتر از جنبه

 یمعن ا  دي  س وح جد تيدارد، اما معنو ليروزمره متل نماز و روزه تما مناسک قي. مذهب به تشوآورد

و مذهب به انسان  ینيد اعتعاد(. 2010حاجتی و همکاران، )کندی ما فوق تمام عملکردها را جستجو م

را در ف رد و   یو معن و  یع اطف  ،یاخالق   یءه ا خال کن د، ی م   نیفرد را تضم تیامن دهد،ی آرامش م

 جاديای زندگ یها تیانسان در برابر مشکالت و محروم یبرا یمحکم گاهيپا اجتماعات استحکام داده و

 یق و  ي ی رویک ه ن  ده د ی م   را ن ان یاطم نيبه فرد ا کرانی با قدرت ب یارتباط معنو جادي. اکندی م

 گذرانند،ی تر م و اعتعاد خود راحت مانيبر ا هیتک ث را باافراد حواد ني. اکندی م تياو را حما شهیهم



 

 

 و ت ر  دواران ه یام ن ده ياف راد از آ  ني  انتظ ار ا  ج ه یو در نت ش وند ی م اض راب کمتر دستخوش تنش و

 (.2004قابلر، )است تر نانهیخوشب

از  یه ای ناش    با مش کالت و ت نش   يیارويرو یچگونگ رامونیپ یاساس  یاز مفاه یکيسالمت معنوی 

ابعاد  ريسا یکرارچگيسالمت، سبب  ابعاد از یکيعنوان   که به شودی محسوب م یمختلف زندگ طيشرا

با مسائل و مشکالت خود  توانندی م هستند، برخوردار يی. افرادی که از سالمت معنوی باالشودی آن م

اس ت  جدی مواجه شود، ف رد ممک ن    خ ری سالمت معنوی با یداشته باشند. وقت شترییسازگاری ب

)کراون، ش ود  یازدس ت دادن معن ای زن دگ    اض  راب و  ،يیمتل احس اس تنه ا   یدچار اختالالت روان

احس اس   انگری  است ک ه ب  یاجتماع  یسالمت وجودی عنصری روان(. در نهايت می توان گفت: 2003

و ه  س المت وج ودی ش امل     ی. ه  سالمت مذهبکندی و چه م کجاست ست،یک نکهيفرد است از ا

ی درحال کندی م تيبه خدا هدا دنیما را در رس یسالمت مذهب عد. باست کت فراتر از خودو حر یتعال

. ازآنجا که انسان دهدی سوق م طیو مح گرانياز خودمان و به سوی د فراتر سالمت وجود ما را عدب که

 یاناز ه ، با ه  تعامل و همروش   يیجدا رغ ی عل عددو ب نيا کندی م عمل کرارچهي یعنوان  نظام به

و  تي  . معنوکن د ی و هدفمندی را به انسان العا م تيمعنوی، رضا سالمت احساس جهیدارند که در نت

 تعامل معنوی مشخص ب ه  گران،ي: تباد  با دکنندی های مختلف تظاهر م به راه سالمت معنوی روزانه

درب ارة   یاتی  فداکاری و دلسوزی، تجرب ،یکرارچگيصداقت و درستکاری،  اعتماد، عشق، احترام، ۀلیوس

است، ارتباط ب ا ارواح جداش ده از جس  ،     یعیطب اییو اتحاد با دن یکينزد احساس که موجد عتیطب

خ دای   کي  ب ه   اي   کن د ی م   تيکه جهان را ه دا  یقدرت ايبرتر  روهایین یبرخ با یرشخصیارتباط غ

 (.1387)امیدواری، کندی و از او مراقبت م شناسدی م که فرد را یشخص

 

 

 



 

 

و نگرش اخالقی و مذهبی دانش آموزان ارتباط معناداری  ینيد یبین عمل به باورها: فرضیه سوم

  .وجود دارد

ی نشان داد عمل به باورهای دي ن ب ا نگ رش دين ی و اخالق ی راب  ه متب ت و        همبستگ بيضر جينتا

 قي  از طر ین  ينگ رش د  ینیب شیپ یبرا رهیچند متغ نییو تب یهمبستگ بيضر جينتامعناداری دارد. 

نگ رش دين ی و    انسي  در ص د از وار  1/31 ،ینيد یعمل به باورهاداد  را نشان ینيد یمل به باورهاع

چندگان ه   ونیرگرس   لی  تحل جينتادر نهايت  کند. یم نییرا تبدرصد از واريانس نگرش اخالقی  3/22

مل به ع ،نیز نشان داد ینيد یعمل به باورها قياز طر ی و اخالقینينگرش د ینیب شیپ یهمزمان برا

اي ن يافت ه ب ا نت ايج      باش د.  یم  و اخالق ی   ینينگرش د دار معنی  کننده ینیب شیپی، نيد یباورها

(، 1390، عزي زی و همک اران)  (1389عل وی و همک اران)   (،1393م العات حسین ثاب ت و همک اران)  

  همسو می باشد. (1388(، مداحی و همکاران)1387پناهی)

 می   و مناسک و رفتارهايی دارد که مخصوص يک دين يا مذهبعمل به باورهای دينی، اشاره به اعما

 زک ات و  باشد. برای نمونه، در مذهب شیعه و دين اسالم، خواندن نماز، گرفتن روزه، پرداخت خمس و

معنا که  باشند. عمل به باورهای دينی از اعتعادات دينی جداست؛ به اين غیره از جمله اعما  دينی می

نرس اند.  م ی معتعد باشد، ولی به هر دلیلی اعما  مربوط به آن اعتعاد را ب ه انج ا  تواند به اصول فرد می

حض ور و  (. در يک تبیین م ی ت وان گف ت:    1377، چنین فردی عمل به باورهای دينی ندارد )گلزاری

خوش حالی و   کند. اين خود بر تواند برای افراد حمايت اجتماعی ايجاد می شرکت در امور مذهبی، می

ايج اد احس اس    تواند موجب خلق باالی افراد اثر دارد. ضمن اينکه، تجربۀ و اعما  دينی میروحیه و 

خش نودی از   هاست که موجب شود. اين ارتباط از جهاتی شبیه ارتباط با انسان ارتباط فرد با خدا می

ب ه   عم ل  رو، کسانی که در زمینۀ دين به اعتع اد رس یده باش ند و در    شود. ازاين زندگی زناشويی می

توفی ق   باورهای دينی خود موفق باش ند، ممک ن اس ت در هم دلی، مس ئولیترذيری و انع افر ذيری      

 بیشتری داشته باشند. به همین دلیل، چنین افرادی احتماال  توان ايی ب االيی ب رای بهب ود در رواب ط و     



 

 

ند)حس ین  داشته باش مندی بیشتری از زندگی خود تعامالت خود دارند. در نتیجه، سازگاری و رضايت

را برای رفتارهاى عبادى  ژهاىيمشترك و و امدهاىی( پ1387اصل) موسوی  (.1393ثابت و همکاران، 

 ب ازی  روانى، ارض اى ن  تیآرامش روانى، باال بردن ظرف شيدر افزا رفتارها نيا قائل بوده و معتعد است

 نهیاراده، زم تيعواخالقى، ت هاى لتیدست آوردن فض پاکسازى درون، به تى،یشخص پرستش، انسجام

 مؤثرن د.  یو عرف ان  نىياجتماعى و به دست آوردن تجربه هاى د تيبه خود، حما بازگشت براى سازى

 سایکه رفتن به کل افتنديدست  جهینت نيبه ا شانيها افتهي( در 2001و همکاران ) سونیال نیهمچن

 ازی ناش   یاجتم اع  تي  ا  حمادارد. ضمن یراب ه منف یراب ه متبت، و با درماندگ یستياحساس بهز با 

ی م   محدود های وی را یدگیاز تن یناش راتیفرد را کاهش داده و تأث یشانيپر زانیم سایحضور در کل

 راب ه به نماز و س ح اض راب دانش آموزان، دیتع نینشان داد که ب ی( در پژوهش 1387) یپناه. کند

برخ وردار   شترىیب باشد، از آرامش روانى شتریدانش آموزان به نماز ب دیمعنادار وجود دارد و هرچه تع

دو گ روه   نیدر ب یعموم سالمت سهيو معا ی( به بررس 1388و همکاران )  یمداح نیهستند. ه  چن

ت ب ه  حافظان ق رآن نس ب   که اند دهیرس جهینت نيپرداخته و به ا رحافظیو غ  يجوانان حافظ قرآن کر

ه ای   پ ژوهش  ج ه ینت نی. همچنبرخوردارند التریبا یدر کل از س ح سالمت عموم رحافظیجوانان غ

 .است یسالمت روان و ینيمتبت باورهای د ریاز وجود تأث یحاک ارییبس

و نگرش اخالقی و مذهبی دانش آموزان ارتباط بیرونی(-جهت گیری مذهبی)درونیبین فرضیه چهارم: 

 .معناداری وجود دارد

نی با نگرش دينی و اخالقی راب ه متب ت و  ی نشان داد جهت گیری مذهبی دروهمبستگ بيضر جينتا

 قي  از طر ین  ينگ رش د  ینیب شیپ یبرا رهیچند متغ نییو تب یهمبستگ بيضر جينتامعناداری دارد. 

