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 چکیدُ

زٍجایي باا    A  ٍB« ّاا  ضصیایتی   تیپ»ٍ « ًقص جٌسیتی»ایي پصٍّص با ّدف بررسی رابطِ 
اًجام ضد. رٍش تحقیق تَصیفی ٍ از ًَع ّوبساتیی اسا . جاه اِ آهاار      « کارآهد  خاًَادُ»

ًفار   012ٍ ّوسراى آًْاا بَدًاد.    4935−4931ضْر قن در سال تحییلی  7تا  5ّا   طالب پایِ
ًقاص  »ا  اًتصاب ضدًد ٍ بِ ساِ پرسطاٌاهِ    گیر  تیادفی خَضِ زٍج با رٍش ًوًَِ 402ضاهل 
کارآهاد  خااًَادُ   »ٍ  2«رٍزًواي ٍ فریادهي   A  ٍBتیاپ ضصیایتی   » BSRI،1« بان  جٌسیتی
3« صفَرایی

S.FEQI ًُقص »ّا با آزهَى ّوبستیی پیرسَى ًطاى داد کِ  پاسخ دادًد. تحلیل داد
ٍ « ًقص جٌسیتی ًاهتوایس»رابطِ ه ٌادار هثب  دارًد؛ « کارآهد  خاًَادُ»ٍ « جٌسیتی آًدرٍشًی

اعن از هرداًِ ٍ زًاًِ « ّا  جٌسیتی هتوایس ًقص»رابطِ ه ٌادار هٌفی دارًد؛ « کارآهد  خاًَادُ»
« کارآهاد  خااًَادُ  »ٍ « Bتیپ ضصیایتی  »رابطِ ه ٌادار  ًدارًد؛ بیي « خاًَادُکارآهد  »با 

، رابطاِ هٌفای   «کارآهد  خااًَادُ »ٍ  «Aتیپ ضصییتی »رابطِ ه ٌادار هثب  ٍجَد دارد ٍ بیي 
 ه ٌادار ٍجَد دارد.  
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 مقذمه

ضعاوياع اقات و  یتآو و هاىؼظ ؼااا یآؼاهم اػضاا یهقاؾيعه اقالم، ها ینکايىو ضايىاظه ظؼ تؼال
 یىهمچًا 1.کًاع یه یظؼ ياؿظ ضعاوياع باؿؼع هؼؽ ا یااوبً یىتؽ آو ؼا هسبىب اقالم یگؽاه یاهبؽپ

 یاتو تمى ینبا تسکا یؽااقت؛ ؾ یًیظ یها ضايىاظه کايىو تىخه آهىؾه یکاؼآهع یتکاؼکؽظها و ظؼيها
اقاالم  یىلاىاي یضاايىاظه ظؼ ؼاقاتا یکه هؽگاه کاؼکؽظها یا گىيه ضايىاظه ؼابغه هتمابل ظاؼظ، به یاوبً

 (.3131 ؾاظه، ی)هىق ايداهًع یضايىاظه ه یننىيع، به تسک یتتمى
 یداظا ییؽاتو تغ پػیؽظ یه یؽاؾ خاهؼه تأث یًکهبؽ ا که ظاؼظ؛ ا ؿوو ییضايىاظه با تىخه به کاؼکؽظها

 یظؼ  ضاا ییاؽتغ یدااظا یابؿاؼهاا باؽا یىتاؽ اؾ ههن نىظ، یه یینعه ظؼ خاهؼه آنکاؼا ظؼ آو باؾيما
 تاىاو یآو، ه یضايىاظه و ػىاهل هؽتبظ باا کاؼآهاع یؼوابظ ظؼوي یبا بؽؼق یىاقت؛ بًابؽا یاختماػ
 ضت.پؽظا بیًی یمبه پ یًعهظؼ هىؼظ آ یؿگىياگىو ؼا بؽ آو ههاهعه کؽظ و ي یًعهایآثاؼ  ؽا

آو به اػتمااظات  یاػضا یبًعیکه ظؼ آو ضايىاظه با پا یتیواؼ ضايىاظه ػباؼت اقت اؾ یکاؼآهع
(، ی)نااضى اضاللا ی( و اضالق اقالهیزمىق )ناضى زمىل یت( و ؼػایًهی)ناضى ب یًیظ

 ؽاهن کًع  یو ؼ تاؼ یػاعف ی،آياو ؼا ظؼ ابؼاظ نًاضت های ییو تىايا ها یتکهف و پؽوؼل لابل یًهؾه
 (.3111 یی،)يفىؼا

 ضاايىاظه ییکااؼآ و ؼناع یباؽا که ظاؼظ اناؼه یًیظ یها ًمیب به کاؼآهع ضايىاظه یًهیناضى ب
 هؽع، اؾ پف یؾيعگ و اهاهت و ؼقالت به اػتماظ ضعا، به ماویا ،یًیبؽاقاـ هًابغ ظ .اقت یاؽوؼ

 (.3131 ،یی)يفىؼا کًع یه کاؼآهع ؼا ضايىاظه که ايع یًیظ یباوؼها ىیتؽ ههن
تًها هبًا بىظو اضالق ظؼ زمىق ضايىاظه اثبات ناعه اقات،  يه ی،اقاله یاتو ؼوا یاتبؽاقاـ آ

اؾ اهعاف ناؼع ظؼ واغ ازکام ضاايىاظه،  یکیآو اقت که  یايگؽهًابغ، ب یىظؼ ا یواکاو یحبلکه يتا
اؾ  یاؼی( و ظؼ بك3131 یسی،و غب یبىظه اقت )اقع یاضالل یها بؽ اؼؾل یهبتً یا تسمك ضايىاظه

همكاؽاو ظاؼياع )بكاتاو،  ی غاؽ یاؾهاایي یىباؽ تاأه واقاغه یب یؽیتأث یاضالل های یژگیهىاؼظ، و
3131.) 

اؾ اػضای ضايىاظه )ؾو، نىهؽ،  ؽؾيع، پعؼ و هااظؼ(، زماىلی  یکبؽای هؽ یًیهًابغ ظ یىهمچً
 یًای،اقت. بؽاقاـ هتىو ظ کؽظه یىبؽای عؽف همابل هؼ یفیواغ و ظؼ همابل آو زمىق، وظا یؿؼا ي
 یی،)يافىؼا باناع یکاؼآهعی ضايىاظه ه کًًعه یىظؼ کًاؼ هن اقت که تأه یفهزك و ايدام وظ یتؼػا

3113.) 

