دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی

Biquarterly Journal

روانشناسی

of

س ،12ش ،23پاییز و زمستان 1397

Islamic Education
Vol.12, No.23, Autumn & Winter 2018

صفحات 22-1

رابطه «نقشهای جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمذی
خانواده»

هادی دهقانی

*

محمدمهدی صفورایی

**

چکیدُ
ایي پصٍّص با ّدف بررسی رابطِ «ًقص جٌسیتی» ٍ «تیپّاا ضصیایتی»  B ٍ Aزٍجایي باا
«کارآهد خاًَادُ» اًجام ضد .رٍش تحقیق تَصیفی ٍ از ًَع ّوبساتیی اسا  .جاه اِ آهاار
طالب پایِّا  5تا  7ضْر قن در سال تحییلی ّ ٍ 4935−4931وسراى آًْاا بَدًادً 012 .فار
ضاهل  402زٍج با رٍش ًوًَِگیر تیادفی خَضِا اًتصاب ضدًد ٍ بِ ساِ پرسطاٌاهِ «ًقاص
2
1
جٌسیتی بان» « ،BSRIتیاپ ضصیایتی  B ٍ Aرٍزًواي ٍ فریادهي» ٍ «کارآهاد خااًَادُ
3
صفَرایی»  S.FEQIپاسخ دادًد .تحلیل دادُ ّا با آزهَى ّوبستیی پیرسَى ًطاى داد کِ «ًقص
جٌسیتی آًدرٍشًی» ٍ «کارآهد خاًَادُ» رابطِ ه ٌادار هثب دارًد؛ «ًقص جٌسیتی ًاهتوایس» ٍ
«کارآهد خاًَادُ» رابطِ ه ٌادار هٌفی دارًد؛ «ًقصّا جٌسیتی هتوایس» اعن از هرداًِ ٍ زًاًِ
با «کارآهد خاًَادُ» رابطِ ه ٌادار ًدارًد؛ بیي «تیپ ضصیایتی « ٍ »Bکارآهاد خااًَادُ»
رابطِ ه ٌادار هثب ٍجَد دارد ٍ بیي «تیپ ضصییتی « ٍ »Aکارآهد خااًَادُ» ،رابطاِ هٌفای
ه ٌادار ٍجَد دارد.
ٍاشگاى کلید ً :قص جٌسیتی ،تیپ ضصییتیَّ ،ی جٌسی ،کارآهد خاًَادُ ،طالب ،ضْر قن.

dehghani62@gmail.com
* کارشناسی ارشذ رشته مشاوره از دانشگاه اخالق و تربیت
daftar@miu.ac.ir
** دکترای تخصصی و استادیار جامعةالمصطفی
1. Bem Sex Role Inventory
2. Personality Types A & B (Rosenman & Friedman) questionnaire
3. Safurayi. Family Efficiency Questioner based on Islamic View

تار یخ در یافت1931/11/5:

تار یخ تأییذ1931/1/11 :

2

اسالم و رواوطىاسی /س /12ش/23پاییز و زمستان 1397

مقذمه

کايىو ضايىاظه ظؼ تؼالین قاؾيعه اقالم ،هایه آؼاهم اػضاای آو و هاىؼظ ؼااایت ضعاوياع اقات و
پیاهبؽ گؽاهی اقالم آو ؼا هسبىبتؽیى بًیااو ظؼ ياؿظ ضعاوياع باؿؼع هؼؽ ای هیکًاع 1.همچًایى
کاؼکؽظها و ظؼيهایت کاؼآهعی ضايىاظه کايىو تىخه آهىؾههای ظیًی اقت؛ ؾیؽا با تسکاین و تمى یات
بًیاو ضايىاظه ؼابغه هتمابل ظاؼظ ،بهگىيهای که هؽگاه کاؼکؽظهای ضاايىاظه ظؼ ؼاقاتای لاىايیى اقاالم
تمى یت نىيع ،به تسکین ضايىاظه هیايداهًع (هىقیؾاظه.)3131 ،
ضايىاظه با تىخه به کاؼکؽظهایی که ظاؼظ؛ ا ؿووبؽ ایًکه اؾ خاهؼه تأثیؽ هیپػیؽظ و تغییؽات ایداظ
نعه ظؼ خاهؼه آنکاؼا ظؼ آو باؾيمایی هینىظ ،اؾ ههنتاؽیى ابؿاؼهاا باؽای ایدااظ تغییاؽ ظؼ ضاای
اختماػی اقت؛ بًابؽایى با بؽؼقی ؼوابظ ظؼويی ضايىاظه و ػىاهل هؽتبظ باا کاؼآهاعی آو ،هیتاىاو
آثاؼ ؽایًعهای گىياگىو ؼا بؽ آو ههاهعه کؽظ و يیؿ ظؼ هىؼظ آیًعه به پیمبیًی پؽظاضت.
کاؼآهعی ضايىاظه ػباؼت اقت اؾ واؼیتی که ظؼ آو ضايىاظه با پایبًعی اػضای آو به اػتمااظات
ظیًی (ناضى بیًهی) و ؼػایت زمىق (ناضى زمىلی) و اضالق اقالهی (نااضى اضاللای)،
ؾهیًه کهف و پؽوؼل لابلیتها و تىاياییهای آياو ؼا ظؼ ابؼاظ نًاضتی ،ػاعفی و ؼ تاؼی ؽاهن کًع
(يفىؼایی.)3111 ،
ناضى بیًهی ضايىاظه کاؼآهع به بیًمهای ظیًی اناؼه ظاؼظ که باؽای ؼناع و کااؼآیی ضاايىاظه
اؽوؼی اقت .بؽاقاـ هًابغ ظیًی ،ایماو به ضعا ،اػتماظ به ؼقالت و اهاهت و ؾيعگی پف اؾ هؽع،
ههنتؽیى باوؼهای ظیًیايع که ضايىاظه ؼا کاؼآهع هیکًع (يفىؼایی.)3131 ،
بؽاقاـ آیات و ؼوایات اقالهی ،يهتًها هبًا بىظو اضالق ظؼ زمىق ضايىاظه اثبات ناعه اقات،
بلکه يتایح واکاوی ظؼ ایى هًابغ ،بیايگؽ آو اقت که یکی اؾ اهعاف ناؼع ظؼ واغ ازکام ضاايىاظه،
تسمك ضايىاظهای هبتًی بؽ اؼؾلهای اضاللی بىظه اقت (اقعی و غبیسی )3131 ،و ظؼ بكیاؼی اؾ
هىاؼظ ،و یژگیهای اضاللی تأثیؽی بیواقاغه باؽ تاأهیى يیاؾهاای غاؽی همكاؽاو ظاؼياع (بكاتاو،
.)3131
همچًیى هًابغ ظیًی بؽای هؽیک اؾ اػضای ضايىاظه (ؾو ،نىهؽ ،ؽؾيع ،پعؼ و هااظؼ) ،زماىلی
ؼا يیؿ واغ و ظؼ همابل آو زمىق ،وظایفی بؽای عؽف همابل هؼیى کؽظه اقت .بؽاقاـ هتىو ظیًای،
ؼػایت زك و ايدام وظیفه ظؼ کًاؼ هن اقت که تأهیىکًًعه کاؼآهعی ضايىاظه هیباناع (يافىؼایی،
.)3113
َ ُّ َ َّ َّ َ َ َّ َ َّ
سویج (حر عاملی ،1143 ،ج ،04ص.)11
َ .1ما ُب ّنی َب َن ِاء ّفی
ّ
اإلسالم أحب إلی الل ّه عسوجل ّمن الت ّ
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ا ؽاظ ظؼ تماهی خىاهغ بهؽی بؽاقاـ هالکهای اختماػی هايًع يمم و پایگاه ،عبمه ،هاػه،،
يژاظ ،لىهیت و هايًع آيها ظقتهبًعی هینىيع .خًكیت اؾ ههنتؽیى هالکهاای اختمااػی ؽهًگای
بؽای ظقتهبًعی ا ؽاظ خاهؼه به نماؼ هیآیع و یکی اؾ ههنتؽیى ابؼاظ قاضت ازكاـ هىیت اؽظی
و يیؿ یکی اؾ هؼیاؼهاای ايالی ناًاضته ناعو ا اؽاظ ظؼ اختمااع اقات (يداؼیااو و ضاعاؼزیمی،
 .)3111هى یت خًكیتی یک نطى ،خًكیتی اقت که ؽظ اؾ ؼاه آو با ضىظل بهػًىاو یک هؽظ یاا
ؾو پیىيع نًاضتی و ػاعفی هییابع (باؼوو و بؽو3331 ،؛ يمل اؾ يداؼیاو و ضعاؼزیمی.)3111 ،
ايتظاؼات غال ،ظؼ یک خاهؼه ظؼباؼه ؼالیتهاا و ؼ تاؼهاایی کاه هاؽظاو و ؾيااو هیتىايًاع یاا
يمیتىايًع ظؼ آيها ظؼگیؽ نىيع قب ،هایناىظ کاه ا اؽاظ ،بًاابؽ خًكایت ضاىظ (هاؽظ یاا ؾو باىظو)
يممهایی ؼا ایفا کًًع که يمم خًكیتی ياهیعه هینىظ (بكتاو.)3111 ،
ؾياو و هؽظاو ظؼ ضايىاظه يیؿ هیتىايًع هدمىػهای اؾ يممها و يفات ؼا ظانته بانًع که هکمال
یکعیگؽيع و بؽ وابكتگی هتمابل هبتًی بؽ اعمیًاو و اػتماظ ظوخايبه و ظاظوقتع ػاعفی هثبت تأکیاع
کًًع .پیىيع هتمابل هیاو اػضای ضايىاظه و اهمیت ظاظو به يممهای خًكیتی یکعیگؽ ،يمغۀ ناؽوع
ضىبی بؽای پؽظاضتى به پى یاییهای پیچیعه ظؼ ضايىاظه اقت.
1