 1/19نگ رش دين ی و    انسي  در ص د از وار  7/28 ،داد که اين متغیر نشان جهت گیری مذهبی درونی

چندگانه همزمان  ونیرگرس لیتحل جينتاايت در نه کند. یم نییرا تبدرصد از واريانس نگرش اخالقی 

اين مولف ه   ،نیز نشان داد جهت گیری مذهبی درونی قياز طر ی و اخالقینينگرش د ینیب شیپ یبرا



 

 

اين يافته با  باشد. یم ی و نگرش اخالقینينگرش د دار معنی  کننده ینیب شیپجهت گیری مذهبی، 

(، 1390(، احتش ام زاده و همک اران)  1991ین)، ب رگ (1997ول ف)  (،1386)ج انبزرگی نتايج م العات 

 همسو می باشد.

 های گوناگون مذهبی، قدمتی بس طوالنی دارد. اما م العۀ مذهب از پردازی در زمینه م العه و نظريه

 ديدگاه روانشناختی، از حدود تعريبا  يکصد سا  پیش آغاز شده است. توسعه م العات دين ی م ذهبی  

اين  تحلیلگر در عنوان روان توان محصو  م العات فرويد و يونگ، به می در حوزه روانشناسی علمی را

پن دار   اند. فرويد در اغلب آثار خود، دين را زمینه دانست که هريک ديد متفاوتی نسبت به دين داشته

 ه ا ازجمل ه رؤياه ا و توهم ات،     که يونگ معتعد است: هم ۀ پدي ده   کند. درصورتی يا توه  تلعی می

 به اعتعاد او، مفاهی  دينی بهترين توضیح درباره انسان است و روانشناسی تحعق پی دا  واقعیت هستند.

شان بیرونی است،  های دينی به اعتعاد آلرورت افرادی که فعالیت (.1997کرد، مگر با دين )ولف،  نمی

دينداری دهند بنابراين،  اهداف شخصی و اجتماعی مورد استفاده قرار می عنوان ابزاری برای دين را به

عبارت است از: دين آسايش و قرارداد اجتماعی، رويکردی خودخواهان ه و اب زاری ک ه من افعی      بیرونی

عنوان نمونه، افراد دارای دينداری بیرونی ممکن اس ت ب رای مش اهده     به آورد می برای فرد به ارمغان

ه ای   رات جامعه در مراس   شدن توسط ديگران، برای افزايش اعتبار در جامعه، يا برای ان باق با انتظا

 دست آوردن احساس حاضر شوند. اما دينداری درونی، سبکی از دينداری است که فرد برای به مذهبی

برايش  معنی و هدف در زندگی بدان تمايل دارد، بدون اينکه منافت اجتماعی را، که به واس ه دينداری

ارتب اط متب ت    ری درونی با سالمت روان ی شود، در نظر بگیرد. به اعتعاد آلرورت تنها ديندا حاصل می

 م ی  کسانی که مذهب بیرونی دارند، از نظر فلس فۀ اله ی، ب ه خداون د روی     (.1386دارد )جانبزرگی، 

 م ی  شوند. به همین دلیل، مذهب آنها اساسا  به سرری ب رای آنه ا تب ديل    آورند، ولی از خود دور نمی

 ش ود. در  آزردگ ی منته ی م ی    نظر فرويد به روانبینی مذهبی است که از  شود. اين همان خودمیان

برانگیزاننده  کند. از نظر انگیزشی، اين مذهب اينجا، مذهب به عنوان دفاعی در برابر اض راب عمل می



 

 

خ ود، خ دمات    ها مانند نیاز به امنیت، نیاز به معام و قدرت، نیاز به حرمت نیست، ولی به ديگر انگیزه

اين اساس می توان انتظار داشت افرادی که دارای جهت گیری مذهبی (. بر 1968)آلرورت، رساند می

بیرونی هستند در پايبندی به مسائل اخالقی ضعیف عمل نمايند و در نگرش دينی و اخالقی آنها نی ز  

خود، برای فرد جنبه انگیزش ی دارد و ب ه س اير     خودی مذهب درونی بهنمود پیدا می کند. در معابل 

ای ب رای کنت ر     گی رد و وس یله   مذهب درونی، به شکل ابزاری سازمان نم ی  .ها نیازی ندارد محرك

 گرايی مس ايل جنس ی ي ا آرزوه ای کم ا       راحتی و يا تالشی برای وااليی ها و کسب آسايش و ترس

ای  ممکن است در چارچوب نیازهای اولیه ما باشند، ول ی م ذهب وس یله    جويانه نیست. مسايل اخیر،

جانبه است. اين تعهد، عالوه ب ر اينک ه هوش مندانه اس ت،      يک تعهد همه بلکه برای ارضاء آنها نیست،

ده د و ه ر    مذهبی هر آنچه را که در تجربه خود قرار گیرد، پوشش م ی  اساسا  انگیزشی است. چنین

ای برای حعايق علمی و حعايق  دايره آن خارج نیست. اين مذهب، خانه تجربی باشد نیز از آنچه که فرا

 بن ابراين،  . وحدتیافتگی و يکرارچگی ايدهآ  در زن دگی شخص ی اس ت    شتاق تعهد به يکعاطفی و م

در  (.1968)آلرورت، کن د  گیری درونی است که س المت روان ی را تض مین م ی     تنها مذهب با جهت

برن د، بلک ه نت ايج     تنها سودی از مذهب نم ی  افراد با مذهب بیرونی، نهتبیین ديگری می توان گفت: 

گیری مذهبی درونی  شود. به دلیل سبک زندگی خاصی که افراد دارای جهت آنها می یرگ منفی دامن

منزله فرصتی  کنند، يا پس از بروز استرس، آن را به زا ارزيابی می رويدادها را کمتر استرس دارند، آنها

 م ی  تعبیر دانند و يا آن را برنامه و تدبیر الهی گريزناپذير رشد و تعويت معنوی و روحی خود می برای

روانی  توانند فرد را به سوی کما  و تعالی و در نتیجه، سالمت توان گفت: باورهای دينی می کنند. می

اعتع ادات و   طور خودانگیخته و با بصیرت و شناختی من ع ی، ب ه   که فرد به ای گونه هدايت کنند، به

احتم ا  دارد   به عل ت اينک ه   گیری مذهبی بیرونی، باورهای دينی ملتزم گردد. اما، افراد دارای جهت

 مشکالت تجرب ه م ی   های بیشتری را در مواجهه با گرايش ابزاری به دين در آنها رشد نمايد، استرس

 .(1991)برگین، کنند



 

 

و نگرش اخالقی و مذهبی دانش آموزان ارتباط معناداری سبک های فرزند پروری بین فرضیه پنج : 

  .وجود دارد

س بک   قي  از طر ی و اخالقینينگرش د ینیب شیپ یبرا رهیچند متغ نییو تب یهمبستگ بيضر جينتا

 یسبک فرزن دپرور بصورت بتبت و معنادار و  معتدرانه ی، سبک فرزندپروردادنشان  های فرزند پروری

مستبدانه و سهل گیر نیز بصورت منفی و معنادار با نگرش اخالقی و دينی در ارتباط هستند. همچنین 

سبک  قياز طر ی و نگرش اخالقینينگرش د ینیب شیپ یچندگانه همزمان برا ونیرگرس لیتحل جينتا

معتدرانه بصورت متبت و معنادار  یاساس سبک فرزند پرور نيبر ا دهد،یرا نشان م یفرزند پرور یها

ی ن  نگرش دي  کننده ینیب شیبصورت منف و معنادار پ ریمستبدانه و سهل گ یو سبک ها فرزند پرور

 4/34نگرش اخالقی و  انسيدر صد از وار 2/32، یفرزندپرور یسبک هاهمچنین  د.باش یمو اخالقی 

فرج خ ی ب و ف رج   اي ن يافت ه ب ا نت ايج مئ الع ات       کن د.  یم   نی ی را تباز واريانس نگرش دينی  در صد یب و  خ 

هی)الله  ی) سراریاس  راری(، (، 13911391الل شاف)، گرش  اف)((  13901390))  ا ، پورحس  ینی و (1395رج  ب تب  ار و همک  اران) (،(،20022002، گر

 اشد.اشد.همسو می بهمسو می ب  (1395همکاران)

شدرش د   وو  ننييوالدوالد  هایهایی ی ژگژگييوو  ننییبب  ( نشان داد( نشان داد13911391م العات خ یب و فرج اللهی)م العات خ یب و فرج اللهی)  ججيينتانتا هایباوره ای   ر   یینن  ييدد  باور

نمعن    یی  راب هراب  ه   متوس همتوس ه  یی  دورهدوره  آموزانآموزان  دانشدانش جودوج ود   داریداریی ی مع نین . همچن ین  دارددارد  و ناتامکان ات   ننییبب  . همچ گفرهنگ    امکا   ییفرهن

مدبه دس ت آم د    داریداری  ییمعنمعن  یی  راب هراب ه  آموزانآموزان  دانشدانش  ییننييدد  باورهایباورهای  رشدرشد  وو  خانوادهخانواده ست آ نین در همچن ین در    ..به د   ننییی ی تعتعهمچ