                                                           

سوّ  یاإلسالّم أَحبُّ إلَ  یَبَناِء فّ  یَما ُبنّ  .1 َوَجلَّ ّمَن التَّ ّه عسَّ  (.11، ص04، ج1143 ،ی)حر عامل جیاللَّ
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عبمه، هاػه،،  یگاه،هايًع يمم و پا یاختماػ یها بؽاقاـ هالک یخىاهغ بهؽ یا ؽاظ ظؼ تماه
  ؽهًگای اختمااػی هاای هالک تؽیى ههن اؾ خًكیت. نىيع یه یبًع و هايًع آيها ظقته یتيژاظ، لىه

  اؽظی هىیت ازكاـ قاضت ابؼاظ تؽیى ههن اؾ یکی و آیع هی نماؼ به خاهؼه ا ؽاظ بًعی ظقته بؽای
 یمی،و ضاعاؼز یااو)يداؼ اقات اختمااع ظؼ ا اؽاظ ناعو ناًاضته ايالی هؼیاؼهاای اؾ یکی يیؿ و

 یااهؽظ  یکػًىاو  اقت که  ؽظ اؾ ؼاه آو با ضىظل به یتینطى، خًك یک یتیخًك یت(. هى3111
 (.3111 یمی،و ضعاؼز یاو؛ يمل اؾ يداؼ3331)باؼوو و بؽو،  یابع یه یو ػاعف ینًاضت یىيعؾو پ

 یاا تىايًاع یکاه هاؽظاو و ؾيااو ه ییو ؼ تاؼهاا هاا یتخاهؼه ظؼباؼه  ؼال یکايتظاؼات غال، ظؼ 
( باىظو ؾو یاا)هاؽظ  ضاىظ خًكایت بًاابؽ ا اؽاظ، کاه ناىظ های قب،نىيع  یؽظؼ آيها ظؼگ تىايًع یيم

 (. 3111)بكتاو،  نىظ یه یعهياه یتیع که يمم خًكکًً یفاؼا ا هایی يمم
ها و يفات ؼا ظانته بانًع که هکمال  اؾ يمم یا هدمىػه تىايًع یه یؿؾياو و هؽظاو ظؼ ضايىاظه ي

 یاعهثبت تأک یو اػتماظ ظوخايبه و ظاظوقتع ػاعف یًاوبؽ اعم یهتمابل هبتً یو بؽ وابكتگ یکعیگؽيع
ناؽوع  ۀيمغ یکعیگؽ، یتیخًك یها ظاظو به يمم یتضايىاظه و اهم یاػضا یاوهتمابل ه یىيعکًًع. پ

 ظؼ ضايىاظه اقت. یچیعهپ های یاییپؽظاضتى به پى یبؽا یضىب
و  یكاتوخاىظ ظاؼظ، ظؼقات ي یو ؾياايگ یکه ظؼ هىؼظ هؽظايگ یدیتًىؼ ؼا 1بن قايعؼا يظؽ به

بؼاع هًفاؽظ ظؼ يظاؽ  یاکهتضااظ  یها و کؽاياه یىقاتاؼپ یک یؼا ظؼ ظو قى یو ؾيايگ یهؽظايگ یعيبا
اػتماااظ ظاناات کااه  یهؽظايااه و ؾيايااه ؼا ػًااىاو کااؽظ. و یؽیگ ظو هسااىؼ خهاات یااعگؽ اات؛ بلکااه با

ؾياياه  هاای یژگیيه با وؾيا یؽیگ ( و خهتیهؽظايه )هايًع پؽضانگؽ های یژگیهؽظايه با و یؽیگ خهت
 یؽبًاایی(. پف بن باا تىخاه باه  اؽٌ ؾ3131 یع،اقت )ها یکعیگؽ( هكتمل اؾ کًًعه یت)هايًع تؽب

(، چهااؼ یىقاتاؼپ یک)يه ظو لغ،  ظو بؼع هدؿا و هكتمل هكتًع یو ؾيايگ یضىظ که هؽظايگ یالگى
 یؽیگ اؾ ظو خهات یاکبكاته باه يماؽه ا اؽاظ ظؼ هؽ یىؼا اؼائه کؽظه اقت؛ بًابؽا یتیقًص ػمعه خًك

قاًص  3قاًص ؾياياه، 2هىخىظ ػباؼتًاع اؾ  قاًص هؽظاياه، یتیچهاؼ قًص نطً ی،و ؾيايگ یهؽظايگ
و يفات هطاتى ؾيااو  یاظکه يفات هطتى هؽظاو ظؼ او ؾ ینطً 5.یو قًص آيعؼوژي 4یؿياهتما

و  یااظفات هطاتى ؾيااو ظؼ او ؾکه يا یهؽظايه اقت. نطً یتیيمم خًك یظؼ او کن بانع، ظاؼا
که ظؼ هؽ ظو ظقاته  یؾيايه اقت. نطً یتیيمم خًك یيفات هطتى هؽظاو ظؼ او کن بانع، ظاؼا

                                                           

1 .Sandra Bem 

2. Masculine Type 

3. Feminine Type 

4. Undefined Type 

5. Androgyny Type 
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اؾ  یااظیکاه تؼاعاظ ؾ ینطًا یاؿاقات و ي یؿياهتما یتیواخع يمم خًك بانع، یه یفيفات اؼ
 (.3111 یمی،و ضعاؼز یاو)يداؼ ياهًع هی یيفات هؽظايه و ؾيايه ؼا ظاؼظ، او ؼا آيعؼوژي

و همکااؼاو،  1ا ؽاظياع )هايكاتع یگاؽتؽ اؾ ظ ضاىظ هًؼغاف ی ؽظ یاوظؼ ؼوابظ ه یا ؽاظ آيعؼوژي
 یاو( و يكبت به همتا3131 یه،لؽاؼ ظاؼيع )انتؽا یبهتؽ یتظؼ واؼ یؿیا تگی( و اؾ لساػ تما3331

 يمام هفااهین باا يیاؿ و بؽضىؼظاؼياع بهتؽی نطًیتی کمال و( 3313)بن،  یضىظ اؾ بهعانت ؼواي
 آؾاظتاؽ و تؽ گكاتؽظه هطتلاف های هىلؼیت باه کاؼآهع ظهی پاقص يظؽ اؾ و نىظ يمی هسعوظ خًكیتی

 یاتاؾ هسبىب ناىيع، یه  یفتىيا یػًىاو آياعؼوژي کاه باه ی(. هاؽظاو و ؾيااي3131 یع،)ها هكتًع
 یىياياه و همچًاهؽظاياه و ؾ یظؼ پؽظاضتى به ؼ تاؼها ییتىايا یلبؽضىؼظاؼيع و به ظل یباالتؽ یاختماػ

؛ يمل اؾ 3311 2؛ اقپًف،3311ا ؽاظيع )بن،  یگؽاؾ ظ تؽ یا تهظو ؼ تاؼ، قاؾل  یىا ییخابدا ییتىايا
ػغى ت ؾياياه يهااو  یااقتمالل هؽظايه  تىايًع یه یظ(. هثاًل بكته به نؽا3111 ول، یگىلىهبىک و  

 یىظاؼيااع و ظؼ باا یيفف باااالتؽ (. آيهااا ػااؿت1113 ی،يماال اؾ بااؽک، لااىؼا ا یلىؼوهااال؛ظهًااع )ت
 3ظوکاف، یداؽ،بؽضاىؼظاؼ هكاتًع )ه یهاتؽیب یتاؾ هسبىب یگؽ،با ا ؽاظ ظ یكههمكااليهاو ظؼ هما

 (.3111 یاو،؛ يمل اؾ يداؼ3313 5و اقپًف 3313 4؛ هاقاظ،3313
همکااؼاو، و  هداع یبؽضىؼظاؼياع )ضاي یاؾ ػملکاؽظ ضاايىاظه بااالتؽ یا ؽاظ آيعؼوژي یى،همچً