به يظؽ قايعؼا بن تًىؼ ؼایدی که ظؼ هىؼظ هؽظايگی و ؾياايگی وخاىظ ظاؼظ ،ظؼقات يیكات و
يبایع هؽظايگی و ؾيايگی ؼا ظؼ ظو قىی یک پیىقاتاؼ و کؽاياههای هتضااظ یاک بؼاع هًفاؽظ ظؼ يظاؽ
گؽ اات؛ بلکااه بایااع ظو هسااىؼ خهااتگیؽی هؽظايااه و ؾيايااه ؼا ػًااىاو کااؽظ .وی اػتماااظ ظاناات کااه
خهتگیؽی هؽظايه با و یژگیهای هؽظايه (هايًع پؽضانگؽی) و خهتگیؽی ؾيايه با و یژگیهاای ؾياياه
(هايًع تؽبیتکًًعه) هكتمل اؾ یکعیگؽ اقت (هایع .)3131 ،پف بن باا تىخاه باه اؽٌ ؾیؽبًاایی
الگىی ضىظ که هؽظايگی و ؾيايگی ظو بؼع هدؿا و هكتمل هكتًع (يه ظو لغ ،یک پیىقاتاؼ) ،چهااؼ
قًص ػمعه خًكیتی ؼا اؼائه کؽظه اقت؛ بًابؽایى بكاته باه يماؽه ا اؽاظ ظؼ هؽیاک اؾ ظو خهاتگیؽی
هؽظايگی و ؾيايگی ،چهاؼ قًص نطًیتی هىخىظ ػباؼتًاع اؾ قاًص هؽظاياه 2،قاًص ؾياياه 3،قاًص

ياهتمایؿ 4و قًص آيعؼوژيی 5.نطًی که يفات هطتى هؽظاو ظؼ او ؾیاظ و يفات هطاتى ؾيااو

ظؼ او کن بانع ،ظاؼای يمم خًكیتی هؽظايه اقت .نطًی که يافات هطاتى ؾيااو ظؼ او ؾیااظ و
يفات هطتى هؽظاو ظؼ او کن بانع ،ظاؼای يمم خًكیتی ؾيايه اقت .نطًی که ظؼ هؽ ظو ظقاته
1 .Sandra Bem
2. Masculine Type
3. Feminine Type
4. Undefined Type
5. Androgyny Type
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يفات اؼیف هیبانع ،واخع يمم خًكیتی ياهتمایؿ اقات و يیاؿ نطًای کاه تؼاعاظ ؾیااظی اؾ
يفات هؽظايه و ؾيايه ؼا ظاؼظ ،او ؼا آيعؼوژيی هیياهًع (يداؼیاو و ضعاؼزیمی.)3111 ،
ا ؽاظ آيعؼوژيی ظؼ ؼوابظ هیاو ؽظی ضاىظ هًؼغافتؽ اؾ ظیگاؽ ا ؽاظياع (هايكاتع 1و همکااؼاو،
 )3331و اؾ لساػ تمایؿیا تگی ظؼ واؼیت بهتؽی لؽاؼ ظاؼيع (انتؽایه )3131 ،و يكبت به همتایاو
ضىظ اؾ بهعانت ؼوايی (بن )3313 ،و کمال نطًیتی بهتؽی بؽضىؼظاؼياع و يیاؿ باا هفااهین يمام
خًكیتی هسعوظ يمینىظ و اؾ يظؽ پاقصظهی کاؼآهع باههىلؼیتهای هطتلاف گكاتؽظهتؽ و آؾاظتاؽ
هكتًع (هایع .)3131 ،هاؽظاو و ؾياايی کاه باهػًىاو آياعؼوژيی تىيایف هیناىيع ،اؾ هسبىبیات
اختماػی باالتؽی بؽضىؼظاؼيع و به ظلیل تىايایی ظؼ پؽظاضتى به ؼ تاؼهای هؽظاياه و ؾياياه و همچًایى

تىايایی خابدایی ایى ظو ؼ تاؼ ،قاؾل یا تهتؽ اؾ ظیگؽ ا ؽاظيع (بن3311 ،؛ اقپًف3311 2،؛ يمل اؾ
ً
گىلىهبىک و یول .)3111 ،هثال بكته به نؽایظ هیتىايًع اقتمالل هؽظايه یا ػغى ت ؾياياه يهااو
ظهًااع (تیلىؼوهااال؛ يماال اؾ بااؽک ،لااىؼا ای .)1113 ،آيهااا ػااؿتيفف باااالتؽی ظاؼيااع و ظؼ ب ایى
همكااليهاو ظؼ همایكه با ا ؽاظ ظیگؽ ،اؾ هسبىبیت بیهاتؽی بؽضاىؼظاؼ هكاتًع (هیداؽ ،ظوکاف،
3313؛ هاقاظ 3313 4،و اقپًف3313 5؛ يمل اؾ يداؼیاو.)3111 ،

3

همچًیى ،ا ؽاظ آيعؼوژيی اؾ ػملکاؽظ ضاايىاظه بااالتؽی بؽضىؼظاؼياع (ضايیهداع و همکااؼاو،
 3133و يداؼیاو .)3111 ،همكؽاو آيعؼوژيی بهتؽ اؾ ظیگؽاو لاظؼ به هعیؽیت تؼاؼااتهاو هكاتًع
و يكبت به ا ؽاظ هؽظايه و یا ؾيايه ازكاقات هثبت بیهتؽ و ايؽژی بااالتؽ ظؼ ايداام وظاایف ظاؼياع و
هیل به کًتؽل بیهتؽی ؼا يهاو ظاظهايع (یلكما و بؽاوو )3311 ،و ظؼ هىؼظ ؼابغه خًكی ؼازتتؽياع و
ؽاوايی ؼابغه و هیؿاو اؼگاقن بیهتؽی ؼا گؿاؼل ظاظهايع (ؼاظالو.)3311 ،
اؾ قىی ظیگؽ ،هغالؼه نطًیت بؽای ظؼک هاهیات ايكااو اهاؽی ااؽوؼی اقات .هؽیاک اؾ
همكؽاو با پیهیًه تسىلی و قبک نطًیتی و تؽکیا ،ػىاهال ؾیكتناًاضتی ،هسیغای و تدؽبای
گىياگىو به ؾيعگی ههتؽک لعم هیگػاؼيع .ظويالو و همکاؼاو ( ،)1111با انااؼه باه پژوهمهاای
ايدام نعه بؽ ایى يظؽيع که ؼاایت ؾيانىیی بیم اؾ همه اؾ ویژگیهای نطًایتی ؾوخایى هتاأثؽ
اقت (ػباقی .)3111 ،اؾ آيدا که و یژگیهای نطًیتی ؾیؽبًاای يظاام ؼ تااؼی ا اؽاظ ؼا تهاکیل

1. Manstead, A.R.
2. Spence
3. Major, Deaux
4. Massad
5. Spence
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هیظهًع ،پؽظاضتى باه ایاى همىلاه هیتىاياع خًباههای ضايای اؾ ػملکاؽظ ا اؽاظ ؼا ظؼ ؾهیًاههای
گىياگىو ،اؾخمله ظؼ بكتؽ ضايىاظه ؼونى قاؾظ.
یا تههای پژوههی ؽاواو يهااو هیظهًاع کاه ػىاهال و ابؼااظ نطًایتی بیهاتؽ اؾ هتغیؽهاای
تمى یمی هثل قى ،تسًیالت یا قابمه خعایی ظؼ گػنته باا ػملکاؽظ ضاايىاظه (هؼایى و همکااؼاو،
 )3131و ؼاایت ؾيانى یی (للیؾاظه و همکاؼاو 3113 ،و خًىـ و اقتفاو 3333 1،و و یدیًتیماال
و کىهاااؼی1111 ،؛ يماال اؾ بهبااىظی 3111 ،و ػلیهااعظ و همکاااؼاو 3133 ،و لاقاامی اؼگًااه و
همکاااؼاو 3133 ،و ناااکؽیاو 3133 ،و یًچااام ،هاؼولااع و گااايى یلیپف 1111 ،و ؽايااک و ک این،
 )3331هؽتبظ هكتًع .همچًیى يتایح پژوهمها يهاو هیظهًع که ا ؽاظ کكاايی ؼا باهػًىاو همكاؽ
ايتطاب هیکًًع که و یژگیهای ههابهی با آياو ظانته بانًع (بًتلؽ و يیىکما )3331 ،،و همكاؽايی
که ظاؼای تیپهای نطًیتی ههابهی هكتًع ،ؼاایت ؾيانى یی بهتؽی ؼا تدؽبه هیکًًاع (اهاايی و
هدػوبی3133 ،؛ ياظلی و همکاؼاو 3131 ،و ابؽاهیمی و همکاؼاو.)3111 ،
تیپ نطًیتی  ،Aیکی اؾ هههىؼتؽیى تیپهای نطًیتی−ؼ تاؼی اقات کاه اؾ قاال 3313
تاکًىو ظؼ هتىو ؼواونًاقی و ؼواوپؿنکی هغؽذ نعه و هىؼظ تىخه ؽاواو لؽاؼ گؽ ته اقت .ظؼ قال
 3313ظو هتطًى لل ،به يامهای ؽیعهى و ؼوؾيمى ههاهعه کؽظيع که هؽظاو و ؾياايی کاه ظاؼای
و یژگیهایی هايًع تکلن قؽیغ ،ؼلابتخى یی ،بیزىيلگی ،قطتکىنی ،پؽضانگؽی و ضهاىيت
هكتًع ،زعوظ هفت بؽابؽ بیهتؽ اؾ ا ؽاظ ػااظی هكاتؼع اباتالی باه بیماؼیهاای کؽوياؽ 2هیباناًع
(ؼوؾيهاااو و قاالیگمى .)3113 ،همچًاایى ایااى ا ااؽاظ اؾ نطًاایتی بؽضىؼظاؼيااع کااه «هكااتؼع