  -11::استاست  توجهتوجه  قابلقابل  ججيينتانتا  ننيياا  نوجواناننوجوانان  وو  کودکانکودکانی ی ننييدد  تتییتربترب  دردر  خانوادهخانواده  دردر  ییمذهبمذهب  اعما اعما   انجامانجام  ررییتأثتأث

سبس    نوجوانان،نوجوانان،  وو  کودکانکودکان  ییننييدد  تتییتربترب  دردر  خانوادهخانواده  اعتعاداتاعتعادات  وو  فکرفکر  طرزطرز ستاس ت   مؤثرم ؤثر   ارارییب لدوال د . . ا عد،معتع د،   ننييوا   معت

نهگون ه   ننيي  اا  دردر  تهتهالبالب  کهکه  داشتداشت  خواهندخواهند  اعتعاداعتعادی ی بب  ییفرزندانفرزندان  اعتعاد،اعتعاد،ی ی بب  ننييوالدوالد  وو  موحدموحد  ییفرزندانفرزندان   موارد،م وارد،   گو

ستاس ت   جامعهجامعه  ازاز  مؤثرترمؤثرتر  خانواده،خانواده،  نوجوانان،نوجوانان،  وو  کودکانکودکان  ییننييدد  تتییتربترب  دردر  -22. . دارددارد  وجودوجود  ه ه   استتناءاستتناء   چراچ را . .   ا

جامانج ام   -33. . شودش ود ی ی مم    زیزیيي  رری ی پپ  خانوادهخانواده  دردر  ییخردسالخردسال  لليياوااوا  همانهمان  ازاز  آنانآنان  اعتعادیاعتعادی  ربنایربنایييزز  کهکه ما اعم ا    ان   اع

  روزهروزه  نماز،نماز،  رریینظنظ  ییاعمالاعمال. . استاست  مؤثرمؤثر  وجوانانوجواناننن  وو  کودکانکودکان  ییننييدد  تتییتربترب  دردر  ادیادیييزز  حدحد  تاتا  خانوادهخانواده  دردر  ییمذهبمذهب



 

 

نهگون ه   ننيي  اا  بهب ه   نسبتنسبت  رارا  آنانآنان  رد،رد،ییگگ  انجامانجام  مداومتمداومت  بابا  کهکه... ...   وو  قرآنقرآن  قرائتقرائت  ،، ما اعم ا    گو ندعالقمن د   اع ندکن د   ییمم    عالقم . . ک

به به   فرزندانفرزندان  ییننييدد  تتییتربترب  دردر  مادرمادر  وو  پدرپدر  وو  معل معل   ازاز  برداریبرداری  الگوالگو  وو  خانوادهخانواده  نعشنعش  دديیيیتأتأ  دردر( ( 13901390))  اسراریاسراری

شآموزش    انانیی  متولمتول  وو  خانوادهخانواده  نعشنعش  کهکه  اين نتیجه رسیداين نتیجه رسید ندانفرزن دان   یینن  ييدد  تتیی  تربترب  دردر  ییآموز ملعوام ل   ازاز  فرز ساسحس اس   عوا   ح

 . . استاست  ییننييدد  تتییتربترب  مبحثمبحث  دردر  رگذاررگذارییوتأثوتأث

و  یه  با تخلفات دوران نوجوان یسبک فرزند پرور ني( نشان دادند ا2009)  کیشافر، کالرك و جگل

-مح دوديت  در سبک فرزند پروری مستبدانه شاهد ابراز در ارتباط است. یه  تخلفات دوران بزرگسال

( نشان داده ش ده  1994) 69کاری در پژوهش میکهای شديد هستی ، که ارتباط بین محدوديت و بزه

است. او نشان داد که ادراك نوجوان از کنتر  بیش از حد والدين با عاطفه و گرمی هیجانی کمتر و در 

ه ای  دارن د مح دوديت  رشد زمانی که وال دين س عی   باشد. به نظر میکاری در ارتباط میپی آن با بزه

ش ود،  شديد بر روی کودکان خود اعما  کنند، اين عمل موجب رفتار متمردان ه از س وی ک ودك م ی    

ی معابل رفتار دلخواه والدين است. در تبیین ديگری می توان گفت سرپرس تی  رفتاری که دقیعا  نع ه

تعی ین م رز درس ت ب رای     ضعیف که شامل عدم آگاهی از اعما  و مکان فرزند و همچنین ناتوانی در 

(، با توجه به 1990، 70شود )فارينگتون و وستکار ديده میهای بزهرفتارهای قابل قبو  است در نمونه

-های سبک فرزند پروری مستبدانه سرپرستی ضعیف است، لذا عدم وجود ويژگیاينکه يکی از ويژگی

مناس ب و دور از اخ الق و حت ی    تواند تبیینی ب رای رفتاره ای نا  های مربوط به سرپرستی ضعیف می

باش د، ک ه   های سبک فرزندپروری مستبدانه ط رد م ی  بزهکاری در فرزندان باشد. يکی ديگر از ويژگی

باشد )سیمونز، کاری خودگزارشی در ارتباط میاند که طرد باال با س وح باالی بزهها نشان دادهپژوهش

د بدينگونه باشد که طرد والدينی فرايند دلبستگی توان(. تببین احتمالی می1989، 71رابرتسون و داونز

گیرن د. دلس تگی   ها و ععايد والدين قرار م ی کند، و در پی آن فرزندان تحت تأثیر ارزشرا بازداری می

شود که عمل غیراخالقی را ضعیف منجر به کنتر  پائین ه  به صورت مستعی  و ه  غیر مستعی  می
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( 1986) 72ز رويکرد يادگیری اجتماعی ارائه ش ده اس ت، پاترس ون   در پی دارد. در تبیین ديگری که ا

ان د، ي اد   ی دارای سبک فرزندپروری مستبدانه اجتماعی ش ده کند که کودکانی که در خانوادهبیان می

های پرخاشگرانه و غیر اخالقی را برای تأثیرگذاری روی ديگران در پیش گیرند، چ را  گیرند تا روشمی

توانند در گیری و ه  غفلت میاند. ه  سهلسازی و تعويت نشدهاجتماعی مد  های مناسبکه مهارت

های ک ودك و در بلن د م دت ب ه دلی ل اينک ه       گیری و سرپرستی فعالیتکوتاه مدت به دلیل عدم پی

اند، در رفتار نامناسب و غیر اخالقی سهی  باشند. کنترلی را ياد نگرفته-کودکان مرزهای رفتاری و خود

 یریادگيو کودکان در  شودیدر کودکان م یاعتماد یخصومت و ب ختنیتبدانه موجب برانگسبک مس

 زین یبعدها در زندگ ني(،  بنابرا1983 ن،یو مارت یناتوانند )ماکوب کنند،یم یزيریکه قواعد را پ یاصول

 .دشون یم یکنموجب قانون ش ینا آگاه ايعدم  یبوده و از رو یقواعد اجتماع یریادگيناتوان از 

گی ری افک ار، رفت ار و هیجان ات      شکل اند که عملکرد والدين بر هاست عنوان کرده روانشناسان مدت

غرب انجام گرفت ه   های فرزندپروری در تحعیعات زيادی در مورد سبک . کودکان تأثیر معناداری دارد

ن راس تا رج ب   در هم ی  باشد. فرهنگ، آداب و مذهب افراد می های فرزندپروری متأثر از است. سبک

، می زان  معتدارن ه   فرزند پروری با افزايش میزان استفاده از سبک( نشان دادند 1395تبار و همکاران)

گیران ه و نگ رش    يابد؛ اما بین س بک فرزن دپروری س هل    آموزان افزايش می در دانش نگرش مذهبی

ب ا   ( و 1393ن ) که توسط پورحسینی کوهی و همک ارا  در پژوهشی راب ه ای به دست نیامد. مذهبی

فرزندپروری با الگوی فرزندپروری س ال  انج ام    های گیری مذهبی و سبک عنوان بررسی راب ه جهت

س ازی و س بک    ارزنده نشان داد که بین رفتار دينی با جهت گیری مذهبی و دست آمده شد نتايج به

والدينی ک ه معتع د     گفت:دارد. در تبیینی در اين راب ه می توان  داری وجود ی معنی معتدرانه راب ه

آن به شکل م ل وب   مسئولیت الهی يا معدس است، در ايجاد ارتباط و حفظ هستند پدر و مادر شدن،

اس ت و همچ ون    ارزش هر امر معدسی از کارهای عادی و مادی فرات ر  و مؤثر نعش فراوانی دارند؛ زيرا

دلیل اس ت   ا می کند. به همینبیشتری با بعد اصیل انسان پید ديگر کارهای معنوی و معدس تناسب
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تأکی د ش ده    والدين در برابر فرزندان و ارزش معنوی آن بسیار که در آموزه های اسالمی بر مسئولیت

بت وان چن ین بی ان ک رد ک ه در دو س بک       . در تبیین ديگ ر ش ايد   ( 2012پرچ  و همکاران، است ) 

ش ود. در   سی برای کودك ح س م ی  ملمو طور معتدرانه حضور و نحوهی رفتار والدين به مستبدانه و

عین حا  احترام و توجه به نظر و خواست  ی قانونمندی، اقتدار والدين و در معتدرانه به واس ه سبک