تؼاؼااتهاو هكاتًع  یؽیتلاظؼ به هع یگؽاوبهتؽ اؾ ظ ی(. همكؽاو آيعؼوژي3111 یاو،و يداؼ 3133
ظاؼياع و  یفبااالتؽ ظؼ ايداام وظاا یو ايؽژ یهتؽؾيايه ازكاقات هثبت ب یاو يكبت به ا ؽاظ هؽظايه و 

تؽياع و  ؼازت ی( و ظؼ هىؼظ ؼابغه خًك3311و بؽاوو،  یلكماايع ) ؼا يهاو ظاظه یهتؽیبه کًتؽل ب یله
 .(3311ايع )ؼاظالو،  ؼا گؿاؼل ظاظه یهتؽیاؼگاقن ب یؿاوؼابغه و ه ی ؽاواي

 اؾ هؽیاک. اقات ااؽوؼی اهاؽی ايكااو هاهیات ظؼک بؽای نطًیت هغالؼه یگؽ،ظ یاؾ قى
 تدؽبای و هسیغای ناًاضتی، ؾیكت ػىاهال تؽکیا، و نطًیتی قبک و تسىلی پیهیًه با همكؽاو
 هاای پژوهم باه انااؼه با(، 1111) همکاؼاو و ظويالو. گػاؼيع هی لعم ههتؽک ؾيعگی به گىياگىو

 هتاأثؽ ؾوخایى نطًایتی های ویژگی اؾ همه اؾ بیم ؾيانىیی ؼاایت که يظؽيع ایى بؽ نعه ايدام
 یلا اؽاظ ؼا تهاک یيظاام ؼ تااؼ یؽبًاایؾ یتینطً های یژگی(. اؾ آيدا که و3111 ی،)ػباق اقت
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 های یًاهاؾ ػملکاؽظ ا اؽاظ ؼا ظؼ ؾه یضايا یها خًباه تىاياع یهمىلاه ه یاىپؽظاضتى باه ا ظهًع، یه
 گىياگىو، اؾخمله ظؼ بكتؽ ضايىاظه ؼونى قاؾظ.

 یؽهاایاؾ هتغ یهاتؽب یتیکاه ػىاهال و ابؼااظ نطًا ظهًاع ی ؽاواو يهااو ه یپژوهه های یا ته
و همکااؼاو،  یىظؼ گػنته باا ػملکاؽظ ضاايىاظه )هؼا ییعاقابمه خ یا یالتهثل قى، تسً یمیتمى

 یدیًتیماالوو  3333 1خًىـ و اقتفاو،و  3113و همکاؼاو،  ؾاظه ی)لل ییؾيانى یت( و ؼاا3131
اؼگًااه و  یو لاقاام 3133و همکاااؼاو،  هااعظ یو ػل 3111 ی،يماال اؾ بهبااىظ ؛1111 ی،و کىهاااؼ

 ین، ؽايااک و کااو  1111 یلیپف،هاؼولااع و گااايى  یًچااام،و   3133 یاو،و ناااکؽ 3133همکاااؼاو، 
ػًىاو همكاؽ  ؼا باه یکه ا ؽاظ کكااي ظهًع یها يهاو ه پژوهم یحيتا یى( هؽتبظ هكتًع. همچ3331ً

 ی( و همكاؽاي3331 یىکما،،با آياو ظانته بانًع )بًتلؽ و ي یههابه های یژگیکه و کًًع یايتطاب ه
و  ی)اهااي کًًاع یؼا تدؽبه ه یبهتؽ ییؾيانى یتاهكتًع، ؼا یههابه یتینطً های یپت یکه ظاؼا
 (.3111و همکاؼاو،  یمیو ابؽاه 3131و همکاؼاو،  ی؛ ياظل3133 ی،هدػوب

 3313اقات کاه اؾ قاال  یؼ تاؼ−نطًیتی های تیپ هههىؼتؽیى اؾ یکی ،A یتینطً تیپ
هغؽذ نعه و هىؼظ تىخه  ؽاواو لؽاؼ گؽ ته اقت. ظؼ قال  یپؿنک و ؼواو ینًاق تاکًىو ظؼ هتىو ؼواو

 یکاه ظاؼا یو ؼوؾيمى ههاهعه کؽظيع که هؽظاو و ؾيااي یعهى ؽ یها ظو هتطًى لل، به يام 3313
و ضهاىيت  یپؽضانگؽ ی،کىن قطت زىيلگی، یب یی،خى ؼلابت یغ،هايًع تکلن قؽ هایی یژگیو

 باناًع یه 2کؽوياؽ هاای یماؼیباه ب یهكاتؼع اباتال یاؾ ا ؽاظ ػااظ یهتؽهكتًع، زعوظ هفت بؽابؽ ب
هكااتؼع »بؽضىؼظاؼيااع کااه  یتیا ااؽاظ اؾ نطًاا یااىا یىهمچًاا (.3113 یگمى،)ؼوؾيهاااو و قاال

 ی،و کلا یاعهىضًاىهت و اااغؽاب هكاتًع ) ؽ یت،ػًاباي ی،اؾخمله ا كاؽظگ ییها 3«یماؼیب
3311.) 

خهات  یاقات کاه باا تاالل ا ؽاعا یدايیه یکًه ای یؿهآه A یپت یؼ تاؼ یتینطً یالگى
ؾهاو همکى و ظؼ هطالفت و ؼلابت  یىتؽ ظؼ کىتاه یبكا ياهسعوظ ظؼ ؾيعگ و چه یاظؾ یاؾاتکك، اهت
 (.3111و همکاؼاو،  یاو؛ يمل اؾ يداؼ3313)ؼوؾيمى،  نىظ یههطى ه یگؽبا ا ؽاظ ظ
 گیؽياع؛ یلاؽاؼ ه B یاپت یتنطً یؼا يعاؼيع، ظؼ ظقته ا ؽاظ ظاؼا هایی یژگیو یىکه چً یا ؽاظ

باا اضاالق  یان،  آؼام، يبىؼ، هالبانًع یه ها یتضًىي یىا یظاؼا  Bیپت یتنطً ی،،تؽت یىبع
 کًًااع، یيم یاختمااػ یهاا ؼلابت یا یا زؽ ه های یتهتؼاظل، همه ولت ضىظ ؼا يؽف کك، هى م

 یؼا هان باؽا یولات هًاقاب یكاتًع،ظاؼيع، ظچااؼ کمباىظ ولات و  ؽيات ي یعاؼو پا یکًىاضتکاؼ 
                                                           

1. Genevece & Stephan 

2. coronary heart diseases (CHD) 

3  . disease-prone 
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آؼام و نمؽظه ياسبت  ظهًع، یکاؼ اضتًاو ه یظاؾ هس یؽووظؼ ب یمهىؼظ ػالله ضى های یت ؼال
 (. 3331 یگمى،)ؼوؾيهاو، قل کًًع یه

 ییاعتأ A یاپؼا ظؼ ا اؽاظ ت یاؽؾ یؼ تااؼ یتینطًا های یژگیو یپژوهه های یا ته ی،کل عىؼ به
 اؽاواو،  یاؼیو هىنا یؾيگ گىل باه یی،گؽا کمال و یکاؼ کؽظو، بلًعپؽواؾ ییبه تًها یل  تماکًًع یه