بیماؼی»3هایی اؾخمله ا كاؽظگی ،ػًابايیت ،ضًاىهت و اااغؽاب هكاتًع ( ؽیاعهى و کلای،
.)3311
الگىی نطًیتی ؼ تاؼی تیپ  Aآهیؿهای کًهی هیدايی اقات کاه باا تاالل ا ؽاعای خهات
کك ،اهتیاؾات ؾیاظ و چهبكا ياهسعوظ ظؼ ؾيعگی ظؼ کىتاهتؽیى ؾهاو همکى و ظؼ هطالفت و ؼلابت
با ا ؽاظ ظیگؽ ههطى هینىظ (ؼوؾيمى3313 ،؛ يمل اؾ يداؼیاو و همکاؼاو.)3111 ،
ا ؽاظی که چًیى و یژگیهایی ؼا يعاؼيع ،ظؼ ظقته ا ؽاظ ظاؼای نطًیت تیاپ  Bلاؽاؼ هیگیؽياع؛
بعیى تؽتی ،،نطًیت تیپ  Bظاؼای ایى ضًىيیتها هیبانًع آؼام ،يبىؼ ،هالیان ،باا اضاالق
هتؼاظل ،همه ولت ضىظ ؼا يؽف کك ،هى میتهای زؽ های یا ؼلابتهاای اختمااػی يمیکًًااع،
کاؼ یکًىاضت و پایعاؼ ظاؼيع ،ظچااؼ کمباىظ ولات و ؽيات يیكاتًع ،ولات هًاقابی ؼا هان باؽای
1. Genevece & Stephan
)2. coronary heart diseases (CHD
3. disease-prone
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ؼالیتهای هىؼظ ػالله ضى یم ظؼ بیؽوو اؾ هسیظ کاؼ اضتًاو هیظهًع ،آؼام و نمؽظه ياسبت
هیکًًع (ؼوؾيهاو ،قلیگمى.)3331 ،
بهعىؼ کلی ،یا تههای پژوههی و یژگیهای نطًایتی ؼ تااؼی ؾیاؽ ؼا ظؼ ا اؽاظ تیاپ  Aتأییاع
هیکًًع تمایل به تًهایی کاؼ کؽظو ،بلًعپؽواؾی و کمالگؽایی ،گىل باهؾيگی و هىنایاؼی اؽاواو،
تؼدیل و نتاب ظؼ ؾيعگی و ؼلابتخى یی ،پؽضانگؽی ،تًیعگی و ياآؼاهی ،بیيبؽی ،کنتسملای و
تسؽیکپػیؽی ،ولتنًاقی ا ؽاعی و غؽق ظؼ کاؼ نعو ؾیاظ و ياتىايی ظؼ کًاؼهگیؽی اؾ اناتغال باه
کاؼ و ػالله ا ؽاعی به کااؼ و زؽ اه .آيهاا يكابت باه قاایؽ ا اؽاظ يمؽههاای بااالیی ظؼ و یژگیهاای
نطًیتی پؽضانگؽی ،ضهىيت و قلغهگؽی کك ،هیکًًع؛ اؾ ؼواباظ بیى اؽظی و ناؽایظ کااؼی
ضىظ کمتؽ ؼاایايع و هضغؽبتؽ و ا كؽظهتؽ هكتًع و هاؼ ؼوايی بیهتؽی تدؽبه هیکًًاع (يمال اؾ
يداؼیاو .)3111 ،آيها به قب ،ػؿتيفف پاییًی که ظاؼيع ،زتی ظؼ نؽایظ ػاظی يیؿ ازكاـ ضغؽ
و هاؼ ؼوايی کؽظه ،تالنی ا ؽاعی بؽای بهبىظ وااؼیت ضاىظ هیکًًاع و ظؼ هاىؼظ هماام و هًؿلات
ازكاـ يگؽايی ؾیاظی ظاؼيع ،ظؼ بیاو ازكاقات ضاىظ ياتىايًاع و باه هاؽظم اػتمااظ کمتاؽی ظاؼياع
(خًاآباظی .)3131 ،ظؼ هدمىع ا ؽاظ تیپ  Aقالهت ؼواو پاییىتؽ (قلغايی و همکااؼاو،)3131 ،
بهعانت خكمايی اؼیفتؽ و آقی،پػیؽی بیهتؽی بؽای ابتال به بیماؼیهای خكمايی ظاؼيع (بؽوؾ
و بلىئى .)3331 ،همچًیى ا ؽاظ ظاؼای تیپ نطًایتی  Aػملکاؽظ ضاايىاظه ااؼیفتؽ (هاؽاظی و
همکاؼاو 3133 ،و قپهىيعی و همکاؼاو )3131 ،و ؼاایت ؾيانى یی پاییىتؽی ظاؼياع (خًاآبااظی،
 3131و ایؽاوپىؼ و زیعؼيژاظ.)3133 ،
با تىخه به اهمیت کاؼآهعی ضايىاظه الؾم اقت ظايم ؼواونًاقی گامهای هؤثؽی بؽای بؽؼقای
ایى تسىالت بؽظاؼظ تا بتىايع پاقطگىی هؽاخؼاو بانع و به اؼتمای بهعانت ؼوايی ايكاوها (هاعف
يهایی) ظقت یابع .ظلیل ایى اهؽ نماؼ ؽاواو ؾوجهایی اقت که باؽای ههااوؼه هؽاخؼاه هیکًًاع و
آهاؼ ؼوؾا ؿوو عالق ظؼ خاهؼه هیبانع کاه يتیداه آو ا اؿایم اضاتالالت ؼوايای و يابهًدااؼی ظؼ
خاهؼه اقت.
بكیاؼی اؾ پژوهمهای زىؾه کاؼآهعی ضايىاظه ظؼ هؽازل اولیه بؽ ؼوابظ پعؼ و هااظؼ−کاىظک و
ؼوابظ ؾوخیى هتمؽکؿ نعه اقت (بًعوؼا1133 ،؛ يمال اؾ هىنایاؼی)3131 ،؛ اؾایاىؼو ،ااؽوؼت
ظاؼظ که هكائل ؽظی هؽتبظ ظؼ کاؼآهعی ضاايىاظه اؾخملاه يمام خًكایتی و تیپهاای نطًایتی
ؾوخیى يیؿ هىؼظ هغالؼه لؽاؼ گیؽيع.
همچًیى هػه ،و پایبًعی به یک يظام هاػهبی ظؼ ؾوخایى باهػًىاو ػاهال اثؽگاػاؼ باؽ کًتاؽل
هیداو و نًاضت ظؼ ؽظ اؾ هكائلی اقت که بایع ظؼ يىع الگىی اؼتباعی ایى ؾوخیى بؽؼقی ناىظ،
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ؾیؽا ههاهعه هینىظ که چگىيه ؾوخیى بؽاقاـ پایبًعی باه هاػه ،ظؼ ؼواباظ ؾياناى یی ،ضاىظ ؼا
هكئىل ههؽوؼؾی به یکعیگؽ ،ؽاهن آوؼظو اقباب آؼاهم به هماعیگؽ و تؼهاع ظؼ ؼواباظ ؾياناى یی
هیظايًع (ثًاگى یی و خااوبؿؼگی .)3131 ،باا وخاىظ ایاى باا بؽؼقای پیهایًه پاژوهم و هالزظاه
پژوهمهای يىؼت گؽ ته ظؼ ایى ؾهیًه ،هالزظه هینىظ که پژوهمهای ايعکی کاؼآهعی ضاايىاظه
ؼا با تىخه به هبايی اقالهی قًدیعهايع و ابؿاؼهاای هاىؼظ اقاتفاظه ظؼ بیهاتؽ آيهاا ،پؽقامياهههای
غیؽبىهی اقت.
کمبىظ پژوهمهای هؽتبظ با ػىاهل ؽظی کاؼآهعی ضايىاظه و يیؿ يبىظ پژوههی با هىاىع ؼابغه
يممهای خًكیتی و تیپهای نطًیتی ؾوخیى با کاؼآهعی ضايىاظه باهو یژه ظؼ خاهؼاه عاالب ،اؾ
اؽوؼتهای پؽظاضتى به ایى هىاىع اقت.
ؽایههای پژوهم ػباؼتًع اؾ
يممهای خًكیتی ظؼ ؾوخیى با کاؼآهعی ضايىاظه ؼابغه ظاؼيع.
تیپ نطًیتی  Aظؼ ؾوخیى با کاؼآهعی ضايىاظه ؼابغه ظاؼظ.
روظ پژوهع

پژوهم زااؽ اؾ يىع تىيیفی−همبكتگی اقت .خاهؼه آهاؼی ایى پاژوهم ؼا هماه عاالب پایاه
(قال) پًدن تا هفتن قاکى ناهؽ لان ظؼ قاال تسًایلی  3131−3131و همكاؽاو آيهاا تهاکیل
هیظهًع .يمىيهگیؽی به ؼول تًاظ ی ضىنهای يىؼت گؽ ته اقت؛ اؾ بایى  11هعؼقاه تسًایل
عالب ػلىم ظیًی نهؽ لن قه هعؼقه بهياىؼت تًااظ ی ايتطااب ناعيع و پؽقامياههها ظؼ بایى
عالب پایههای  1تا  1و همكؽاو آيها اخؽا نع.
اؾ ظیعگاه خیمؿ اقتیىيف ظؼ يظؽ گؽ تى  31ههاهعه به اؾای هؽ هتغیؽ ،یک لاػعه قاؽ ايگهاتی
ضىب بؽای تؼییى زدن يمىيه به نماؼ هیآیع .پف بهعىؼ کلی تؼییى زدن يمىيه هیتىايع بیى  1تاا
 31ههاهعه به اؾای هؽ هتغیؽ ايعاؾهگیؽی نعه بانع (هىهى ،3131 ،و)11؛ اؾ ایى ؼو با تىخه باه
تؼعاظ هتغیؽهای هىخىظ (کاؼآهعی ضايىاظه ناهل بؼع زمىلی ،اضاللی و بیًهای ،تیاپ نطًایتی
ناهل تیپ  Aو تیپ  Bو يمم خًكیتی ناهل هؽظايه ،ؾيايه ،ضًثی و آيعؼوژيی) زدن يمىياه 111
يفؽ ناهل  311ؾوج تؼییى نع.
ابسار پژوهع

ابؿاؼهای هىؼظ اقتفاظه ظؼ ایى پژوهم ظؼ لال ،ظو پؽقمياهه به نؽذ ؾیؽ اقت
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پرضعنامه نقع جنطیتی بم ()BSRI