منجر به پیدايش نگرش دينی و پ ذيرفتن   تواند سوی والدين، درونی کردن اين احساس می کودك از

و در نتیجه نگرش م ذهبی را در ف رد    شود عنوان يک مرجت قدرت يگانه و کامل در ذهن فرد به خدا

دلیل اينکه والدين حض ور پررن گ و    به گیرانه کند؛ اما در سبک فرزندپروری سهل تعويت می ايجاد و

عنوان يک مرجت ق درت قدرتمن د و    به توانند تأثیر عمیق و مؤثری کودك ندارند، نمی تأثیرگذاری بر

م ذهبی را در ک ودك ايج اد     ر نیس تند نگ رش  کودك داشته باش ند و در نتیج ه ق اد    باثبات بر ذهن

 .(1395)رجب تبار و همکاران، نمايند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ی پژوهشهامحدويت -5-3

فت بوده و با توجه ب ه باف ت   جغرافیايی خاص )استان اردبیل( جغرافیايی خاص )استان اردبیل(   ییمحدود بودن پژوهش حاضر به من عهمحدود بودن پژوهش حاضر به من عه  - به با بوده و با توجه 

یايیامکان تعمی  آن به ساير مناطق جغرافی ايی سنتی و مذهبی اين شهر لذا سنتی و مذهبی اين شهر لذا  می ا مح دوديت هم راه م ی    بب    امکان تعمی  آن به ساير مناطق جغراف مراه  حدوديت ه ا م

 ..باشندباشند

نتوان د  بخ اطر خودگزارش ی ب ودن    پرسش نامه ک ه ممک ن اس ت      بهگیری ابزار اندازهمحدود بودن   -

همچنین به لحاظ اينک ه موض وع پ ژوهش س نجش نگ رش       اطالعات دقیعی را به همراه داشته باشد.

جامعه پسند اقدام و س وگیری  دينی و اخالقی بود لذا امکان دارد افراد نسبت به ارائه چهره م لوب و 

 داشته باشند.

توان روابط به دست آمده از آن را بود، نمیپیمايشی و همبستگی آنجايی که روش پژوهش حاضر از از   -

 عل ت و معلولی قلمداد کرد.

عدم دسترسی به نمونه های کامل دانش آموزان به س بب تع یل ی   های پژوهش ديگر محدوديت از -

ها ه ا  انتخاب آزمودنیانتخاب آزمودنیاين امر  گیری در دسترس بود.روش نمونهويروس کرونا و  مدارس در دوران شیوع

 مواجه نمود.مواجه نمود.  از طبعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را با محدوديتاز طبعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را با محدوديت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پيشنهادهای پژوهشي -5-4

ساهايی از اين ن وع در س ا  پژوهشپژوهش، ، پذيری بیشتر نتايج حاصلهپذيری بیشتر نتايج حاصلهشود که به منظور تعمی شود که به منظور تعمی پیشنهاد میپیشنهاد می  - نوع در  ير ير هايی از اين 

 انجام پذيرد.انجام پذيرد.  نیزنیز  مناطق جغرافیايیمناطق جغرافیايی

تر عالوه بر پرسشنامه از تر عالوه بر پرسشنامه از آوری اطالعات دقیقآوری اطالعات دقیقجمتجمت  های بعدی به منظورهای بعدی به منظوردر پژوهشدر پژوهش شودشودپیشنهاد میپیشنهاد می  -

 ساير ابزارها از قبیل مصاحبه نیز استفاده شود.ساير ابزارها از قبیل مصاحبه نیز استفاده شود.

عی و در ارتباط با تأثیر فضای مجازی در ساير متغیرهای اقتصادی، رفاهی، اجتم ا  شودمیپیشنهاد   -

 فرهنگی نیز تحعیعاتی صورت گیرد.

های بعدی از روش شود در پژوهشگیری در دسترس بود، پیشنهاد میبا توجه به اينکه روش نمونه  -

 گیری تصادفی استفاده شود.نمونه

خانوادههايی ک ه خ انواده  شود در ارتباط با مشکالت و چالششود در ارتباط با مشکالت و چالشپیشنهاد میپیشنهاد می  - که  ضای ه ای اس تفاده کنن ده از فض ای     هايی  نده از ف ستفاده کن های ا

بارههای بیشتری صورت گیرد تا شناخت بیشتر و بهت ری درب اره  آن هستند، پژوهشآن هستند، پژوهش  مجازی گريبانگیرمجازی گريبانگیر تری در ی ی های بیشتری صورت گیرد تا شناخت بیشتر و به

 ها به دست آيد.ها به دست آيد.های اين گروه از خانوادههای اين گروه از خانوادهمشکالت و چالشمشکالت و چالش

ش ود، در  در اغل ب خ انواه ه ا توص یه م ی      با توجه به باال بودن میزان اس تفاده از فض ای مج ازی     -

های اس تان ص ورت گی رد ت ا     می شهرستانهای آتی م العات همه گیرشناسی دقیعی در تماپژوهش

 میزان استفاده از فضای مجازی به دقت مشخص شود.

 

 

 

 

 

 



 

 

 پيشنهادهای كاربردی -5-5

وضعیت نگرش دينی و اخالقی دانش آموزان شهر اردبیل در ح د   که داد نشان حاضر قیتحع جينتا -

ای تعوي ت و ادام ه برنام ه ه ای     م لوبی قرار دارد. لذا به مسئولین ذيربط پیشنهاد می گردد در راست

 موجود تالش الزم را داشته باشند.

ها ب ا  شود مساجد در تابستانپیشنهاد میدر راستای ارتعاء عمل به باورهای دينی در دانش آموزان  -

انديشی و دعوت از نوجوانان و جوانان به اين گونه از محافل در راستای سالمت های ه برگزاری محفل

  دانش آموزان خواهد شد. توقیت نگرش دينی و اخالقیالش کنند که در نهايت منجر به معنوی آنان ت

ت رويج   زمین ه  در پژوهش نتايج از استفاده با سالمت های خانهخانواده و  مشاوران شودمی پیشنهاد-

سبک های فرزند پروری معتدرانه، نعش سالمت معنوی، عمل به باورهای دينی و جهت گیری مذهبی 

 و در مشاوره های خود مدنظر قرار دهند. اقدام شودمیمنجر به بروز سبک زندگی  که درونی

ه ای آموزش ی ب ا    نظر در حوزه فض ای مج ازی، کارگ اه   متخصصان و افراد صاحب شودپیشنهاد می-

تعويت باورهای دينی و در نتیجه بهبود های زيربط داشته باشند و در زمینه ها و ارگانمديران سازمان

 یت نگرش دينی و اخالقی دانش آموزان اقدام نمايند.وضع

نابراينبن ابراين   رد،رد،ییگگی ی مم  شکلشکل  زمانزمان  ییطط  دردر  ی و مذهبیی و مذهبیاخالقاخالق  نگرشنگرش  نکهنکهيياا  بهبه  توجهتوجه  بابا  شود،شود،ی ی مم  شنهادشنهادییپپ  -   ب

 گنجانده شود.گنجانده شود.  آموزانآموزان  دانشدانش  ییللییتحصتحص  هایهای  برنامهبرنامه  دردر  نیزنیز  اخالقاخالق  بابا  مرتبطمرتبط  و دوره های آموزشیو دوره های آموزشی  دروسدروس

نوی المت معن وی  جهت گیری مذهبی و سجهت گیری مذهبی و س  نعشنعش  توجهتوجه  بابا  - قاخالق    تتيي  هوهو  دردرالمت مع مذهبیی و نگ رش م ذهبی  اخال گرش  نشدان ش   ی و ن   دا

نشدان ش   اتاتيي  معنومعنو  وو  ییمذهبم ذهب   اعتعاداتاعتعادات  ششييافزاافزا  بهبه  منجرمنجر  کهکه  يیيیاستهااستهاییسسلذا لذا   ،،آموزانآموزان موزانآم وزان   دا   شودش ود ی ی مم    آ

 . . ردردییگگ  قرارقرار  ییآموزشآموزش  برنامه هایبرنامه های  سرلوحهسرلوحه

یقم ورد بررس ی در اي ن تحعی ق      عواملعوامل  ننییبب  راب هراب ه  معناداریمعناداری  وو  آمدهآمده  بدستبدست  ججيينتانتا  بهبه  توجهتوجه  بابا  - ين تحع سی در ا شدرش د   وو  مورد برر   ر

ملعوام ل   ننيياا  بهبه  توجهتوجهی و اخالقی دانش آموزان، لذا ی و اخالقی دانش آموزان، لذا ننييدد  نگرشنگرش ظرنظ ر   دردر  وو  عوا مهبرنام ه   گرفتنگ رفتن   ن هتجه ت   يیيیهاه ا   برنا   ج



 

 

  دردر  مناسبمناسب  غغییتبلتبل  هایهای  روشروش  وو  مدارسمدارس  برایبرای  شترشترییبب  امکاناتامکانات  جادجاديياا  مانندمانند  جامعهجامعه  برایبرای  فوقفوق  عواملعوامل  تتييتعوتعو

 ..باشدباشد  اثرگذاراثرگذار  هاها  رسانهرسانه

نش ا نگرش دينی و اخالقی دان ش  بب  ننييوالدوالد  ی و سبک های فرزند پروریی و سبک های فرزند پروریژگژگييووبا توجه به راتباط معنادار با توجه به راتباط معنادار   - ا نگرش دينی و اخالقی دا

یا در آموزان لذا پیشنهاد می گردد کارگاه های آموزشی سبک ه ای فرزن د پ روری معتدران ه ب ه اولی ا در        به اول نه  پروری معتدرا ند  های فرز آموزان لذا پیشنهاد می گردد کارگاه های آموزشی سبک 

 مدارس در دستور کار قرار گیرد.مدارس در دستور کار قرار گیرد.