و  یتسملا کن يبؽی، یب ی،و ياآؼاه یعگیتً ی،پؽضانگؽ یی،خى و ؼلابت یو نتاب ظؼ ؾيعگ یلتؼد
اؾ اناتغال باه  یؽیگ ظؼ کًاؼه یو ياتىاي یاظو غؽق ظؼ کاؼ نعو ؾ یا ؽاع ینًاق ولت پػیؽی، یکتسؽ

 هاای یژگیظؼ و ییبااال یهاا ا اؽاظ يمؽه یؽبه کااؼ و زؽ اه. آيهاا يكابت باه قاا یکاؼ و ػالله ا ؽاع
 یکااؼ یظو ناؽا  اؽظی یىاؾ ؼواباظ ب کًًع؛ یکك، ه یگؽ ضهىيت و قلغه ی،پؽضانگؽ یتینطً

)يمال اؾ  کًًاع یتدؽبه ه یهتؽیب یتؽ هكتًع و  هاؼ ؼواي تؽ و ا كؽظه و هضغؽب ايع یضىظ کمتؽ ؼاا
ازكاـ ضغؽ  یؿي یػاظ یظظؼ نؽا یکه ظاؼيع، زت ییًیيفف پا به قب، ػؿت (. آيها3111 یاو،يداؼ

و ظؼ هاىؼظ هماام و هًؿلات  کًًاع یضاىظ ه یتبهبىظ وااؼ یبؽا یا ؽاع یکؽظه، تالن یو  هاؼ ؼواي
ظاؼياع  یازكاقات ضاىظ ياتىايًاع و باه هاؽظم اػتمااظ کمتاؽ یاوظاؼيع، ظؼ ب یاظیؾ یازكاـ يگؽاي

(، 3131و همکااؼاو،  ی)قلغاي تؽ ییىقالهت ؼواو پا A یپ(. ظؼ هدمىع ا ؽاظ ت3131 ی،)خًاآباظ
ظاؼيع )بؽوؾ  یخكماي های یماؼیابتال به ب یبؽا یهتؽیب پػیؽی ی،و آق تؽ یفاؼ یبهعانت خكماي

و  ی)هاؽاظ تؽ یفػملکاؽظ ضاايىاظه ااؼ A یتینطًا یپت یا ؽاظ ظاؼا یى(. همچ3331ًو بلىئى، 
 ی،ظاؼياع )خًاآبااظ تؽی ییىپا ییؾيانى یتو ؼاا (3131و همکاؼاو،  یقپهىيعو  3133همکاؼاو، 

 (.3133 یعؼيژاظ،و ز پىؼ یؽاوو ا 3131
 یبؽؼقا یبؽا یهؤثؽ یها گام ینًاق ضايىاظه الؾم اقت ظايم ؼواو یکاؼآهع یتبا تىخه به اهم

ها )هاعف  ايكاو یبهعانت ؼواي یبه اؼتما هؽاخؼاو بانع و یتسىالت بؽظاؼظ تا بتىايع پاقطگى یىا
و  کًًاع یههااوؼه هؽاخؼاه ه یاقت که باؽا ییها اهؽ نماؼ  ؽاواو ؾوج یىا یل. ظلیابع( ظقت ییيها

ظؼ  یو يابهًدااؼ یاضاتالالت ؼوايا یمآو ا اؿا یداهکاه يت بانع یآهاؼ ؼوؾا ؿوو عالق ظؼ خاهؼه ه
 خاهؼه اقت. 

کاىظک و −بؽ ؼوابظ پعؼ و هااظؼ یهضايىاظه ظؼ هؽازل اول یزىؾه کاؼآهع یها اؾ پژوهم یاؼیبك
ااؽوؼت  ؼو، یاى(؛ اؾا3131 یاؼی،؛ يمال اؾ هىنا1133هتمؽکؿ نعه اقت )بًعوؼا،  یىؼوابظ ؾوخ

 یتینطًا هاای یپو ت یتیضاايىاظه اؾخملاه يمام خًكا یهؽتبظ ظؼ کاؼآهع ی ؽظ ظاؼظ که هكائل
 .یؽيعهىؼظ هغالؼه لؽاؼ گ یؿي یىؾوخ

ػًىاو ػاهال اثؽگاػاؼ باؽ کًتاؽل  باه یىظؼ ؾوخا یيظام هاػهب یکبه  یبًعیو پا هػه، یىهمچً
ناىظ،  یبؽؼق یىؾوخ یىا یاؼتباع یظؼ يىع الگى یعاقت که با یو نًاضت ظؼ  ؽظ اؾ هكائل یداوه
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ضاىظ ؼا  یی،باه هاػه، ظؼ ؼواباظ ؾياناى یبًعیبؽاقاـ پا یىکه چگىيه ؾوخ نىظ یههاهعه ه یؽاؾ
 ییو تؼهاع ظؼ ؼواباظ ؾياناى یگؽ ؽاهن آوؼظو اقباب آؼاهم به هماع یکعیگؽ،به  یهكئىل ههؽوؼؾ

و هالزظاه  پاژوهم یهایًهپ یباا بؽؼقا یاى(. باا وخاىظ ا3131 ی،بؿؼگ و خااو یی)ثًاگى ظايًع یه
ضاايىاظه  یکاؼآهع یايعک یها که پژوهم نىظ یهالزظه ه یًه،ؾه یىيىؼت گؽ ته ظؼ ا یها پژوهم

 یها ياهه آيهاا، پؽقام یهاتؽهاىؼظ اقاتفاظه ظؼ ب یو ابؿاؼهاا ايع یعهقًد یهاقال یؼا با تىخه به هباي
 اقت.  یؽبىهیغ

با هىاىع ؼابغه  یيبىظ پژوهه یؿضايىاظه و ي یکاؼآهع یهؽتبظ با ػىاهل  ؽظ یها کمبىظ پژوهم
ظؼ خاهؼاه عاالب، اؾ  یژهو ضايىاظه باه یبا کاؼآهع یىؾوخ یتینطً های یپو ت یتیخًك یها يمم

 هىاىع اقت. یىپؽظاضتى به ا یها اؽوؼت
 پژوهم ػباؼتًع اؾ   های یه ؽا
 ضايىاظه ؼابغه ظاؼيع. یبا کاؼآهع یىظؼ ؾوخ یتیخًك  یها يمم

 ضايىاظه ؼابغه ظاؼظ. یبا کاؼآهع یىظؼ ؾوخ A یتینطً یپت
 

 روظ پژوهع

 یاهپاژوهم ؼا هماه عاالب پا یىا یاقت. خاهؼه آهاؼ یهمبكتگ−یفیپژوهم زااؽ اؾ يىع تىي
 یلو همكاؽاو آيهاا تهاک 3131−3131 یلی)قال( پًدن تا هفتن قاکى ناهؽ لان ظؼ قاال تسًا

 یلهعؼقاه تسًا 11 یىيىؼت گؽ ته اقت؛ اؾ با یا ضىنه یبه ؼول تًاظ  یؽیگ . يمىيهظهًع یه
 یىبا ها ظؼ ياهه ايتطااب ناعيع و پؽقام یياىؼت تًااظ  نهؽ لن قه هعؼقه به یًیعالب ػلىم ظ

 و همكؽاو آيها اخؽا نع.  1تا  1 های یهعالب پا
 یلاػعه قاؽ ايگهات یک یؽ،هؽ هتغ یههاهعه به اؾا 31ظؼ يظؽ گؽ تى  یىيفاقت یمؿخ یعگاهاؾ ظ