1

ایى آؾهىو ناهل  11يفت یا ػباؼت تىيیفی اقت .اؾ پاقصظهًعگاو ظؼضىاقت هینىظ بؽای هؽ
ً
ً
هىؼظ يهاو ظهًع که همیاـ اؾ ( 3هؽگؿ یا تمؽیبا هؽگؿ ظؼقت يیكت) تا ( 1همیهه یا تمؽیباا همیهاه
ظؼقت اقت) آو يفت تا چه ايعاؾه هیتىايع آيها ؼا تىيیف کًع .اؾ  11يفت هىخىظ  11يافت
بهيىؼت کلیههای ؾيايه 11 ،يفت بهيىؼت کلیههای هؽظاياه و  11يافت ضًثای اقات؛ یؼًای
ؼ تاؼ وابكته به خًكیت يیكت.
هؽگاه ا ؽاظ ایى آؾهىو ؼا ايدام ظهًع ،ظو يمؽه بهظقت هیآوؼيع یک يمؽه هؽظايگی و یاک يماؽه
ؾيايگی .يمؽه هؽظايگی يمؽه هتىقظ ضىظقًدیهای آيها ظؼ هىاؼظ هؽظايگی و يمؽه ؾيايگی آيها يماؽه
هتىقظ ضىظقًدیهای آياو ظؼ هىاؼظ ؾيايگی اقت .بان بااال باىظو ؼا بااالتؽ اؾ هیاياه (هیاياه يماؽه
هتىقظ اقت) تؼؽیاف هیکًاع .هیاياه ظؼ هؽیاک اؾ ایاى همیاـهاا  1.3اقات؛ بًاابؽایى ا اؽاظی
آيعؼوژيی هكتًع که هیايگیى يمؽات آيها ظؼ همیااـ هؽظايگای و يیاؿ ظؼ همیااـ ؾياايگی بااالتؽ یاا
هكاوی با هیايه بانع .ؽظی که ظؼ ویژگیهای ؾيايه يمؽه باالتؽ یا هكااوی باا هیاياه ظاناته ،ولای ظؼ
ویژگیهای هؽظايه يمؽاتی پاییىتؽ اؾ هیايه ظانته بانع ،ظاؼای يمم خًكیتی ؾيايه اقات .همیىعاىؼ
ؽظی که ظؼ ویژگیهای هؽظايه ظاؼای يمؽات باالتؽ یا هكاوی با هیايه بانع ،ولی ظؼ ویژگیهای ؾياياه
يمؽاتی پاییىتؽ اؾ هیايه ظانته بانع ،ظاؼای يمم خًكیتی هؽظايه اقت و يیؿ ؽظی که ظؼ ویژگیهاای
هؽظايه و ؾيايه ظاؼای يمؽاتی پاییىتؽ اؾ هیايه بانع ،ظاؼای يمم خًكیتی ياهتمایؿ اقت؛ ؾیاؽا آيهاا باه
ضىظ ظؼ هیچیک اؾ يفات هؽظايه یا ؾيايه ؼتبه باالیی يمیظهًع و ؽظ با ايدام ظاظو ایاى پؽقامياهه
هیتىايع ظؼ یکی اؾ  1گؽوه خای گیؽظ هؽظايه ،ؾيايه ،آيعؼوژيی و ياهتمایؿ.
بن ( )3313خهت هساقبه اػتباؼ ؽم کىتاه پؽقمياهه يمم خًكیتی ،همبكاتگی آو ؼا باا اؽم
بلًع بؽؼقی کؽظ و اؽی ،همبكتگی بیى ایى ظو ؼا  %33بهظقت آوؼظ .اػتباؼ آؾهىو ؽم کىتاه يمم
خًكیتی بن به گؿاؼل ههؽاییؾاظه و همکاؼاو ( )3111باا اقاتفاظه اؾ ااؽی ،همبكاتگی پیؽقاىو
هساقبه نع .تمام اؽای ،همبكتگی هؤلفههای ایى آؾهىو ظؼ قغر  p≤1.13هؼًا ظاؼياع .ااؽی،

همبكتگی کل آؾهىو بؽای ؾياو  %33و هؽظاو  %11بهظقت آهعه اقت .بن همكايی ظؼويای ایاى
همیاـ ؼا  31۹بهظقت آوؼظ .ههؽاییؾاظه و همکاؼاو بههًظىؼ بؽآوؼظ پایایی آؾهىو اؽم کىتااه يمام
خًكی بن و هؤلفههای آو اؽای ،آلفای کؽويباش آيها ؼا هساقابه کؽظياع .ااؽی ،آلفاای کؽويبااش
بؽای کل همیاـ  11۹بهظقت آهع که يهايگؽ قغر باالی هماهًگی ظؼويی آؾهىو اقت.

1. Bem Sex Role Inventory
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پرضعنامه تیپهای غخصیتی  Aو B

اؾخمله پؽقمياهههایی که بؽای اؼؾیابی تیپ نطًیتی قاضته نعه ،پؽقمياهه تیاپ نطًایتی
 Aاقت .ایى پؽقمياهه ؼا ؽیعهى و ؼوؾيمى قاضته که ایى تیپهای نطًیتی ؼا ابعاع کؽظهاياع و
ا ؽاظ ؼا به ظو گؽوه نطًیتی هتمایؿ هیکًًع.
ایى پؽقمياهه ظاؼای  11قؤال اقت که با گؿ یًاههای بلاه و ضیاؽ پاقاص ظاظه هیناىيع .باؽای
يمؽهگػاؼی ایى پؽقمياهه پاقصهای «بله» نماؼل هینىيع .اگؽ تؼعاظ پاقصهای «بله» بایى 13
تا  11بىظ ،ؽظ ظاؼای نطًیت تیپ  Aنعیع اقت و اگؽ تؼعاظ پاقصهای «بله» ؽظ بیى يمؽه  31تا
 11بانع ،نطًیت وی  Aهیبانع .ظؼيىؼتیکه تؼعاظ پاقصهای بلاه اؽظ  1تاا  31باناع تیاپ
نطًیتی وی  Bهیبانع و ظؼيىؼتیکه تؼاعاظ پاقاصهای بلاه اؽظ بایى يافؽ تاا  1باناع ،تیاپ
نطًیتی ؽظ  Bنعیع هیبانع.
ظؼ یک هغالؼه که بؽ ؼوی ظايهدى یاو ایؽايی ايدام گؽ ت ،پایاایی پؽقامياهه باه ؼول آلفاای
کؽويباش  1/11بهظقت آهع (قپهؽیاو و خىکاؼ .)3133 ،ظؼ پژوهم ناکؽیيیا ( )3111يیؿ پایاایی
پؽقمياهه با ؼول آلفای کؽويباش  1/13هساقبه نع .ظؼ پژوهم گؽاهای ايال ،باعؼی و ؾیًاالی
( )3111يیؿ همعاؼ آلفای کؽويباش خهات بؽؼقای پایاایی آؾهاىو نطًایت  1/11بهظقات آهاع
(يًؽالهی و همکاؼاو .)3131 ،همچًیى ؼوایی ایى پؽقامياهه ظؼ بیهاتؽ پژوهمهاا  1/1تاا 1/1
گؿاؼل نعه اقت (يًیؽی و نؽیفی.)3131 ،
1

پرضعنامه ضنجع کارآمذی خانواده براضاش منابع اضالمی صفورایی ()S.FEQI

ناضىهای پؽقمياهه  S.FEQIبؽگؽ ته اؾ تؼالین ظیى اقالم بؽای قًدم ضايىاظه کاؼآهع اقات.
ایى پؽقمياهه ظاؼای قه ؾیؽهمیاـ و  13ػبااؼت اقات .نایىه يمؽهگاػاؼی پؽقامياهه قاًدم
کاؼآهعی ضايىاظه بؽاقاـ عیف  1ظؼخهای لیکؽت اقت.
پؽقمياهه قًدم کاؼآهاعی ضاايىاظه ،ظاؼای قاه ػاهال ؾیؽبًاایی اقات نااضى بیًهای،
ناضى اضاللی و ناضى زمىلی .ایى پؽقمياهه اؾ اػتبااؼ و ثباات ظؼويای هغلاىب بؽضاىؼظاؼ
اقت .آلفای کؽويباش کل پؽقامياهه  1/13هیباناع؛ همچًایى اػتبااؼ پؽقامياهه اؾ ؼاه ظويیماه
کؽظو با ؼول اقپیؽهى بؽاوو و گاتمى  1/11هیبانع (يفىؼایی.)3113 ،
ظؼ پژوههی ظیگؽ هؽاتیاو ،زیعؼی ،ؾاؼػای تىپطاياه و يافىؼایی ( )3131باه بؽؼقای ؼوایای
همیاـ کاؼآهعی ضايىاظه با اقتفاظه اؾ تسلیل ػاهلی پؽظاضتًع .بؽای بؽؼقی پایاایی ایاى همیااـ اؾ
1. Safurayi .Family Efficiency Questioner based on Islamic View
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ؼول بؽؼقی همكايی ظؼويی بهوقیله آلفای کؽويباش اقتفاظه نع .آلفاای کؽويبااش  1/31بهظقات
آهعه اقت .بؽاقاـ یا تههای پژوهم هیتىاو گفت ایى پؽقمياهه ظاؼای ؼوایی و پایایی باال باىظه
و ػىاهل هًكدمی اؾ آو بهظقت هیآیع که هیتىاو با کاؼبؽظ آو ،کاؼآهعی ضايىاظه ؼا بؽاقاـ هًابغ
اقالهی هىؼظ هغالؼه لؽاؼ ظاظ و ظؼ پژوهمهای آتی اؾ آو اقتفاظه کؽظ.
یافتههای پژوهع

ا ؽاظ يمىيه ظؼ ظاهًه قًی  33تا  11قال لؽاؼ ظانتًع و بیهتؽیى زدن ؽاوايی هؽبىط به ظاهًه  11تاا
 11قال ظاؼيع .عالب اؾ يظؽ همغغ تسًیلی ظؼ قه پایه تسًیلی  1 ،1و  1لؽاؼ ظاؼيع (خعول .)3
همچًیى آؾهىظيیها اؾ يظؽ يمم خًكیتی به چهااؼ ظقاته تمكاینبًعی هیناىيع کاه بیهاتؽیى
ؽاوايی هؽبىط به خًكیت ياهتمایؿ و کمتؽیى ؽاوايی هؽبىط به خًكیت هتمایؿ هؽظايه اقت .اؾ يظاؽ
تیپ نطًیتی ا ؽاظ به ظو ظقته کلی تیاپ نطًایتی  Aو تیاپ نطًایتی  Bظقاتهبًعی ناعيع.
تمكین بؽاقاـ يمؽهای اقت که ؽظ اؾ پؽقمياهه هؽبىعه به ظقت هایآوؼظ .ظؼ تمكاینبًعی تیاپ
نطًیتی بیهتؽیى ؽاوايی هؽبىط به تیپ نطًیتی  Bو کمتؽیى ؽاوايی هؽبىط به تیپ نطًایتی
 Aنعیع بهظقت آهع (خعول .)1
جذول  :1فراوانی آزمودنیها براضاش جنطیت ،تحصیالت و تیپ غخصیتی
جىسیت