  موضوعاتموضوعات  ازاز  ییککيي  نوجواناننوجوانان  دردر  ییننييدد  باورهایباورهای  ققییتعمتعم  وو  ییننييدد    ییمفاهمفاه  ححییصحصح  انتعا انتعا   وو  آموزشآموزشهرچند هرچند   -

نار در کن ار    دهندهدهنده  آموزشآموزش  هایهای  دستگاهدستگاه  تمامتمامبايستی بايستی   فلذافلذا..استاست  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  نظامنظام  دردر  مه مه   مباحثمباحث  وو در ک

  کنند،کنند،  زیزیييرر  برنامهبرنامه  اسالماسالم  يیيیربناربناييزز  یی  فلسفهفلسفه  بابا  نمودننمودن  همسوهمسو  جهتجهت  دردر  رارا  خودخود  تالشتالشآموزش و پرورش آموزش و پرورش 

  وو  ردردیی  گگ  صورتص ورت   نوجواناننوجوانان  وو  کودکانکودکان  نسلنسل  بهبه  ییننييدد  باورهایباورهای  وو    ییمفاهمفاه  انتعا انتعا   دردر  ییکوتاهکوتاه  کهکه  ییصورتصورت  دردر

هدمتعه د   جوانانجوانان  ندهندهييآآ  دردر  شودشود  بسندهبسنده  مدارسمدارس  دردر  صرفصرف  آموزشآموزش  بهبه  تنهاتنها ترکمت ر   ییمذهبم ذهب   وو  متع سلنس ل   وو  شدهش ده   کم   ن

لذا پیشنهاد می گردد لذا پیشنهاد می گردد   ..داشتداشت    ییخواهخواه  ییاسالماسالم  فرهنگفرهنگ  بهبه  نسبتنسبت  ححییصحصح  نشنشییبب  وو  تعصبتعصب  بدونبدون  ندهایندهایييآآ

 ساير دستگاه های دخیل نیز نسبت به ارائه آموزش ها دينی و اخالقی تالش نمايند.ساير دستگاه های دخیل نیز نسبت به ارائه آموزش ها دينی و اخالقی تالش نمايند.

عایارتع ای   برایب رای   مؤثریم ؤثری   روشروش  تواندتواندی ی مم  ززیینن  جامعهجامعه  خودخود  ییآموزشآموزش  وو  ییغغییتبلتبل  هایهای  روشروش- هایباوره ای   ارت   یینن  ييدد  باور

گاهآگ اه   نهن ه ییزمزم  ننيي  اا  دردر  ییونونيي  ززييتلوتلو  وو  يیيیووييرادراد  هایهای  برنامهبرنامه  کنندگانکنندگان  ههییتهته  بهبه  ددييبابا  کهکه  باشدباشد  آموزانآموزان  دانشدانش   ییآ

 ..شودشود  دادهداده  الزمالزم
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 ..5757-44::6464  ((11آموزان دختر. دين و سالمت، )آموزان دختر. دين و سالمت، )  فرزندپروری با نگرش مذهبی و سالمت روانی دانشفرزندپروری با نگرش مذهبی و سالمت روانی دانش

عمادران )اقت دار من ع     ییفرزندپرورفرزندپرور  ییهاها  وهوهییشش  ننیی(. راب ه ب(. راب ه ب13751375مرتضی. )مرتضی. )  ،،يیيیرضارضا  - تدار من  گذارآزادگ ذار   ،،ییمادران )اق و و   ییآزاد

موزش و اداره آم وزش و    يیيی، دوم و سوم مدارس راهنما، دوم و سوم مدارس راهنمااو او   ییهاها  ههييدانش آموزان پادانش آموزان پا  یی( با بلوغ اجتماع( با بلوغ اجتماعییاستبداداستبداد اداره آ

 معل .معل .  تتییارشد، دانشگاه تربارشد، دانشگاه ترب  ییکارشناسکارشناس  نامهنامه  انانييتهران. پاتهران. پا  66پرورش من عه پرورش من عه 

نش دان ش    ننییدر بدر ب  ییتتییو عوامل شخصو عوامل شخص  ننييوالدوالد  ییفرزندپرورفرزندپرور  ییسبک هاسبک ها  سهسهيي(.معا(.معا13881388.).)رهرهییبصبص  ،،ییممييزندکرزندکر  - دا

سنامه چاپ نش ده کارشناس     انانيي. پا. پارپرخاشگررپرخاشگرییآموزان دختر پرخاشگر و غآموزان دختر پرخاشگر و غ شده کارشنا سارش د روانشناس     یینامه چاپ ن شد روانشنا   ،،ییتت  ییتربترب  ییار

 ..ززييدانشگاه تبردانشگاه تبر

  ییهاه ا   نگرشنگرش  وو  معابلهمعابله  ییهاها  وهوهییشش  استرس،استرس،  ،،ییتتییشخصشخص  ییهاها  ییژگژگييوو(. (. 13851385))همکارانهمکاران  وو  جال جال   شاکری،شاکری،  -

 ..250250-244244صص  ،،1212شش  بالینی،بالینی،  شناسیشناسی  روانروان  وو  پزشکیپزشکی  روانروان  ،،ییخودکشخودکش  بهبه  کنندهکننده  اقداماقدام  افرادافراد  دردر  ییمذهبمذهب

 .ات رشدات رشدتهران: انتشارتهران: انتشار  ،،یی(. بهداشت روان(. بهداشت روان13721372. ). )ددییشاملو، سعشاملو، سع  -

چاپ ( .مکتب ها و نظريه ها در روان شناسی شخصیت. تهران ،انتشارات رشد، چ اپ  13821382. ). )ددییشاملو،سعشاملو،سع  - ( .مکتب ها و نظريه ها در روان شناسی شخصیت. تهران ،انتشارات رشد، 

 ..127127-125125هفت ، هفت ، 

 کودك. تهران: انتشارات چهر.کودك. تهران: انتشارات چهر.  تتیی(. فنون ترب(. فنون ترب13721372عبداله. )عبداله. )  ،،ییآبادآباد  تتییشفشف  -

  بربر  ((صص))  کرمکرماا  امبرامبرییپپ  ییعملعمل  رهرهییسس  ییتتییتربترب  ییهاها  وهوهییشش  آموزشآموزش  ررییتأثتأث..((13881388))..همکارانهمکاران  وو  پرويزپرويز  عسگری،عسگری،  -

نشدان ش   روانروان  سالمتس المت   وو  ییمذهبم ذهب   ییباورهاباورها  وو  اعتعاداتاعتعادات  ،،ییندارندارييدد  تفکرتفکر موزانآم وزان   دا س همتوس  ه   دورهدوره  آ نشدان ش   ،،  متو   وو  دا

 ..2525-1313(: ص(: ص1111))4040  کاربردی،کاربردی،  شناسیشناسی  در رواندر روان  پژوهشپژوهش

  ییسازگارس ازگار   برب ر   ییخواهخواه  جانجانییهه  وو  ییمذهبمذهب  نگرشنگرش  ررییتأثتأث  (.(.13901390))دانشدانش  عصمتعصمت  وو  زهرازهرا  مامازندی،مامازندی،  کرمانیکرمانی  -

 ..154154-129129  صص  ،،22  شمارهشماره  شناختی،شناختی،  روانروان  م العاتم العات  اکدشت،اکدشت،پپ  شهرستانشهرستان  متأهلمتأهل  رانرانییدبدبيی يی زناشوزناشو



 

 

هایباوره ای   بهب ه   عملعمل: : سنجشسنجش  جهتجهت  ابزارهايیابزارهايی  تهیۀتهیۀ(. (. 13781378))  محمودمحمود  گلزاری،گلزاری،  - نیدين ی   باور ن واعان  واع   وو  دي ی احی  ا   ا   وو  ح

 ..نشدهنشده  منتشرمنتشر  پژوهشپژوهش  روان،روان،  سالمتسالمت  وو  شخصیتشخصیت  ويژگیهایويژگیهای  ب اب ا  حی احی ا  وو  دين داریدين داری  راب  ۀراب  ۀ  بررس یبررس ی

يانعیاس عمل ب ه باوره ای دين ی پاي ان    ساخت و اعتباريابی مساخت و اعتباريابی م(. (. 13771377))گلزاری، محمودگلزاری، محمود  - نی پا های دي به باور تری نام ه دکت ری     عیاس عمل  مه دک نا

 ..دانشگاه عالمه طباطبائیدانشگاه عالمه طباطبائی روانشناسی، تهران،روانشناسی، تهران،

شدختران نوجوان با توجه ب ه ش     ییاختالالت رواناختالالت روان  زانزانییمم  سهسهيي(. معا(. معا13831383شهربان.  )شهربان.  )  ،،ییمحرابمحراب  - به    ییهاه ا   وهوهییدختران نوجوان با توجه 

شگاه ارشد، دانش گاه    ییکارشناسکارشناس  نامهنامه  انانيي. پا. پارفترفتییشهرستان جشهرستان ج  ییهاها  رستانرستانییدر دبدر دب  ننييوالدوالد  ییفرزندپرورفرزندپرور مه عالم ه  ارشد، دان عال

 ..يیيیطباطباطباطبا

موزانآم وزان   دانشدانش  ییزندگزندگ  تتییففییکک  بابا  ییزندگزندگ  سبکسبک  وو  ییننييدد  ییباورهاباورها  راب هراب ه(. (. 13941394. ). )ییاحمداحمد  ددییسعسع  محمدمحمد  -   آ

-88  صفحهصفحه  ،،3030  شمارهشماره  ،،88  دورهدوره  ،،11  معالهمعاله. . خانوادهخانواده  م العاتم العات  وو  زنزن. . زنجانزنجان  شهرشهر  دومدوم  متوس همتوس ه  مع تمع ت  دختردختر

2020. 