تاا  1 یىب تىايع یزدن يمىيه ه ییىتؼ یعىؼ کل . پف بهآیع یزدن يمىيه به نماؼ ه ییىتؼ یضىب بؽا
ؼو با تىخه باه  یى(؛ اؾ ا11، و3131نعه بانع )هىهى،  یؽیگ ايعاؾه یؽهؽ هتغ یههاهعه به اؾا 31

 یتینطًا یاپت یًهای،و ب یاضالل ی،ضايىاظه ناهل بؼع زمىل یهىخىظ )کاؼآهع یؽهایتؼعاظ هتغ
 111( زدن يمىياه یو آيعؼوژي یناهل هؽظايه، ؾيايه، ضًث یتیو يمم خًك B یپو ت A یپناهل ت

 نع. ییىؾوج تؼ 311يفؽ ناهل 
 

 ابسار پژوهع

 اقت  یؽياهه به نؽذ ؾ پژوهم ظؼ لال، ظو پؽقم یىهىؼظ اقتفاظه ظؼ ا یابؿاؼها



                        1397 پاییز و زمستان/23ش /12س/ رواوطىاسیو  اسالم  8

 

(BSRIبم ) یتینامه نقع جنط پرضع
1

 

هؽ  یبؽا نىظ یظهًعگاو ظؼضىاقت ه اقت. اؾ پاقص یفیػباؼت تىي یايفت  11آؾهىو ناهل  یىا
 یهاههم یبااً تمؽ یا یهه)هم 1 تا( یكتهؽگؿ ظؼقت ي یباً تمؽ یا)هؽگؿ  3اؾ  یاـهىؼظ يهاو ظهًع که هم

يافت  11يفت هىخىظ  11کًع. اؾ  یفآيها ؼا تىي تىايع یظؼقت اقت( آو يفت تا چه ايعاؾه ه
 یؼًایاقات؛  یيافت ضًثا 11هؽظاياه و  ای یههيىؼت کل يفت به 11ؾيايه،  ای یههيىؼت کل به

 .یكتي یتؼ تاؼ وابكته به خًك
 يماؽه یاک و هؽظايگی يمؽه یک  آوؼيع هی ظقت به يمؽه ظو ع،ظهً ايدام ؼا آؾهىو ایى ا ؽاظ هؽگاه

 يماؽه آيها ؾيايگی يمؽه و هؽظايگی هىاؼظ ظؼ آيها های ضىظقًدی هتىقظ يمؽه هؽظايگی يمؽه. ؾيايگی
يماؽه  یاياه)ه هیاياه اؾ بااالتؽ ؼا باىظو بااال بان. اقت ؾيايگی هىاؼظ ظؼ آياو های ضىظقًدی هتىقظ

 ا اؽاظی بًاابؽایى اقات؛ 1.3 هاا همیاـ ایاى اؾ هؽیاک ظؼ هیاياه. کًاع یه یافهتىقظ اقت( تؼؽ
 یاا بااالتؽ ؾياايگی همیااـ ظؼ يیاؿ و هؽظايگای همیااـ ظؼ آيها يمؽات هیايگیى که هكتًع آيعؼوژيی

 ظؼ ولای ظاناته، هیاياه باا هكااوی یا باالتؽ يمؽه ؾيايه های ویژگی ظؼ که  ؽظی. بانع هیايه با هكاوی
 عاىؼ همیى. اقات ؾيايه خًكیتی يمم ظاؼای بانع، ظانته هیايه اؾ تؽ پاییى يمؽاتی هؽظايه های ویژگی
 ؾياياه های ویژگی ظؼ ولی بانع، هیايه با هكاوی یا باالتؽ يمؽات ظاؼای هؽظايه های ویژگی ظؼ که  ؽظی

 هاای ویژگی ظؼ که  ؽظی يیؿ و اقت هؽظايه خًكیتی يمم ظاؼای بانع، ظانته هیايه اؾ تؽ پاییى يمؽاتی
 باه آيهاا ؾیاؽا اقت؛ ياهتمایؿ خًكیتی يمم ظاؼای بانع، هیايه اؾ تؽ پاییى يمؽاتی ظاؼای ؾيايه و هؽظايه

 ياهه پؽقام ایاى ظاظو ايدام با  ؽظ و ظهًع يمی باالیی ؼتبه ؾيايه یا هؽظايه يفات اؾ یک هیچ ظؼ ضىظ
 .ياهتمایؿ و آيعؼوژيی ؾيايه، هؽظايه،  گیؽظ خای گؽوه 1 اؾ یکی ظؼ تىايع هی

آو ؼا باا  اؽم  یهمبكاتگ یتی،ياهه يمم خًك ( خهت هساقبه اػتباؼ  ؽم کىتاه پؽقم3313بن )
آوؼظ. اػتباؼ آؾهىو  ؽم کىتاه يمم ظقت  به %33ظو ؼا  یىا یىب یهمبكتگ ی،کؽظ و اؽ یبلًع بؽؼق

 یؽقاىوپ یهمبكاتگ ی،ؽ( باا اقاتفاظه اؾ اا3111و همکاؼاو ) ؾاظه ییبن به گؿاؼل ههؽا یتیخًك
 ی،هؼًا ظاؼياع. ااؽ≥p 1.13آؾهىو ظؼ قغر  یىا یها هؤلفه یهمبكتگ ی،هساقبه نع. تمام اؽا

 یاىا یظؼويا یظقت آهعه اقت. بن همكاي هب %11و هؽظاو  %33ؾياو  یکل آؾهىو بؽا یهمبكتگ
آؾهىو  اؽم کىتااه يمام  یاییهًظىؼ بؽآوؼظ پا و همکاؼاو به ؾاظه ییظقت آوؼظ. ههؽا به 31۹ؼا  یاـهم

کؽويبااش  یآلفاا ی،کؽويباش آيها ؼا هساقابه کؽظياع. ااؽ یآلفا ی،آو اؽا یها بن و هؤلفه یخًك
 آؾهىو اقت. یظؼوي یهماهًگ یظقت آهع که يهايگؽ قغر باال به 11۹ یاـکل هم یبؽا

                                                           

1. Bem Sex Role Inventory 
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 Bو  A یتیغخص یها پینامه ت پرضع

 یتینطًا یاپياهه ت قاضته نعه، پؽقم یتینطً یپت یابیاؼؾ یکه بؽا ییها ياهه اؾخمله پؽقم
A اياع و  ؼا ابعاع کؽظه یتینطً های یپت یىو ؼوؾيمى قاضته که ا یعهىياهه ؼا  ؽ پؽقم یىاقت. ا

 .کًًع یه یؿهتما یتیا ؽاظ ؼا به ظو گؽوه نطً
 ی. باؽاناىيع یپاقاص ظاظه ه یاؽبلاه و ض های یًاهقؤال اقت که با گؿ 11 یياهه ظاؼا پؽقم یىا
 13 یىبا« بله» یها . اگؽ تؼعاظ پاقصنىيع ینماؼل ه« بله» یها ياهه پاقص پؽقم یىا یگػاؼ يمؽه