پایه 5

021
51

021
51

66
05

201

پایه 6

مرد

زن

پایه 7

فراواوی
فراواوی درصذی
مجموع فراواوی

تحصیالت حوزوی طالب

همسران طالب از لحاظ تحصیالت حوزوی

حوزوی

غیرحوزوی

01
06/7
021

00
08/6

20
01

96
01

021

جذول  :2فراوانی آزمودنیها براضاش تیپ غخصیتی
تیپ شخصیتی

تیپ  Aشذیذ
تیپ A
تیپ B
تیپ  Bشذیذ
مجموع

فراواوی

06
71
002
02
201

فراواوی درصذی

6 /7
29/2
06/7
07/5
011
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جذول  :3فراوانی آزمودنیها براضاش نقعهای جنطیتی
فراواوی

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

آوذروژوی
متمایس مرداوه
متمایس زواوه
وامتمایس

مجموع

61
08
08
2
00
08
51
81

فراواوی درصذی

08

21

21

8 /0

62

25/8

001

05/8
011

201

جذول  :4ویژگیهای توصیفی آزمودنیها براضاش متغیرهای نمره مردانگی و زنانگی ،تیپ غخصیتی و کارآمذی خانواده
متغیر

میاوگیه

باالتریه ومره

پاییهتریه ومره

اوحراف معیار

خطای استاوذارد

نمره ویژگیهای مردانه
نمره ویژگیهای زنانه
تیپ شخصیتی
کارآمذی کل
عامل بینشی
عامل اخالقی
عامل حقوقی

0366
0382
00300
25536
5736
00730
8030

6361
6365
22
292
72
066
96

2305
2385
2
096
60
85
55

1380
1365
0321
26308
736
0038
736

13150
13102
13270
0309
1307
1376
1309

جذول  :5ماتریص همبطتگی نقعهای جنطیتی آزمودنیها و کارآمذی خانواده
متغیر

کارآمذی خانواده
آنذروژنی
متمایس مردانه
متمایس زنانه
نامتمایس

P/sig

همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری

کارآمذی خاوواده

0
-*13000
13111
13100
13916
13112
13986
*-13660
13111

آوذروژوی

0
--13050
13011
-13295
13110
-13061
13111

متمایس مرداوه

0
--13078
13152
-13277
13112

متمایس زواوه

0
--13506
13111

وامتمایس

0
-P ≤*1310
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جذول  :6ماتریص همبطتگی نقعهای جنطیتی آزمودنیها و زیرمقیاشهای کارآمذی خانواده
P/sig

متغیر

عامل اخالقی
عامل حقوقی
عامل بینشی

همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری

آوذروژوی

13002
13111
13668
13111
13665
13111

وامتمایس

-13669
13111
-13652
13111
-13265
13101

متمایس مرداوه

13116
13978
13116
13970
13166
13708

متمایس زواوه

-13109
13866
13190
13619
-13161
13508

جذول  :7ماتریص همبطتگی تیپهای غخصیتی و کارآمذی خانواده
متغیر
عامل
اخالقی
عامل حقوقی
عامل بینشی
آنذروژنی
نامتمایس
متمایس مردانه
متمایس زنانه
متغیر
کارآمذی
خانواده

P/sig
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
P/sig

همبستگی

سطح معناداری

عامل اخالقی عامل حقوقی
-0
--0
-------13668
13002
13111
13111
-13652
-13669
13111
13111
13116
13116
13970
13978
13190
-13109
13619
13866
تیپ  Aشذیذ

*-13008
13111

عامل بیىشی
----0
-13665
13111
-13265
13101
13166
13708
-13161
13508
تیپ A

*-13200
13111

آوذروژوی
13002
13111
13668
13111
13665
13111
0
--------

وامتمایس
-13669
13111
-13652
13111
-13265
13101
--0
-----تیپ B

*13095
13111

متمایس مرداوه متمایس زواوه
-13109
13116
13866
13978
13190
13116
13619
13970
-13161
13166
13508
13708
---------0
--0
---تیپ  Bشذیذ

-13185
13078

*

P ≤ 1310

بحث و بررضی

ظو ؽایه ايلی ظؼ ایى پژوهم ظؼ يظؽ گؽ ته نع که ظؼ اظاهه با تىخه به ظاظههاای آهااؼی بهظقات
آهعه تبییى هینىظ.
بررضی فرضیه اول

ؽایه اول ػباؼت اقت اؾ ایًکه «يمم خًكیتی ؾوخیى با کاؼآهعی ضايىاظه ؼابغه ظاؼظ».
ظؼ ایى پژوهم آؾهىظيیها با تىخه به يمم خًكیتی به چهاؼ ظقته آياعؼوژيی ،هتماایؿ هؽظاياه،
هتمایؿ ؾيايه و ياهتمایؿ تمكاینبًعی ناعيع و همبكاتگی هؽیاک باا اقاتفاظه اؾ آؾهاىو همبكاتگی
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پیؽقىو ،با کاؼآهعی ضايىاظه بؽؼقی نع .يتایح يهاو ظاظ که يمم خًكیتی آياعؼوژيی باا کاؼآهاعی
ضايىاظه همبكتگی هثبت هؼًاظاؼ ظاؼظ و يمم خًكیتی ياهتمایؿ با کاؼآهعی ضايىاظه همبكتگی هًفی
هؼًاظاؼ ظاؼظ؛ اها يمم خًكیتی هتمایؿ هؽظايه و هتمایؿ ؾيايه با کاؼآهعی ضايىاظه همبكتگی هؼًااظاؼ
يعاؼيع (خعول  .)1خهت بهظقات آوؼظو اعالػاات بیهاتؽ ؼابغاه بایى ؾیؽهمیاـهاای کاؼآهاعی
ضايىاظه با يممهای خًكیتی بؽؼقی نع که يتایح بیاايگؽ وخاىظ ؼابغاه هؼًااظاؼ هثبات بایى يمام
خًكیتی آيعؼوژو و هؽ قه ؾیؽهمیاـ بیًهی ،اضاللی و زمىلی ظؼ کاؼآهعی ضايىاظه اقت (خعول
.)1
اؾایىؼو هیتىاو يتایح ؾیؽ ؼا بیاو کؽظ
 .3با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ يمم خًكیتی آيعؼوژيی کاؼآهعی ضايىاظه آيها باالتؽ هیؼوظ؛
 .1با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ يمم خًكیتی «ياهتمایؿ» کاؼآهعی ضايىاظه آيها پاییىتؽ هیؼوظ؛
 .1يمم خًكیتی هتمایؿ هؽظايه با کاؼآهعی ضايىاظه ؼابغه هؼًاظاؼی يعاؼظ؛
 .1يمم خًكیتی هتمایؿ ؾيايه با کاؼآهعی ضايىاظه ؼابغه هؼًاظاؼی يعاؼظ.
اؾایىؼو ،ؽایه اول پژوهم تأییع هینىظ.
يتایح ایى بطم پژوهم با پژوهمهای ؽاواو پیهیى ؾیؽ همكى اقت
پژوهم ضايیهدع ( )3133يهاو ظاظ باوؼهای خًكیتی با ػملکؽظ ضايىاظه ؼابغه هؼًااظاؼ ظاؼظ؛
همچًیى یلكما و بؽاوو ( )3311يهاو ظاظيع که همكؽاو آيعؼوژيی بهتؽ اؾ ظیگؽاو لاظؼ به هاعیؽیت
تؼاؼااتهاو هكتًع و يمم خًكیتی بهتاؽ اؾ خًكایت ؾیكاتی هیتىاياع پیمبیًیکًًاعه ؼ تاؼهاای
اؼتباعی ؾوخیى باناع و يیاؿ ظؼ پاژوهم ؼاظالو ( )3311ا اؽاظ آياعؼوژيی ظؼ هاىؼظ ؼابغاه خًكای
ػملکؽظ بهتؽی ظانتًع .يتایح پژوهم ضمكهای ( )3111يهاو ظاظ کاه ؾيااو ظاؼای يمام خًكایتی
ً
يؽ ا ؾيايه اؾ ؼ تاؼ خًكیناو ياؼاایتی بیهتؽی ظاؼيع و يیؿ پكؽاو آيعؼوژيی ظؼ همایكاه باا پكاؽاو
ظیگؽ ،اؾ ؼاایت اختماػی بااالتؽی بؽضاىؼظاؼ بىظياع (زدااؾی و همکااؼاو )3111 ،و بؽاقااـ
پژوهم کؽینيژاظ يیاؼق و همکاؼاو ( )3113هیتىاو ظؼیا ت که با ا ؿایم يماؽه عؽزاىاؼه خًكای،
هیؿاو ؼاایت ؾيانى یی ؾياو ا ؿایم هییابع و عؽذواؼههای خًكی بؽ هیؿاو ؼاایت ؾيانى یی تاأثیؽ
ظاؼظ.
همچًیى بًابؽ يتیده ظوهی که ظؼ هىؼظ ؽایه اول بهظقت آهع ،گفتاه ناع کاه يمام خًكایتی
ياهتمایؿ با کاؼآهعی ضايىاظه ؼابغه هؼًاظاؼ هًفی ظاؼظ که ایى يتیداه باا بطام آضاؽ يتاایح پاژوهم
یلكما و بؽاوو ( )3311هماهًگ اقت که يهااو ظاظ همكاؽاو ياهتماایؿ کمتاؽ اؾ ظیگاؽاو لااظؼ باه
هعیؽیت تؼاؼااتهاو هكتًع؛ همچًیى ياهتمایؿها يكبت به ا ؽاظ هؽظايه و یا ؾيايه ازكاقات هثبات
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کمتؽ ،ايؽژی پاییىتؽ ظؼ ايدام وظایف و هیل به کًتؽل کمتؽی ؼا يهاو ظاظهايع و يیؿ خًكایت هؽظاياه
ظؼ ایى ؾهیًهها اؾ خًكیت ؾيايه بهتؽ بىظيع و خًكایت آياعؼوژو بااالتؽیى يماؽه ظؼ ایاى ؾهیًاهها ؼا
ظانتهايع.
با تىایسات باال يتیده گؽ ته هینىظ که ایاى بطام اؾ پاژوهم زاااؽ پژوهمهاای اؽاواو
پیهیى ؼا پهتیبايی هیکًع.
بررضی فرضیه دوم