 2424  صص  ،،((رهره))  خمینىخمینى  امامامام  مؤسسهمؤسسه  ق ،ق ،  خداشناسى،خداشناسى،  سوىسوى  بهبه  (.(.13901390))محمدتعىمحمدتعى  مصباح،مصباح،  -

با بررسی راب ه بین نگ رش م ادر نس بت ب ه ش یوه ه ای فرزن دپروری ب ا         (. (. 13781378ملک مکان، مراد.)ملک مکان، مراد.)  - ندپروری  های فرز شیوه  به  سبت  مادر ن گرش  بررسی راب ه بین ن

بادهيادگیری خود  تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سا  س وم راهنم ايی آب اده    مايی آ سوم راهن يان. پاي ان يادگیری خود  تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سا   مه نام ه  . پا نا

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معل .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معل .

 بربر  ییاسالماسالم  کارکار  اخالقاخالق  ررییتأثتأث(. (. 13971397))اصغراصغر  ییعلعل  اتحاتحفف  ییمحمدمحمد  وو  عمرانعمران  فاتح،فاتح،  ییمحمدمحمد  عباس،عباس،  انانييمنورمنور  -

 تتييررييمدم د   ندندييفرافرا  ،،ییشغلشغل  تتييرضارضا  وو  ییسازمانسازمان  تعهدتعهد  ییگرگرییانجانجییمم  نعشنعش  گرفتنگرفتن  نظرنظر  دردر  بابا  فردفرد  ییشغلشغل  عملکردعملکرد

 ..103103  ییاپاپییپپ  11  شمارهشماره  ،،3131  دورهدوره  توسعه،توسعه،

 افظ.افظ.خانواده. انتشارات حخانواده. انتشارات ح  للییتشکتشک  ااييازدواج ازدواج   یی(. روانشناس(. روانشناس13711371. ). )ههییسمسم  ،،ییبچاربچار  د؛د؛ییراد، ناهراد، ناه  ییمهابادمهاباد  -

سفهفلس فه (. (. 13941394))..ددییحمحم  فرفرییخنخن  وو  نبنبييزز  بزازبزاز  نب،نب،ييزز  ییمولومولو  - خالقاخ الق   فل ل درعل     ا صلنامهفص لنامه   ت،ت،ييررييمدم د   درع معلم    ف   ییعل

 ..158158-137137(:(:2323))11،،ییاسالماسالم  تتييررييمدمد  ،،ییپژوهشپژوهش

  ییمدلم دل ))ننييدد  بهبه  انانييدانشجودانشجو  نگرشنگرش  ییچگونگچگونگ  م العهم العه(. (. 13951395ناصری، میالد؛ فرزانه، کاوه و ربانی، علی)ناصری، میالد؛ فرزانه، کاوه و ربانی، علی)  -

عهم الع ه   موردم ورد ..  ایای  زمینهزمینه  ههيينظرنظر  اساساساس  بربر شگاهدانش گاه   انانييشجوش جو داندان: : م ال صفهاناص فهان   دان عهجامع ه ، ، ا سیشناس ی   جام ، ، کاربردیک اربردی   شنا

2727((6464:):)77-9898.. 

و و   یینوجواننوجوان  ییدر روانشناسدر روانشناس  ییادادییبنبن    ییرشد مفاهرشد مفاه  یی(.روانشناس(.روانشناس13741374. ). )کچهرهکچهرهیینن  ،،ییحسن؛ محسنحسن؛ محسن  ،،ییاحداحد-

 ..ادادیی.تهران: چاپ و نشر بن.تهران: چاپ و نشر بنییجوانجوان

نرش ته ای قرآن     انانییو چالشها، پژوهشهای مو چالشها، پژوهشهای م    یی(، سالمت معنوی؛ مفاه(، سالمت معنوی؛ مفاه  13871387) )   دهدهییسرسر  دواری،دواری،ییامام- شته ای قرآ ، ،   ییر

 ..5858-1717، صص. ، صص.   1111شمارة شمارة  سا  او ،سا  او ،



 

 

شنگرش ب ه ش     ننییراب ه براب ه ب  یی(. بررس(. بررس13811381سردرود، محمد. )سردرود، محمد. )  ییپورعبدلپورعبدل- به  ندپرورفرزن دپرور   وهوهیینگرش  تدار مادران)اقت دار    ییفرز مادران)اق

نش ها با کنتر  مکان و خودپنداش ت دان ش     وهوهیی( با ادراك فرزندان ار آن ش( با ادراك فرزندان ار آن شیی،آزادگذار،آزادگذارییاستبداداستبداد  ،،ییمن عمن ع شت دا ها با کنتر  مکان و خودپندا

 ..ل ل معمع  تتییارشد، دانشگاه تربارشد، دانشگاه ترب  ییکارشناسکارشناس  نامهنامه  انانييشهر تهران. پاشهر تهران. پا  يیيیسوم راهنماسوم راهنما  ههييآموزان پسر پاآموزان پسر پا

  ننییبب  ییننييدد  باورهایباورهای  وو    ییمفاهمفاه  اشاعهاشاعه  دردر  مؤثرمؤثر  عواملعوامل(. (. 13911391خ یب زنجانی، نازيال و فرج الهی، مهران)خ یب زنجانی، نازيال و فرج الهی، مهران)-

سروانشناس    فصلنامهفصلنامه  ..((تهرانتهران  22  من عهیمن عهی  متوس همتوس ه  وو  يیيیراهنماراهنما  دورهدوره))  آموزانآموزان  دانشدانش -11(:(:88))2525ی، ی، تت  ییتربترب  ییروانشنا

1818.. 
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 بنام خاا

این خواهشمنام با کمال دقت و حوصله به تمامی سواالت ی دام خواها مادا . بنابراده و بپاسخ ها  شما به این سواالت ، کامال محرم

پاسخ دهلا. از این جهت که در اجرا  این پژوهش با مسئوللت و وجاان خود ما را همراهی می دمایلا . از همرار  صادقاده شما 

 سپاسگزار  می کنم

                                مقطع تحصللی:                           :جنسلت                              سن: 
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 وضعلت اقاصاد  خادواد:  ضعلف          ماوسط             خوب

 تحصلالت مادر:         تحصلالت پار:        :                    شغ  پار

 ها و رفاارها  زیر را داردا؛ شما تا چه اداازه با این دیاگاهها و رفاارها موافقلا؟ برخی افراد دیاگاه

 :سواالت
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 هرگز
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       در شرایط مافاوت سعی می کنم راست بگویم -3

       به وجود فرشاگان الهی اعاقاد دارم -4

       اطرافلان خود را به ادجام واجبات دینی تشویق می کنم -5
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       اعمال زشت و گناه باز داشاه استا  دماز، مرا از ادجام دا -7

       ملاادمدر صورت داشان شرایط پرداخت خمس، خود را مقلا به پرداخت  -8

       برا  ح  مشرالت دیگران تالش می کنم -9

       در هر موقعلای راساگو هسام، -10

       همه امور زداگی به دست خااست -11

       ابق دساورات خااودا عم  کنمسعی می کنم در کارها مط -12

       با دیگران خوش اخالقی هسام -13



 

 

       دین، زداگی فرد  و اجاماعی ادسان را هاایت می کنا -14

       سعی می کنم دمازها  واجب را به جا  آورم. -15

       دشت دفت در دریا داراحت می شوم ط بهاز شنلان اخبار مربو -16

       شرت با جنس دیگر، رعایت حاود اسالمی را الزم می دادمدر معا -17
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       هر دلری که به ادسان رسا، از جادب خااست -27