تا  31يمؽه  یى ؽظ ب« بله» یها اقت و اگؽ تؼعاظ پاقص یعنع A یپت یتنطً یبىظ،  ؽظ ظاؼا 11تا 
 یاپباناع ت 31تاا  1بلاه  اؽظ  یها تؼعاظ پاقص که ی. ظؼيىؼتبانع یه A یو یتبانع، نطً  11

 یاپباناع، ت 1يافؽ تاا  یىبلاه  اؽظ با یها تؼاعاظ پاقاص که یو ظؼيىؼت بانع یه B یو یتینطً
 .بانع یه یعنع B ؽظ  یتینطً

 یياهه باه ؼول آلفاا پؽقام یااییايدام گؽ ت، پا یؽايیا یاوظايهدى یهغالؼه که بؽ ؼو یکظؼ 
 یااییپا یؿ( ي3111) يیا ی(. ظؼ پژوهم ناکؽ3133و خىکاؼ،  یاوظقت آهع )قپهؽ به 11/1کؽويباش 

 یًاالیو ؾ یايال، باعؼ یهساقبه نع. ظؼ پژوهم گؽاها 13/1کؽويباش  یياهه با ؼول آلفا پؽقم
ظقات آهاع  به 11/1 یتآؾهاىو نطًا یااییپا یکؽويباش خهات بؽؼقا یهمعاؼ آلفا یؿ( ي3111)

 1/1تاا  1/1هاا  پژوهم یهاتؽياهه ظؼ ب پؽقام یىا ییؼوا یىهمچً .(3131و همکاؼاو،  ی)يًؽاله
 (.3131 یفی،و نؽ یؽیگؿاؼل نعه اقت )يً

 
(S.FEQI) ییصفورا یخانواده براضاش منابع اضالم ینامه ضنجع کارآمذ پرضع

1
 

قًدم ضايىاظه کاؼآهع اقات.  یاقالم بؽا یىظ ینبؽگؽ ته اؾ تؼال S.FEQIياهه  پؽقم یها ناضى
ياهه قاًدم  پؽقام یگاػاؼ يمؽه یىهػبااؼت اقات. نا 13و  یؽهمیاـقه ؾ یياهه ظاؼا پؽقم یىا

 اقت. یکؽتل یا ظؼخه 1 یفضايىاظه بؽاقاـ ع یکاؼآهع
 یًهای،اقات  نااضى ب یؽبًااییقاه ػاهال ؾ یضاايىاظه، ظاؼا یياهه قًدم کاؼآهاع پؽقم

 بؽضاىؼظاؼ هغلاىب ظؼويای ثباات و اػتبااؼ اؾ ياهه پؽقم ایى. یو ناضى زمىل یناضى اضالل
 ظويیماه ؼاه اؾ ياهه پؽقام اػتبااؼ همچًایى باناع؛ هی 13/1 ياهه پؽقام کل کؽويباش آلفای. اقت
 (.3113 یی،)يفىؼا بانع هی 11/1 گاتمى و بؽاوو اقپیؽهى ؼول با کؽظو

 یایؼوا ی( باه بؽؼقا3131) ییتىپطاياه و يافىؼا یؾاؼػا یعؼی،ز یاو،هؽات یگؽظ یظؼ پژوهه
اؾ  یااـهم یاىا یااییپا یبؽؼق یپؽظاضتًع. بؽا یػاهل یلضايىاظه با اقتفاظه اؾ تسل یکاؼآهع یاـهم

                                                           

1. Safurayi .Family Efficiency Questioner based on Islamic View 
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ظقات  به 31/1کؽويبااش  یکؽويباش اقتفاظه نع. آلفاا یآلفا یلهوق به یظؼوي یهمكاي یؼول بؽؼق
باال باىظه  یاییو پا ییؼوا یياهه ظاؼا پؽقم یىگفت ا تىاو یپژوهم ه های یا تهآهعه اقت. بؽاقاـ 

ضايىاظه ؼا بؽاقاـ هًابغ  یبا کاؼبؽظ آو، کاؼآهع تىاو یکه ه آیع یظقت ه اؾ آو به یو ػىاهل هًكدم
 اؾ آو اقتفاظه کؽظ. یآت یها هىؼظ هغالؼه لؽاؼ ظاظ و ظؼ پژوهم یاقاله
 

 پژوهع یها افتهی

تاا  11هؽبىط به ظاهًه  یزدن  ؽاواي یهتؽیىقال لؽاؼ ظانتًع و ب 11تا  33 یا ؽاظ يمىيه ظؼ ظاهًه قً
 (.3لؽاؼ ظاؼيع )خعول  1و  1، 1 یلیتسً یهظؼ قه پا یلیقال ظاؼيع. عالب اؾ يظؽ همغغ تسً 11

 یهاتؽیىکاه ب ناىيع یه بًعی ینبه چهااؼ ظقاته تمكا یتیاؾ يظؽ يمم خًك ها یآؾهىظي یىهمچً
هؽظايه اقت. اؾ يظاؽ  ؿیهتما یتهؽبىط به خًك ی ؽاواي یىو کمتؽ یؿياهتما یتهؽبىط به خًك ی ؽاواي

ناعيع.  یبًع ظقاته B یتینطًا یاپو ت A یتینطًا یاپت یا ؽاظ به ظو ظقته کل یتینطً یپت
 یاپت بًعی ین. ظؼ تمكاآوؼظ یياهه هؽبىعه به ظقت ها اقت که  ؽظ اؾ پؽقم یا بؽاقاـ يمؽه ینتمك

 یتینطًا یپهؽبىط به ت ی ؽاواي یىو کمتؽ B یتینطً یپهؽبىط به ت ی ؽاواي یهتؽیىب یتینطً
A (.1ظقت آهع )خعول  به یعنع 

 
 ها براضاش جنطیت، تحصیالت و تیپ غخصیتی : فراوانی آزمودنی1جذول 

 
 حوزوی تحصیالت لحاظ از طالب همسران طالب حوزوی تحصیالت جىسیت

ایه زن مرد
پ

 5 

ایه
پ

 6 

ایه
پ

 7 

 غیرحوزوی حوزوی
 96 20 00 01 66 021 021 فراواوی

 01 01 6/08 7/06 05 51 51 درصذی فراواوی
 021 021 201 فراواوی مجموع

 
 یتیغخص پیبراضاش ت ها نیآزمود یفراوان: 2 جذول

 شخصیتی تیپ فراواوی درصذی فراواوی
 یذشذ A تیپ 06 7/6
 A تیپ 71 2/29
 B تیپ 002 7/06
 یذشذ B تیپ 02 5/07

 مجموع 201 011

 
 



      11 «خاوواده کارآمذی» با زوجیه «ضخصیتی تیپ» و «جىسیتی های وقص» رابطه

 

 یتیجنط یها نقع براضاش ها یآزمودن یفراوان: 3 جذول

  فراواوی درصذی فراواوی

 مرد 61 08 21
 آوذروژوی

 زن 08

 مرد 08 21 0/8
 مرداوه متمایس

 زن 2

 مرد 00 62 8/25
 زواوه متمایس

 زن 08

 مرد 51 001 8/05
 وامتمایس

 زن 81
 مجموع 201 011

 
 خانواده یکارآمذ و یتیغخص پیت ،یزنانگ و یمردانگ نمره یرهایمتغ براضاش ها یآزمودن یفیتوص یها یژگیو: 4 جذول