ؽایه ظوم ایى پژوهم ػباؼت اقت اؾ ایًکه «تیپ نطًیتی  Aو  Bؾوخیى با کاؼآهاعی ضاايىاظه
ؼابغه ظاؼظ».
ظؼ ایى پژوهم آؾهىظيیها بهعىؼ کلی ظؼ ظو ظقته تیپ نطًیتی  Aو تیپ نطًیتی  Bلاؽاؼ
ظاؼيع .با اقتفاظه اؾ آؾهىو همبكتگی پیؽقىو ،همبكتگی هؽیک با کاؼآهعی ضايىاظه ا اؽاظ بؽؼقای
نع .يتایح يهاو ظاظ بیى تیپ نطًیتی « Aنعیع» با کاؼآهعی ضايىاظه همبكاتگی هًفای هؼًااظاؼ
وخىظ ظاؼظ .همچًیى بیى تیپ نطًیتی  Aبا کاؼآهعی ضايىاظه همبكتگی هًفی هؼًاظاؼ وخىظ ظاؼظ
و بیى تیپ نطًیتی  Bو کاؼآهعی ضايىاظه همبكتگی هثبت هؼًااظاؼ وخاىظ ظاؼظ ،ولای بایى تیاپ
نطًیتی « Bنعیع» با کاؼآهعی ضايىاظه ؼابغه هؼًاظاؼی وخىظ يعاؼظ (خعول .)1
اؾایىؼو يتایح ؾیؽ بهظقت آهع
 .3با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ تیپ نطًیتی « Aنعیع» اؾ هیؿاو کاؼآهعی ضايىاظه آيها کاقاته
هینىظ.
 .1با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ تیپ نطًیتی  Aاؾ هیؿاو کاؼآهعی ضايىاظه آيها کاقته هینىظ.
 .1با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ تیپ نطًیتی  Bکاؼآهعی ضايىاظه آيها ا ؿایم پیعا هیکًع.
 .1يمؽه ا ؽاظ ظؼ تیپ نطًیتی « Bنعیع» ؼابغهای با کاؼآهعی ضايىاظه آيها يعاؼظ.
اؾایىؼو ؽایه ظوم پژوهم يیؿ تأییع هیگؽظظ.
ظؼ تبییى يتایح باال ظؼ هىؼظ يمم خًكیتی ا ؽاظ هیتاىاو گفات کاه خاهؼاه هاىؼظ هغالؼاه هاا،
خاهؼهای اقت که بطم لابل تىخهی اؾ ا ؽاظ آو به قمت آياعؼوژيی باىظو گاؽایم پیاعا کؽظهاياع
(خعول )1؛ هؽظاو و ؾياو پاقطگى ،بكیاؼی اؾ و یژگیهایی که ظؼ گػنته ،بهعىؼ هؽقىم هطًىو
خًف هطالفهاو بىظ؛ اهؽوؾ خؿء و یژگیهای ضىظ ظقتهبًعی کؽظه و یا بكیاؼی اؾ کلیهههایی ؼا که
ً
تا اهؽوؾ کاهال وابكته به خًكهاو بىظ ،ظیگؽ تًها هتؼلك به ضىظ يمیظايًع .ظیگؽ ؾياو اؾ ایًکه ضىظ ؼا
بهػًىاو ا ؽاظی هؼؽ ی کًًع که ظاؼای تىايایی ظ اع کؽظو اؾ باوؼهای ضاىظ ،هكاتمل ،ناداع ،ظاؼای
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نطًیت هسکن و ضىظکفا و ظاؼای تىايایی ؼهبؽی هكتًع (ضًىيیاتی که ظؼ خاهؼاه هطًاىو
هؽظاو تؼؽیف نعه اقت) ،تؽقی يعاؼيع و همچًیى ،اگؽ ضىظناو ؼا يیاؿ باا کلیهاههای ظؼظآناًا،
زكاـ به يیاؾهای ظیگؽاو ،زكاـ ،ػاللههًع به کىظکاو و هالین باؾيماایی يکًًاع ،بؽایهااو لابال
لبىل و پػیؽل اقت .اؾ قاىی ظیگاؽ ،هاؽظاو بایم اؾ هاؽ ؾهاايی ضاىظ ؼا باهػًىاو ا اؽاظی ظاؼای
ضًىيایات باػاعفاه ،ظؼظآناًا ،ظاؼای تىاياایی ظؼک ظیگاؽاو ،ظلؼزان ،ظؼ پای ؼ اغ آؾؼظگای
(کلیهههایی که ظؼ اختماع هطًىو ؾيااو تؼؽیاف ناعه) هؼؽ ای هیکًًاع و ظیگاؽ تأکیاعی باه
نًاقايعو ضىظ بهػًىاو ا ؽاظی قلغهگؽ ،پؽضانگؽ ،تمایل به ضغؽپػیؽی و هماوم ظؼ بؽاباؽ ظیگاؽاو
يعاؼيع .همه ایى هىاؼظ يهاوظهًعه آو اقت که بكایاؼی اؾ کلیهاههای هتؼلاك باه خًكایت ،تغییاؽ
یا تهايع و بهؼازتی بؽای تؼؽیف هؽ ظو خًف اؾ آو به کاؼ بؽظه هینىظ.
ظؼ هیاو ظاظههای خعول تىخه به ایى هكئله يیؿ اؽوؼی اقت که نماؼ ؾیاظی اؾ پاقطگى یاو ها
ظؼ لهؽ کلیههای ياهتمایؿ لؽاؼ گؽ تهايع ،ظؼزالی که بًابؽ يظؽ بن ( )3313خىاهغ ظؼ قیؽ ؼويع ؼو به
خلىی ضىظ ظؼ عىل ؾهاو ؼو به قىی آياعؼوژيی باىظو قاىق پیاعا هیکًًاع ،اهاا ظؼ خاهؼاه هاىؼظ
پژوهم ها با ایًکه بكیاؼی اؾ ؾياو و هؽظاو کلیهههای وابكته به خًف ضىظ ؼا اؾ ظقت ظاظهايع ،اها
يتىايكتهايع کلیهههای آيعؼوژيی ؼا ظؼ ضىظ ظؼويی کًًع و ظؼوالغ ،گؽوه بؿؼگی اؾ ا اؽاظ کلیهاههای
ياهتمایؿ ؼا تهکیل ظاظهايع که اگؽ بپػیؽین کلیهههای خًكیتی ػیًکهایی هكتًع کاه ا اؽاظ باا آيهاا
ظيیای ضىظ ؼا يظاؼه هیکًًع و آياو ؼا ظؼ ؼو یاؼویی با نؽایظ گىياگىو آهاظه و لابل پیمبیًی هیکًًع،
ایى ا ؽاظ الع ایى آهاظگی و لعؼت پیمبیًی هكتًع.
ظؼهىؼظ بطم ظیگؽ يتایح تىيیفی ،یؼًی ظقتهبًعی تیپهای نطًیتی ا ؽاظ با تىخه باه ایًکاه
بیهتؽیى تؼعاظ ا ؽاظ ظاؼای تیپ نطًیتی  Bهكتًع و هؽچاه يماؽه ا اؽاظ باه قامت تیاپ  Aپایم
هیؼوظ ،اؾ تؼعاظ ا ؽاظ کاقته هینىظ (خعول  ،)1هیتىاو ایى يتیده ؼا گؽ ت کاه بطام بؿؼگای اؾ
خاهؼه هىؼظيظؽ ظؼ هىلؼیتهای تًمؾا کمتؽ ضهمگیى هینىيع و زتی هًگام ضهن هىلؼیت ؼا باا
ً
والغبیًی بیهتؽ هیپػیؽيع .ایى ا ؽاظ غالبا ظاؼای اػًاب آؼام و ؼازتايع ،بهيعؼت قطى ظیگاؽاو ؼا
لغغ هیکًًع ،انتباههای ضىظ ؼا هیپػیؽيع و آيها ؼا بههًؿله ؽياتهایی باؽای آهاىؾل هیظايًاع و
ً
هؼمىال يگؽاو ولت يیكتًع.
يتایح ایى پژوهم با يتایح پژوهمهای ؾیؽ همكى اقت
هغالؼه هؽاظی و همکاؼاو ( )3133که عبك آو بیى تیپ نطًایتی  Aو  Bو ػملکاؽظ ضاايىاظه
ؼابغه هؼًاظاؼ وخىظ ظاؼظ .يتایح پژوهم ایؽاوپىؼ و زیعؼيژاظ ( )3133که يهاو ظاظ ؼاایت ؾيانى یی
با تیپ نطًیتی  Aهمبكتگی هًفی و با تیاپ نطًایتی  Bهمبكاتگی هثبات ظاؼظ .قاپهىيعی و
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همکاؼاو ( )3131يهاو ظاظيع بیى تیپهای نطًیتی  Aو  Bو يمؽه کال ػملکاؽظ ضاايىاظه ؼابغاه
هؼًاظاؼ وخىظ ظاؼظ (يمؽه باال بیايگؽ تیپ نطًیتی  Aو يمؽه پاییى بیايگؽ تیپ نطًیتی  Bاقت).
پژوهم خًاآباظی ( )3131که يهاو ظاظ تیپ نطًیتی  Aبا ؼاایت ؾيانى یی همبكاتگی هًفای و
هؼًاظاؼی ظاؼظ .یا تههای پژوهم یًچام ،هاؼولع و گايى یلیپف ( )1111کاه بیاايگؽ آو اقات کاه
و یژگیهای نطًیتی ،پیمبیًیکًًعه قالهتی ،ؼاایت ؾيانى یی ،عاالق و هى میات ناغلی باىظه
اقت .پف ایى بطم اؾ هغالؼه زااؽ ،پژوهمهای ؽاواو پیهیى ؼا پهتیبايی هیکًع.
کاربردهای پژوهع

ّ
اهؽوؾه آهىؾل پیم اؾ اؾظواج ؾوجهای خىاو یک اؽوؼت هكلن ظايكته هینىظ ،باهعىؼی کاه تاا