       با دشمنان اوللا  خاا، احساس دشمنی می کنم -28

       ریخان زباله در کوچه و خلابان را داپسنا می دادم -29

       قولهایی که داده ام، عم  کرده ام هب -30

       ا به خاا توک  می کنمدر ادجام کاره -31

       مقلام قضا  روزه هایی را که دگرفاه ام. به جا آورم.. -32

       مطالعه کااب ها  دینی را مفلا می دادم -33

       به مؤمنان عالقه ویژه ا  دارم -34

       کااب ها  دینی را مطالعه می کنم -35

       به معلمان خود احارام می گذارم -36

       ترک محرمات را ضرور  می دادم -37

       در صورت وجود شرایط امر به معروف و دهی از منرر می کنم -38



 

 

       برا  جلب رضا  خاا در ح  اخاالفات خادوادگی کوشش می کنم -39

       به خاطر دعماها  خااودا شرر گزار او هسام -40
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کامال  موافقم

 موافقم

 ضلتبع  رفاارها مقاب  درتوسط افراد ماخلف  هیها و پاداش افتیدرمعاقام  -1

 کار بسلار غلراخالقی است زلآم

     

       شود گزارش بایسای گرانید تخلفاتمعاقام  -2

      عمومی کار داشایسای است وادم و اموال سرقت -3

      معاقام دادیاه گرفان قوادلن و حقوق عمومی کار داپسنا  است -4

      کرد کسب اعابار  گرید شخص زحمات زمعاقام دبایا ا -5

      کار دادرسای است فرد کی  خطاهاافشا   -6

      اعاقاد دارم بایسای دسبت به بزرگارها احارام قائ  شا -7

      ادااخت فرد دیگر کی گردن به را خطاهامعاقام برخی موارد بایا  -8

      برخی موارد دبایا در قلا و بنا رفاارها  اخالقی بود -9

      معاقام رعایت اخالق در برخی موارد مادع پلشرفت و رسلان به اهااف است -10
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 مخالفم

دسباا  مخالفم

 مخالفم

دسباا 

 افقممو

کامال  موفقم

 موافقم

        .است. دعا و عبادت با خاا برایم خللی رضایت بخش 1

        روم.ام و به کجا می. ملاادم که هسام، از کجا آماه2

        . معاقام که خاا مرا دوست دارد و در همه حال مراقب من است.3

       ست.کنم که زداگی یک تجربه مثبت و خوشاینا ا. احساس می4



 

 

        دارد. . من معاقام که خاا در زداگی من دقش5

        کنم که آیناه معلومی دارم.. احساس می6

        . من با خاا ارتباط معنو  خاصی دارم.7

        کنم.. در زداگی به حا کمال رسلاه و کامال  احساس خوبی می8

        گلرم.ه و دلرو میکنم که از جادب خاا حمایت شا. احساس می9

        . من احساس خوبی در مورد زداگی هافمنا خود دارم.10

        کنا.. معاقام که خاا به مشرالت من توجه می11

        برم.میرا . من از زداگلم لذت کافی 12

        کنم.. از ارتباط با خاا احساس رضایت می13

        .دارم یخوب احساس ام ناهیآ مورد در. 14

       .درنم ییتنها احساس که کنا یم کمک من به خاا با من رابطه. 15

       .است یراحا و آرامش از پر یزداگ که کنم یم حس من. 16

       .کنم-یم کمال احساس دارم، خاا با یریدزد ارتباط که یزماد. 17

       .دارد  ادیز مفهوم و معنا یزداگ. 18

       .شود یم من یسالما احساس موجب خاا با رتباطا. 19

       .داردا وجود من یزداگ در  ادیز اهااف که معاقام. 20

 

 .فرر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بابخای ها است که به من بلشارین آسودگی و آرامش را می بخشافرر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بابخای ها است که به من بلشارین آسودگی و آرامش را می بخشا  -11

 کامالً موافقمکامالً موافقم   –د د       ریباً موافقم/ریباً موافقم/تقتق  -ج ج       تقریباً مخالفم/تقریباً مخالفم/  -بب      کامال، مخالفم/ کامال، مخالفم/   –الف الف 

ما  یری از دالی  این که به اماکن مذهبی می روم این اشت که چنلن حضور  به اساحرام رواباط دوساااده مان در اجاماا      - 22 من در اجا سااده  بط دو یری از دالی  این که به اماکن مذهبی می روم این اشت که چنلن حضور  به اساحرام روا

 .کامالً درست استکامالً درست است  -تقریباً درست است./ دتقریباً درست است./ د  -جج  //.تقریباً دادرست استتقریباً دادرست است  –کامالً دادرست است./ ب کامالً دادرست است./ ب   –الف الف   .کمک می کناکمک می کنا

ستبادات مذهبی تاملن یک زداگی شاد و آرام اسات هاف از عهاف از ع- 33 لف الاف    .بادات مذهبی تاملن یک زداگی شاد و آرام ا خالفم/ بکاامال، مخاالفم/ ب    –ا خالفم/ ج تقریبااً مخاالفم/ ج     -کامال، م باً م باً تقریبااً    -تقری تقری

 کامالً موافقمکامالً موافقم –موافقم/د موافقم/د 

تقریباً مخالف/ تقریباً مخالف/   -کامال مخالف/ بکامال مخالف/ ب  –الف الف   .برا  من داشان یک زداگی اخاالقی مهمار از اعاقادات مذهبی استبرا  من داشان یک زداگی اخاالقی مهمار از اعاقادات مذهبی است- 44

 کامالً موافقمکامالً موافقم –تقریباً موافقم/د تقریباً موافقم/د   -ج ج 

 .اگرچه من فرد  مذهبی هسام، اما اجازه دمی دهم که مالحظات مذهبی در امور روزمره زداگی ام دخالت کننااگرچه من فرد  مذهبی هسام، اما اجازه دمی دهم که مالحظات مذهبی در امور روزمره زداگی ام دخالت کننا- 55

 .کامالً درست استکامالً درست است  -دد     تقریباً درست است./تقریباً درست است./  -جج  //.تقریباً دادرست استتقریباً دادرست است–ب ب  کامالً دادرست.کامالً دادرست.–الف الف 

 .مهم استمهم استمسجا به عنوان یک مران برا  فراهم کردن روابط اجاماعی خوب، بسلار مسجا به عنوان یک مران برا  فراهم کردن روابط اجاماعی خوب، بسلار - 66



 

 

 کامالً موافقمکامالً موافقم –تقریباً موافقم/د تقریباً موافقم/د   -تقریباً مخالفم/ ج تقریباً مخالفم/ ج   -کامال، مخالفم/ بکامال، مخالفم/ ب  –الف الف 

 .اگرچه من مذهبی هسام اما فرر می کنم چلزها  مهمار  دلز در زداگلم وجود داردااگرچه من مذهبی هسام اما فرر می کنم چلزها  مهمار  دلز در زداگلم وجود داردا- 77

 کامالً موافقمکامالً موافقم –تقریباً موافقم/د تقریباً موافقم/د   -تقریباً مخالفم/ ج تقریباً مخالفم/ ج   -کامال، مخالفم/ بکامال، مخالفم/ ب  –الف الف 

 .این دلل  دماز می خوادم که به من آموزش داده ادا دماز بخوادماین دلل  دماز می خوادم که به من آموزش داده ادا دماز بخوادم  من عماتاً بهمن عماتاً به- 88

 .کامالً درست استکامالً درست است  -دد       تقریباً درست است./ تقریباً درست است./   -تقریباً دادرست است./ جتقریباً دادرست است./ ج–ب ب          کامالً دادرست است./کامالً دادرست است./–الف الف 

سم، ا را در آدجا می شناسام،  من عماتاً به این دلل  به مران ها  مذهبی می روم که در چنلن اماکنی از مالقات افراد  که آدهمن عماتاً به این دلل  به مران ها  مذهبی می روم که در چنلن اماکنی از مالقات افراد  که آده- 99 ا را در آدجا می شنا

کامالً درست کامالً درست   -دد           تقریباً درست است./ تقریباً درست است./   -تقریباً دادرست است./ جتقریباً دادرست است./ ج–ب ب     کامالً دادرست است.کامالً دادرست است.–الف الف   .لذت می برملذت می برم

 است.است.