 استاوذارد خطای معیار اوحراف ومره تریه پاییه ومره باالتریه میاوگیه متغیر
 13150 1380 2305 6361 0366 مردانه های ویژگی نمره

 13102 1365 2385 6365 0382 زنانه های ویژگی نمره
 13270 0321 2 22 00300 شخصیتی تیپ

 0309 26308 096 292 25536 کل کارآمذی
 1307 736 60 72 5736 بینشی عامل
 1376 0038 85 066 00730 اخالقی عامل
 1309 736 55 96 8030 حقوقی عامل

 
 خانواده یکارآمذ و ها یآزمودن یتیجنط یها نقع یهمبطتگ صیماتر: 5 جذول

 وامتمایس زواوه متمایس مرداوه متمایس آوذروژوی خاوواده کارآمذی P/sig متغیر

 0 همبستگی خانواده کارآمذی
 -- معناداری سطح

 0 13000* همبستگی آنذروژنی
 -- 13111 معناداری سطح

 0 -13050 13100 همبستگی مردانه متمایس
 -- 13011 13916 معناداری سطح

 0 -13078 -13295 13112 همبستگی زنانه متمایس
 -- 13152 13110 13986 معناداری سطح

 0 -13506 -13277 -13061 -13660* همبستگی نامتمایس
 -- 13111 13112 13111 13111 معناداری سطح

1310P ≤* 
 
 



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

 

  خانواده یکارآمذ یها اشیرمقیز و ها یآزمودن یتیجنط یها نقع یهمبطتگ صیماتر: 6 جذول

 زواوه متمایس مرداوه متمایس وامتمایس آوذروژوی P/sig متغیر

 -13109 13116 -13669 13002 همبستگی اخالقی عامل
 13866 13978 13111 13111 معناداری سطح

 13190 13116 -13652 13668 همبستگی حقوقی عامل
 13619 13970 13111 13111 معناداری سطح

 -13161 13166 -13265 13665 همبستگی بینشی عامل
 13508 13708 13101 13111 معناداری سطح

 
  خانواده یکارآمذ و یتیغخص یها پیت یهمبطتگ صیماتر: 7 جذول

 زواوه متمایس مرداوه متمایس وامتمایس آوذروژوی بیىشی عامل حقوقی عامل اخالقی عامل P/sig متغیر
 عامل

 اخالقی
 -13109 13116 -13669 13002 -- -- 0 همبستگی

 13866 13978 13111 13111 -- -- -- معناداری سطح

 13190 13116 -13652 13668 -- 0 -- همبستگی حقوقی عامل
 13619 13970 13111 13111 -- -- -- معناداری سطح

 -13161 13166 -13265 13665 0 -- -- همبستگی بینشی عامل
 13508 13708 13101 13111 -- -- -- معناداری سطح

 -- -- -- 0 13665 13668 13002 همبستگی آنذروژنی
 -- -- -- -- 13111 13111 13111 معناداری سطح

 -- -- 0 -- -13265 -13652 -13669 همبستگی نامتمایس
 -- -- -- -- 13101 13111 13111 معناداری سطح

 -- 0 -- -- 13166 13116 13116 همبستگی مردانه متمایس
 -- -- -- -- 13708 13970 13978 معناداری سطح

 0 -- -- -- -13161 13190 -13109 همبستگی زنانه متمایس
 -- -- -- -- 13508 13619 13866 معناداری سطح

 یذشذ B تیپ B تیپ A تیپ یذشذ A تیپ P/sig متغیر
 کارآمذی
 خانواده

 -13185 13095* -13200* -13008* همبستگی
 13078 13111 13111 13111 معناداری سطح

 1310P ≤* 

 
 یبحث و بررض

ظقات  به یآهااؼ یهاا که ظؼ اظاهه با تىخه به ظاظه پژوهم ظؼ يظؽ گؽ ته نع یىظؼ ا یايل یهظو  ؽا
 .نىظ یه ییىآهعه تب

 
 اول یهفرض یبررض

 .«ظاؼظ ؼابغه ضايىاظه کاؼآهعی با ؾوخیى خًكیتی يمم»  یًکهاول ػباؼت اقت اؾ ا یه ؽا
هؽظاياه،  یؿهتماا ی،به چهاؼ ظقته آياعؼوژي یتیبا تىخه به يمم خًك ها یپژوهم آؾهىظي یىظؼ ا

 یباا اقاتفاظه اؾ آؾهاىو همبكاتگ یاکهؽ یناعيع و همبكاتگ بًعی ینتمكا یؿؾيايه و ياهتما یؿهتما
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 یباا کاؼآهاع یآياعؼوژي یتیيهاو ظاظ که يمم خًك یحنع. يتا یضايىاظه بؽؼق یبا کاؼآهع یؽقىو،پ
 یهًف یضايىاظه همبكتگ یبا کاؼآهع یؿياهتما یتیهثبت هؼًاظاؼ ظاؼظ و يمم خًك یضايىاظه همبكتگ

هؼًااظاؼ  یضايىاظه همبكتگ یؾيايه با کاؼآهع یؿهؽظايه و هتما یؿهتما یتیهؼًاظاؼ ظاؼظ؛ اها يمم خًك
 یکاؼآهاع هاای یؽهمیاـؾ یىؼابغاه با یهاتؽظقات آوؼظو اعالػاات ب (. خهت به1يعاؼيع )خعول 
يمام  یىوخاىظ ؼابغاه هؼًااظاؼ هثبات با یاايگؽب حینع که يتا یبؽؼق یتیخًك یها ضايىاظه با يمم

ضايىاظه اقت )خعول  یظؼ کاؼآهع یو زمىل یاضالل یًهی،ب یؽهمیاـآيعؼوژو و هؽ قه ؾ یتیخًك
1.) 

 کؽظ  یاوؼا ب یؽؾ یحيتا تىاو یه ؼو یىاؾا
 ؼوظ؛ یضايىاظه آيها باالتؽ ه یکاؼآهع یآيعؼوژي یتی. با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ يمم خًك3
 ؼوظ؛ هی تؽ پاییى آيها ضايىاظه کاؼآهعی «یؿياهتما» یتی. با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ يمم خًك1
 يعاؼظ؛ یضايىاظه ؼابغه هؼًاظاؼ یهؽظايه با کاؼآهع یؿهتما یتی. يمم خًك1
 يعاؼظ. یضايىاظه ؼابغه هؼًاظاؼ یؾيايه با کاؼآهع یؿهتما یتی. يمم خًك1
 .نىظ یه ییعأاول پژوهم ت یه ؽا ؼو، یىاؾا
 همكى اقت  یؽؾ یهیى ؽاواو پ یها بطم پژوهم با پژوهم یىا یحيتا

با ػملکؽظ ضايىاظه ؼابغه هؼًااظاؼ ظاؼظ؛  یتیخًك ی( يهاو ظاظ باوؼها3133) هدع یپژوهم ضاي
 یؽیتلاظؼ به هاع یگؽاوبهتؽ اؾ ظ ی( يهاو ظاظيع که همكؽاو آيعؼوژي3311و بؽاوو ) یلكما یىهمچً