زعوظ ؾیاظی هیتىاو ضىنبطتی و بعبطتی ؾو و هؽظ ؼا اؾ آغاؾ ؾيعگی ههتؽک آياو پیهگىیی کاؽظ؛
پف هیتىاو اؾ يتایح ایى پژوهم ظؼ ههاوؼه پیم اؾ اؾظواج ؾوخیى بهؽه بؽظ .بهبیاوظیگؽ ،بكیاؼی اؾ
ههکالت آيها لابل پیهگیؽی ضىاهًع بىظ .به همیى ظلیل هؽ ايعاؾه ظضتؽ و پكاؽ اعالػاات بیهاتؽی
ظؼ خهت نًاضت ضىظ و همكؽ آیًعهناو ظانته باناًع و هالکهاای هؼماىلتؽی ؼا باؽای ايتطااب
همكؽ ظؼ يظؽ گیؽيع ،ظؼ ؾياعگی ؾياناى یی ضاىظ باا ههاکالت و ياقااؾگاؼیهای کمتاؽی ؼوباهؼو
ضىاهًع نع.
همچًیى ،يتایح پژوهم هیتىايًع هاىؼظ اقاتفاظه ؼواونًاقااو و ؼواوپؿناکاو ظؼ هسیظهاای
بااالیًی و ظؼهاااو (ؾوجظؼهااايی و ضايىاظهظؼهااايی و ظؼهاوهااای ااؽظی) ،ههاااوؼاو ظؼ ههاااوؼههای
ؾيانااىیی ،ؼواونًاقاااو تؽبیتاای ظؼ ؼاهًمااایی والااعیى ب اؽای ايتطاااب ناایىههای ؽؾيااعپؽوؼی،
ؼواونًاقاو اختماػی ،خاهؼهنًاقاو و اقاتیع ظايهگاه و هؽاکؿ ػلمی−پژوههی و آهىؾنی کاه ظؼ
ؾهیًه ههاوؼه و ضايىاظه ؼالیت هیکًًع ،لاؽاؼ گیاؽظ تاا باا ا اؿایم آگااهی خاهؼاه ،بتاىاو ناعت
تؼاؼاات ؼا کاهم ظاظ و گاهی ظؼ خهت اؼتمای قالهت ؼوايی اؾ ؼاههای ؾیؽ بؽظانت
 .3تالل ظؼ خهت تغییؽ ػًايؽ قىگیؽايه آظاب و ؼقاىم و يگؽلهاای خاهؼاه کاه يگؽلهاای
کلیههای و لالبی ؼا ظؼباؼه ؾياو و هؽظاو خاهؼه هغؽذ هیکًًع؛
 .1تدعیع يظؽ ظؼ هفاهین ياظؼقت و بعوو هبًای ػلمی ،همؽاه با بؽؼقی هفاهین خعیع ؾياعگی
ضايىاظه؛
 .1نًاقايعو هكئله يممهای خًكیتی و تیپهای نطًیتی و پیچیعگیهای آو به خاهؼه؛
 .1بهبىظ يممهای اختماػی و ضايىاظگی هؽ ظو خًف؛
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 .1تىخه به ػىاهل هؤثؽ ظؼ قاضت نطًایت ا اؽاظ اؾ قاًیى کاىظکی و تىخاه باه آو ظؼ يظاام
آهىؾل و پؽوؼل و تؼلین و تؽبیت و يیؿ آگاهی ظاظو به والعیى و ا ؽاظ هتکفل اهؽ تؽبیت؛
 .1تالل ظؼ تؽبیت کىظکاو با تىخه به يممها و تفاوتهای خًكیتی غؽی و غاتی آيها ،باهو یژه
با اقتفاظه اؾ آهىؾههای تؽبیتی ظیًی کاؼنًاقی نعه و يه باا اقاتفاظه اؾ يگؽلهاای اؽظی و آظاب و
ؼقىم بعوو پهتیبايی ػلمی.
همچًیى ،ایى پژوهم هیتىايع به پهتىايه ظیگؽ هغالؼات به اؼتمای ظايام ظؼ ؾهیًاه يممهاای
خًكیتی ؾوخیى و تیپهای نطًیتی و کاؼآهعی ضايىاظه بیًداهع.
هؽ پژوههی اؾ هسعوظیتهایی بؽضىؼظاؼ اقت؛ پژوهم زااؽ يیؿ اؾ ایى اهؽ هكتثًی يباىظه و
ظاؼای هسعوظیتهایی به نؽذ ؾیؽ هیبانع
 .3پژوهم زااؽ تًها ظؼ بیى عالب پایههای  1تاا  1قااکى ظؼ ناهؽ لان ايداام ناعه اقات.
اؾایىؼو ،تؼمین يتایح به غیؽعالب ،عالب قایؽ نهؽها و يیؿ عالب هماعغ تسًیلی ظیگؽ بایاع باا
ازتیاط يىؼت گیؽظ؛
 .1با تىخه به ایًکه ظو پؽقمياهه هىؼظ اقتفاظه ظؼ ایى پاژوهم (پؽقامياهه يمام خًكایتی و
پؽقمياهه تیپهای نطًیتی  Aو  )Bغیؽظیًی بىظيع ،بؽای اخاؽا ؼوی عاالب ظاؼای تسًایالت
ظیًی و ػلىم زىؾوی با واکًمهایی ؼوبهؼو نع.
ايدام اهىؼ ؾیؽ هیتىايع به خبؽاو کاقتیهای ایى پژوهم کمک کًع
 .3ايدام پژوههی ههابه ظؼ خاهؼه عالب قاکى ظؼ قایؽ نهؽها و يیؿ ظؼ خاهؼه ظايهادى یاو و
همایكه آو با يتایح بهظقت آهعه اؾ ایى پژوهم؛
 .1قاضت و اػتباؼیابی آؾهىيی خهت قًدم يممهای خًكیتی ا اؽاظ باا اقاتفاظه اؾ هباايی و
هًابغ اقالهی؛
 .1قاضت و اػتباؼیابی آؾهىيی خهت تؼییى تیپ نطًیتی ا ؽاظ با اقاتفاظه اؾ هباايی و هًاابغ
اقالهی؛
 .1ظؼ پژوهم زااؽ تًها اؼتباط ظو هتغیؽ با کاؼآهاعی ضاايىاظه تىيایف و تبیایى ناع .قاایؽ
هتغیؽهای هؽتبظ یا تأثیؽگػاؼ با کاؼآهعی ضايىاظه هیتىايع ظؼ پژوهمهای ظیگؽ بؽؼقی نىيع.
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منابع