 .گاهی اوقات ضرور  می بلنم که به منظور حفظ رفاه اقاصاد  و اجاماعی ام در اعاقادات مذهبی ام تجایادظر کنمگاهی اوقات ضرور  می بلنم که به منظور حفظ رفاه اقاصاد  و اجاماعی ام در اعاقادات مذهبی ام تجایادظر کنم- 1010

 کامالً موافقمکامالً موافقم –تقریباً موافقم/د تقریباً موافقم/د   -تقریباً مخالفم/ ج تقریباً مخالفم/ ج   -مخالفم/ بمخالفم/ بکامال، کامال،   –الف الف 

 .من عماتاً به خاطر کسب حمایت و آرامش دماز می خوادممن عماتاً به خاطر کسب حمایت و آرامش دماز می خوادم- 1111

 کامالً موافقمکامالً موافقم –تقریباً موافقم/د تقریباً موافقم/د   -تقریباً مخالفم/ ج تقریباً مخالفم/ ج   -کامال، مخالفم/ بکامال، مخالفم/ ب  –الف الف 

داگلم را ایان می کنا. یعنی کمک مای کناا کاه زدااگلم را     مذهب همان کار  را می کنا که عضویت من در گروه دوساان و آشنمذهب همان کار  را می کنا که عضویت من در گروه دوساان و آشن-1212 که ز نا  می ک ایان می کنا. یعنی کمک 

 .ماعادل و پایاار دگهاارمماعادل و پایاار دگهاارم

 کامالً موافقمکامالً موافقم –تقریباً موافقم/د تقریباً موافقم/د   -تقریباً مخالفم/ ج تقریباً مخالفم/ ج   -کامال، مخالفم/ بکامال، مخالفم/ ب  –الف الف 

 .تالش زیاد  می کنم که مذهب را در تمام اعمال و رفاار زداگلم وارد کنمتالش زیاد  می کنم که مذهب را در تمام اعمال و رفاار زداگلم وارد کنم- 1313

 کامالً موافقمکامالً موافقم –تقریباً موافقم/د تقریباً موافقم/د   -ج ج تقریباً مخالفم/ تقریباً مخالفم/   -کامال، مخالفم/ بکامال، مخالفم/ ب  –الف الف 

 .اغلب حضور خااودا را در زداگلم احساس می کنماغلب حضور خااودا را در زداگلم احساس می کنم- 1414

 .کامالً درست استکامالً درست است  -تقریباً درست است./ دتقریباً درست است./ د  -جج  //.تقریباً دادرست استتقریباً دادرست است  –کامالً دادرست است./ ب کامالً دادرست است./ ب   –الف الف 

 .اعاقادات مذهبی من پشاواده واقعی دیاگاه کلی من به زداگی هسانااعاقادات مذهبی من پشاواده واقعی دیاگاه کلی من به زداگی هسانا- 1515

 .مطلقاً اینطور دلستمطلقاً اینطور دلست  –تقریباً اینطور دلست./ د تقریباً اینطور دلست./ د   –ج ج   //.تقریباً هملنطور استتقریباً هملنطور است  -هملنطور است./ بهملنطور است./ بکامالً کامالً   -الفالف

 .دمازهایی که در هنگام تنهایی می خوادم به همان اداازه که آدها را در جمع می خوادم برایم حس و معنا دارددمازهایی که در هنگام تنهایی می خوادم به همان اداازه که آدها را در جمع می خوادم برایم حس و معنا دارد- 1616

 بنارتبنارت  –بعضی مواقع/ د بعضی مواقع/ د   –اغلب موارد/ ج اغلب موارد/ ج   –تقریباً هملشه/ ب تقریباً هملشه/ ب   –الف الف 

  .اگر اتفاق غلرمناظره ا  برایم پلش بلایا به مسجا می روماگر اتفاق غلرمناظره ا  برایم پلش بلایا به مسجا می روم- 1717

 کمار از یربار در سالکمار از یربار در سال  –کمار از یک بار در ماه/ د کمار از یک بار در ماه/ د   –حاوداً هفاه ا  یربار/ ج حاوداً هفاه ا  یربار/ ج   -بلش از یربار در هفاه/ ببلش از یربار در هفاه/ ب  –الف الف 

 :اگر قرار باشا که در مسجا به یری از گروه ها  زیر ملحق شوم، ترجلح می دهم کهاگر قرار باشا که در مسجا به یری از گروه ها  زیر ملحق شوم، ترجلح می دهم که- 1818

حق به گروهی که فعاللت ها  سلاسای ادجاام مای دهناا ملحاق       -22  .که مشغول خوادان قرآن هسانا ملحق شومکه مشغول خوادان قرآن هسانا ملحق شوم  به گروهیبه گروهی -11 نا مل می ده جام  سی اد به گروهی که فعاللت ها  سلا

 .شومشوم

 .احاماالً گروه اول را ترجلح خواهم داداحاماالً گروه اول را ترجلح خواهم داد  –ب ب           .ترجلح می دهم که به گروه اول ملحق شومترجلح می دهم که به گروه اول ملحق شوم  –الف الف 

 .ه به گروه دوم ملحق شومه به گروه دوم ملحق شومترجلح می دهم کترجلح می دهم ک  –د د                           .احاماالً گروه دوم را ترجلح خواهم داداحاماالً گروه دوم را ترجلح خواهم داد  –ج ج 
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 :رمیگ یواجب را م ینباشم در ماه رمضان روزه ها ماریاگر ب-2
 رمیگ یروز  ه( اصال روزه نم 10از ده روز   د( کمتر از  شیروز  ج( ب 15از  شی(تمام روزها  ب(بالف

 خوانم: یرا م یمستحب ایقضا  یواجب، نمازها یعالوه بر نمازها -3
 خوانم یه( اصال نم یبار  د( گاه گاه کی یبار   ج( هفته ا3 ای 2 ی( هر روز ب(  هفته االف

 .رمیگ یم یمستحب ایقضا  یواجب، روزه ها یعالوه بر روزه ها-4
ه روز ه(اصال روز 5کمتر از  یروز د( سال 10تا  5 یروز ج( سال 3تا  کی یب(ماه شتریب ایروز  کی ی(هفته االف
 رمیگی نم
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1 
والدين بايد به بچه های خود اجازه دهند تا هر آنچه را می خواهند انجام 

 دهند.
     

2 
بچه ها فعط از آنچه که والدينشان می گويند پیروی کنند، در غیر اين 

 دصورت بايد آنها را تنبیه کر
     

3 
اگر به مشکالت بچه توجه شود اين درد سر را بدنبا  دارد که آنها پر رو تر 

 شده و انتظارات بیشتری از والدين خواهد داشت.
     

4 
هرگاه  والدين تصمیمی برای بچه ها می گیرند بايد داليل آن را به آنها 

 بگويند.
     

5 
در خانواده اعتراض کردند ،  اگر  بچه ها نسبت به محدوديت های ايجاد شده

 والدين بايد صحبت کردن آنها را قانت کنند.
     

6 
والدين نبايد در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند ، چون بچه ها ب ور 

 ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.
     

7 
اگر بچه ها کامال م ابق والدين خود رفتار کنند ، در آينده افراد موفعی 

 هند شدخوا
     

      بچه ها بايد کاری را که والدين از آنها انتظار دارند ، انجام دهند. 8

     وقتی والدين از بچه ها می خواهند تا کاری را انجام دهند، بچه ها بايد بدون  9



 

 

 چون چرا آن را انجام دهند.

10 
زاد بگذارند تا والدين نبايد بچه ها را در منز  محدود کنند بلکه بايد آنها را آ

 تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.
     

11 
هرگاه بچه ها بر خالف میل والدين رفتار کردند، والدين بايد به جای تنبیه 

 آنها را راهنمايی کنند.
     

      والدين  خیلی  زود به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده چه کسی است. 12

13 
ی   گیری های مربوط به خانواده فعط آنچه را که والدين بايد در تصم

 خواست بچه هاست ، انجام دهند.
     

14 
اگر والدين رفتار و خواسته های بچه ها را محدود نکنند.، بیشتر مشکالت 

 حل می شود.
     

15 
والدين بايد هنگام تصمی  گیری در مورد مسايل و برنامه های خانواده نظر 

 ند و از آنها نیز نظر خواهی کنند.بچه ها را دخالت ده
     

16 
والدين بايد با بچه هايی که با نظر آنها مخالفت می کنند، به شدت برخورد 

 نمايند.
     

17 
والدين  بايد به بچه ها اجازه دهند تا در کارها ، خودشان تصمی  گیرنده 

 باشند.
     

      ها توهین به آنهاست. شوخی و باز ی کرد ن بچه ها در حضور والدين بچه 18

19 
بچه ها به بازی و تفريح نیاز دارند.برای اين کار والدين بايد به آنها اجازه 

 دهند هر وقت دلشان خواست از منز  خارج شوند.
     

20 
بايد به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظرات شان از نظرات 

 کنند  والدين خود بهتر است ، آن را ابراز
     

      وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند ، هیچگاه نبايد آنها را سرزنش کرد. 21

22 
اگر والدين تصمیمی برخالف میل بچه ها گرفتند ، در چنین مواردی بايد با 

 بچه ها مشورت و گفتگو کنند.و حتی اگر اشتباه کرده بودند ،آن را برذيرند
     

23 
بايد با بچه ها سازش کنند ، نه اين که همیشه انتظار  گاهی اوقات والدين

 داشته باشند که بچه ها با آنها  سازش کنند.
     

      بچه ها را بايد آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کسب کنند. 24

25 
بعضی از بچه ها ذاتا بد هستند و بايد طوری تربیت شوند که از والدين خود 

 بترسند.
     

26 
وقتی بزرگ شوند، از سختگیری های والدين خود سراسگذاری بچه ها 

 خواهند کرد.
     

27 
وقتی بچه ها دچار مشکل و درد سری شوند ) کار خ ايی انجام می دهند( 

 بايد بدانند که با م رح کردن آن مشکل برای والدين خود تنبیه نمی شوند.
     

28 
ذاشت تا محیط اطراف خود را در مجالس و میهمانیها بايد بچه ها را آزاد گ

 دستکاری کنند تا حس کنجکاوی آنها ارضا شود.
     



 

 

29 
بچه ها جدی کوشا نخواهند بود، مگر اينکه درباره کارهای آنها سختگیری 

 کنی .
     

30 
اگر چه بچه ها تجربه کمی دارند ، اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از والدين 

 است.
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