* لؽآو کؽین.
 .3اقعی ،لیال و ػاعفه غبیسی (« ،)3131خایگاه و ااؽوؼت اضالقهساىؼی ظؼ تمًایى لاىايیى و
همؽؼات هؽبىط به ضايىاظه» ،پژوهشياهه اخالق ،ـ ،1ل ،11و.311−313
 .1انتؽایه ،اعمه؛ ػلیؽاا ههعو یاو و آياهیتا ضعابطهای کاىالیی (« ،)3131همایكاه يممهاای
خًكیتی و ضىظهتمایؿقاؾی ظؼ ظايهدى یاو هتأهل ؾو» ،زو و جاهعه ،ـ ،1ل.1
 .1اهايی ،ؼؾیتا و هسمعؼاا هدػوبی (« ،)3133ؼابغه بیى تیپهای نطًایتی هاایؽؾ−بؽیگاؿ و
ؼاایتمًعی ؾيانى یی» ،يخستیى همایش هلی شخصیت و زيدگی يو یى ،قًًعج ،ظايهگاه آؾاظ
اقالهی وازع قًًعج.
 .1ایؽاوپىؼ ،ؼلیه و کیىاو زیعؼيژاظ (« ،)3133بؽؼقی ؼابغه بیى تیپهاای نطًایتی باا ؼااایت
ؾيانى یی» ،هجموعه هقاات يخساتیى هماایش هلای شخصایت و زيادگی ياو یى ،قاًًعج،
ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع قًًعج.
 .1بؽک .لىؼا ای ( ،)1113رواوشًاسی رشد (از لقاا ااا داو دی) ،تؽخماه یسیای قایعهسمعی
( ،)3113تهؽاو يهؽ اؼقباؼاو.
 .1بكتاو ،زكیى (« ،)3111باؾيگؽی يظؽیههای يمم خًكایتی» ،پاژوهش زيااو ،ظوؼه  ،1ل 3و
 ،1و.13−1
 .1بكتاو ،زكیى (« ،)3131کىنهی يظؽی ظؼ خهات قااضت هاعل اقاالهی ثباات ضاايىاظه»،
هطالعا زو و خايوا ه ،پژوهشکده زياو ايشگاه السهرا ،ظوؼه  ،3ل ،3و.31−13
 .1بهبااىظی ،هؼًااىهه (« ،)3111پیمبیً ای کاااؼکؽظ ضااايىاظه بؽاقاااـ و یژگ ایهااای نطً ایتی
ؾوخیى» ،ايدیشه و رفتار ،ظوؼه  ،1ل.33
 .3ثًاگى یی ،هسمع و هكؼىظ خاوبؿؼگی (« ،)3131ؼابغه پایبًعی هاػهبی باا الگىهاای اؼتبااعی
ؾوخیى» ،رواوشًاسی و یى ،ل ،31و.311−311
 .31خًاآباظی ،زكیى (« ،)3131بؽؼقی ؼابغه تیپهای نطًایتی ( )A, T,. B, Dباا ؼااایت
ؾياناااى یی کاؼکًااااو هؽاکاااؿ بهعانااات» ،شخصااایت و افاو هاااای فااار ی ،ـ ،1ل،1
و.333−311
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 .33زداؾی ،الهه و ظیگؽاو ( ،)3111باورهاای جًسایتی ايشآهاوزاو شارر اراراو ،رابطاه آو باا
رضایتهًدی روايی اجتماعی ،تهؽاو ظ تاؽ تىقاؼه و بؽياهاهؼیؿی هؼاويات پؽوؼنای وؾاؼت
آهىؾل و پؽوؼل.
 .31زؽ ػاهلی ،هسمع ابىالسكى (3113ق) ،افصیل وسائل الشیعه الی احصیل هسائل الشریعه،
ج ،11لن هؤقكه آلالبیت.
 .31ضايیهدع ،يعیمه؛ تمای پاىؼابؽاهین و خلیال ترآبااظی (« ،)3133بؽؼقای ؼابغاه باوؼهاای
خًكاایتی و ػملکااؽظ ضااايىاظه ظايهاادى یاو اااؼـ و کااؽظ» ،خااايوا هپژوهی ،ـ ،1ل،11
و.111−131
 .31ضمكهای ،اکؽم (« ،)3111بؽؼقی اؼتباط هیاو ؼ تاؼ خًكی و عؽزىاؼههای يمم خًكایتی ظؼ
ظو گؽوه اؾ ظايهدى یاو هتأهل همایكه ؼ تاؼ خًكی ؾياو و هؽظاو ظؼ ضايىاظه» ،خايوا هپژوهی،
ل.1
 .31ؼوؾيهاو ،ظ.ال و ـ .ای .قلیگمى ( ،)3311آسیبشًاسی روايی ،تؽخمه یسیی قایعهسمعی
( ،)3113تهؽاو قاواالو.
 .31قپهؽیاو ،یؽوؾه و لیال خىکاؼ (ؾهكتاو « ،)3133اؼتبااط اػتیااظ باه ایًتؽيات باا اااغؽاب ظؼ
تیپهای نطًیتی يىع  Aو  ،»Bظوؼه  ،1ل ،1و.11−31
 .31قپهىيعی ،هسمعػلی؛ قیعهكؼىظ ظهماو هًهاظی؛ قامیه قابؿهًم خؼفاؽی و قااؼا لااظؼی
(« ،)3131بؽؼقی ؼابغه تیپهای نطًیتی  Aو  Bو ااغؽاب والعیى با ػملکؽظ ضاايىاظه»،
وهیى دًفرايس هلی رواوشًاسی و علوم رفتاری ،تهؽاو.
 .31قلغايی ،ههیى و ظیگؽاو (« ،)3131ؼابغه تیپهای نطًیتی  Aو  Bبا اقتؽـ نغلی قابک
هعیؽیت با قالهت ؼواو کاؼکًاو نهؽقتاو کؽهايهاه» ،وهیى دًفرايس بیىالمللی پژوهش ر
علوم و اکًولوژی ،ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع کؽهايهاه.
 .33ناکؽیاو ،ػغا (« ،)3133ؼابغه پًح ػاهل نطًیت (ؼواويژيعی ،بؽووگؽایی ،وظیفهنًاقای،
ظلپػیؽی و ايؼغافپػیؽی) با قاؾگاؼی ؾيانى یی» ،يخستیى همایش هلی شخصیت و زيادگی
يو یى ،قًًعج ،ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع قًًعج.
 .11ياظلی ،هًًىؼه قاظات و همکاؼاو (« ،)3131ؼابغه تهابه و یژگیهای نطًایتی ؾوخایى و
ؼاایت ؾيانى یی» ،رواوشًاسی هعاصر ،ـ ،31و.11−11
 .13يفىؼایی پاؼیؿی ،هسمعههعی ( ،)3111ناضىهای ضايىاظه کاؼآهع اؾ ظیعگاه اقالم و
قاضت پؽقمياهه آو ،پایاوياهه دتری ،لن هؤقكه آهىؾنی و پژوههی اهام ضمیًی.
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 .11يفىؼایی پاؼیؿی ،هسمعههعی (« ،)3113يمم زمىق ظؼ کاؼآهعی ضاايىاظه اؾ ظیاعگاه
اقالم» ،ـ ،33ل ،311و.11−13
 .11يفىؼایی پاؼیؿی ،هسمعههعی (« ،)3131يمم اػتماظات ،بیًمها و باوؼهای ظیًای ظؼ
کاؼآهعی ضايىاظه» ،هعرفت ،ـ ،11ل ،311و.11−11
 .11ػباقی ،ؼوذالله و کاظن ؼقىلؾاظه عباعبایی (« ،)3111بؽؼقی ؼاایتهًعی ؾيانى یی
و تفاوتهای ؽظی» ،علوم رفتاری ،ل( 1پیاپی .)3
 .11ػلیهعظ ،ؾهؽا؛ خىاظ کؽم ضايی؛ يؼمت لاقامی و ظاؼاب خلیلیااو (« ،)3133بؽؼقای ؼابغاه
و یژگیهای نطًیتی با ؼاایت ؾيانى یی ظؼ ؾياو ناغل بطم ظولتی نهؽقتاو ایاالم» (قاه
عبمه آهىؾنی ،ضعهات بهعانتی و تاأهیى اختمااػی) ،يخساتیى هماایش هلای شخصایت و
زيدگی يو یى ،قًًعج ،ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع قًًعج.
 .11لاقمی اؼگًه ،زاهع؛ ػػؼا اػتماظی؛ وزیع ؼيگی و قمیؽه ظهماو (« ،)3133بؽؼقی ؼابغه بیى
و یژگیهای نطًیتی و هیؿاو ؼاایت ؾيانى یی» ،يخستیى همایش هلی شخصایت و زيادگی
يو یى ،قًًعج ،ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع قًًعج.
 .11کؽینيژاظ يیاؼق ،قؼیع؛ ازمع بؽخؼلی؛ اعماه ػلى یااو و اعماه آغؼتاال ناًعی (،)3113
«ؼابغه ؼاایت و عؽزىاؼههای خًكی با ؼاایت ؾيانى یی ظايهدى یاو ؾو هتأهال» ،فصالًاهه
ايشگاه علوم پسشکی لرستاو ،افالک ،ظايهکعه پؽقاتاؼی و هاهاایی ضؽمآبااظ ،ـ ،1ل 11و
.13
 .11گىلىهبىک ،قىؾاو و یول ،ؼابیى ،رشد جًسیت ،تؽخمه ههؽياؾ ناهؽآؼای ( ،)3111تهاؽاو
لمًىـ.
 .13هسمعؾاظه ابؽاهیمی ،ػلی؛ ؽهاظ خمهؽی و ازمع بؽخؼلی (« ،)3111ؼابغه بایى ههاابهت و
هکمل بىظو ظؼ ابؼاظ نطًیتی ؾوخیى با ؼاایتمًعی ؾياناى یی» ،رواوشًاسای اربیتای ،ظوؼه
خعیع ،ـ ،1ل ،31و.33−11
 .11هؽاظی ،اهیاع؛ یسیای یاؼازماعی؛ هااظی يماعی و نایكاته چااؼظاولی (« ،)3133پیمبیًای
قالهت ػمىهی ظايهدى یاو بؽاقااـ تیاپ نطًایتی  Aو  Bػملکاؽظ ضاايىاظه» ،يخساتیى
همایش هلی شخصیت و زيدگی يو یى ،قًًعج ،ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع قًًعج.
 .13هؼیى ،الظو؛ ؾهؽا ػباقی؛ قهیال خاهعی و یؽوؾه ظقتغی« ،)3131( ،بؽؼقای ؼابغاه بایى
ػملکؽظ ضايىاظه با و یژگیهای نطًیت و ضىظکاؼآهاعی يىخىايااو» ،وهایى هماایش هلای
رواوشًاسی−رواوشًاسی خايوا ه ،هؽوظنت ،ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع هؽوظنت.
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 .11هىقیؾاظه ،ؾهاؽه ( ،)3131خاايوا هپژوهی از هًظار جاهعهشًاسای ،رواوشًاسای و اعلاین و
اربیت با رو یکر هعارف اسالهی ،تهؽاو ايتهاؼات ظايهگاه اهام ياظق.
 .11يداؼیاو ،بهمى؛ بهًام هکىيعی؛ بهاؽام ظبااؽ و قااؼا يیکفاؽ (« ،)3111قااضت و اػتباؼیاابی
همعهاتی همیاقی بؽای قًدم تیپ نطًایتی  ،»Aعلاوم اربیتای و رواوشًاسای ،ظايهاگاه
نهیع چمؽاو اهىاؾ ،ظوؼه خعیع ،ـ ،1ل 3و  ،1و.11−11
 .11يداؼیاو ،بهمى و قیاهک ضعاؼزیمی (« ،)3111ظوگايگی خًكیتی (آياعؼوژيی)» ،اازههاای
رواو رهايی ،ـ ،1ل 3و  ،31و.11−11
 .11يًؽاللهی ،ػباـ؛ ؼاا ظاظ ؽ؛ وزیع ازماعی؛ ؽهااظ یًاؽبیگی؛ يااظق ؼقاتمی؛ زماؿه

و یكی و همکاؼاو (« ،)3131بؽؼقی اؼتباط بیى ؽقىظگی نغلی با تیپهای نطًیتی (
 )bو ؼاایت نغلی ظؼ هیاو هؽبیاو ههعهای کىظک نهؽقتاو ایالم» ،هجلاه علمای ايشاگاه

A,

علوم پسشکی ایالم ،ـ ،13ل ،1و.131−111

 .11يًیؽی ،ؽؾاظ و نکى ه نؽیفی (نهؽیىؼ « ،)3131اؼتباط تؽـ اؾ ؾایماو و تیپ نطًیتی ظؼ
ؾياو باؼظاؼ» ،هجله زياو هاهایی و يازایی ،ظوؼه  ،31ل ،11و.11−31
 .11هایع ،ژايت نیبلی ( ،)3331رواوشًاسی زياو (سرن زيااو ر اجرباه بشاری) ،تؽخماه اکاؽم
ضمكه ( ،)3131چ ،1تهؽاو ايتهاؼات اؼخمًع.
 .11هؽاتیاو ،ػباـػلی؛ قیعزكیى زیعؼی؛ هسماع ؾاؼػای تىپطاياه و هسمعههاعی يافىؼایی
پاؼیؿی (« ،)3131باؾنًاقی قاضتاؼ ػاهلی همیاـ اقاالهی کاؼآهاعی ضاايىاظه» ،اساالم و
پژوهشهای رواوشًاختی ،ـ ،3ل ،1و.11−11
 .13هىنیاؼی ،خؼفؽ؛ هسمعههعی يفىؼایی و بههته يیىث (« ،)3131ؼابغه کاؼآهعی ضايىاظه با
بهؿ یكتی هؼًىی ظؼ ظايهادى یاو و عاالب» ،هطالعاا اساالم و رواوشًاسای ،ـ ،1ل،31
و.311−11
 .11هىهى ،زیعؼػلی ( ،)3131هدلیابی هعا ت ساختاری باا دااربر يرمافاسار لیاسرل ،تهاؽاو
قمت.
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