 یؼ تاؼهاا کًًاعه بیًی یمپ تىاياع یه یكاتیؾ یتبهتاؽ اؾ خًكا یتیتؼاؼااتهاو هكتًع و يمم خًك
 یظؼ هاىؼظ ؼابغاه خًكا ی( ا اؽاظ آياعؼوژي3311ظؼ پاژوهم ؼاظالو ) یاؿباناع و ي یىؾوخ یاؼتباع

 یتیيمام خًكا ی( يهاو ظاظ کاه ؾيااو ظاؼا3111) یا پژوهم ضمكه یحظانتًع. يتا یػملکؽظ بهتؽ
باا پكاؽاو  یكاهظؼ هما یپكؽاو آيعؼوژي یؿظاؼيع و ي یهتؽیب یتیياؼاا ناو یايه اؾ ؼ تاؼ خًكيؽ ًا ؾي

( و بؽاقااـ 3111و همکااؼاو،  یبؽضاىؼظاؼ بىظياع )زدااؾ یبااالتؽ یاختماػ یتاؾ ؼاا یگؽ،ظ
 ی،يماؽه عؽزاىاؼه خًكا یمکه با ا ؿا یا تظؼ تىاو ی( ه3113و همکاؼاو ) یاؼقي يژاظ ینپژوهم کؽ

 یؽتاأث ییؾيانى یتؼاا یؿاوبؽ ه یخًك یها واؼه و عؽذ یابع یه یمؾياو ا ؿا ییؾيانى یتؼاا یؿاوه
 ظاؼظ.

 یتیظقت آهع، گفتاه ناع کاه يمام خًكا اول به یهکه ظؼ هىؼظ  ؽا یظوه یدهبًابؽ يت یىهمچً
 پاژوهم یحباا بطام آضاؽ يتاا یداهيت یىظاؼظ که ا یضايىاظه ؼابغه هؼًاظاؼ هًف یبا کاؼآهع یؿياهتما
لااظؼ باه  یگاؽاوکمتاؽ اؾ ظ یؿ( هماهًگ اقت که يهااو ظاظ همكاؽاو ياهتماا3311و بؽاوو ) یلكما

ؾيايه ازكاقات هثبات  یايكبت به ا ؽاظ هؽظايه و  یؿهاياهتما یىتؼاؼااتهاو هكتًع؛ همچً یؽیتهع
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هؽظاياه  تیخًكا یؿايع و ي ؼا يهاو ظاظه یبه کًتؽل کمتؽ یلو ه یفظؼ ايدام وظا تؽ ییىپا یکمتؽ، ايؽژ
ؼا  ها یًاهؾه یاىيماؽه ظؼ ا یىآياعؼوژو بااالتؽ یتؾيايه بهتؽ بىظيع و خًكا یتاؾ خًك ها یًهؾه یىظؼ ا

 ايع. ظانته
 اؽاواو  یهاا بطام اؾ پاژوهم زاااؽ پژوهم یاىکه ا نىظ یگؽ ته ه یدهباال يت یساتبا تىا

 .کًع یه یبايیؼا پهت یهیىپ
 

 دوم فرضیه بررضی

ضاايىاظه  یبا کاؼآهاع یىؾوخ Bو  A یتینطً یپت» یًکهپژوهم ػباؼت اقت اؾ ا یىظوم ا یه ؽا
 «.ؼابغه ظاؼظ

لاؽاؼ  B یتینطً یپو ت A یتینطً یپظؼ ظو ظقته ت یعىؼ کل به ها یپژوهم آؾهىظي یىظؼ ا
 یضايىاظه ا اؽاظ بؽؼقا یبا کاؼآهع یکهؽ یهمبكتگ یؽقىو،پ یظاؼيع. با اقتفاظه اؾ آؾهىو همبكتگ

هؼًااظاؼ  یهًفا یضايىاظه همبكاتگ یبا کاؼآهع «یعنع A» یتینطً یپت یىيهاو ظاظ ب یحنع. يتا
هؼًاظاؼ وخىظ ظاؼظ  یهًف یضايىاظه همبكتگ یبا کاؼآهع A یتینطً یپت یىب یىوخىظ ظاؼظ. همچً

 یاپت یىبا یهثبت هؼًااظاؼ وخاىظ ظاؼظ، ولا یضايىاظه همبكتگ یو کاؼآهع B یتینطً یپت یىو ب
 (.1وخىظ يعاؼظ )خعول  یضايىاظه ؼابغه هؼًاظاؼ یبا کاؼآهع «یعنع B» یتینطً
 ظقت آهع  به یؽؾ یحيتا ؼو یىاؾا
ضايىاظه آيها کاقاته  یکاؼآهع یؿاواؾ ه «یعنع A» یتینطً یپ. با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ ت3

 .نىظ یه
 .نىظ یها کاقته هضايىاظه آي یکاؼآهع یؿاواؾ ه A یتینطً یپ. با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ ت1
 .کًع یه یعاپ یمضايىاظه آيها ا ؿا یکاؼآهع B یتینطً یپ. با باالتؽ ؼ تى يمؽه ا ؽاظ ظؼ ت1
 ضايىاظه آيها يعاؼظ. یبا کاؼآهع یا ؼابغه «یعنع B» یتینطً یپ. يمؽه ا ؽاظ ظؼ ت1
 .گؽظظ یه ییعتأ یؿظوم پژوهم ي یه ؽا ؼو یىاؾا
 هاا، کاه خاهؼاه هاىؼظ هغالؼاه گفات تاىاو یا ؽاظ ه یتیباال ظؼ هىؼظ يمم خًك یحيتا ییىتب ظؼ
اياع  کؽظه یاعاپ یمگاؽا باىظو یآياعؼوژي قمت به آو ا ؽاظ اؾ یلابل تىخه بطم که اقت یا خاهؼه

 هطًىو عىؼ هؽقىم گػنته، به ظؼ که هایی یژگیو اؾ یاؼیپاقطگى، بك هؽظاو و ؾياو (؛1)خعول 
 ؼا که هایی یههکل اؾ یاؼیبك یا و کؽظه یبًع ظقته ضىظ های یژگیو خؿء اهؽوؾ بىظ؛ هطالفهاو خًف

 ؼا ضىظ یًکها اؾ ؾياو ظیگؽ. ظايًع یيم ضىظ به هتؼلك تًها یگؽظ بىظ، خًكهاو به وابكته کاهالً  اهؽوؾ تا
 یظاؼا ناداع، هكاتمل، ضاىظ، یباوؼها اؾ کؽظو ظ اع ییتىايا یظاؼا که کًًع هؼؽ ی یا ؽاظ ػًىاو به
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 هطًاىو خاهؼاه ظؼ که یاتیهكتًع )ضًىي یؼهبؽ ییتىايا یظاؼا و ضىظکفا و هسکن یتنطً
 ظؼظآناًا، های یهاهکل باا يیاؿ ؼا ضىظناو اگؽ یى،همچً و يعاؼيع یتؽق اقت(، نعه یفتؼؽ هؽظاو

لابال  یهااوبؽا يکًًاع، ییباؾيماا ینهال و کىظکاو به هًع ػالله زكاـ، یگؽاو،ظ یاؾهایي به زكاـ
 یظاؼا یا اؽاظ ػًىاو باه ؼا ضاىظ یهاؽ ؾهااي اؾ یمبا هاؽظاو ظیگاؽ، قاىی اقت. اؾ یؽلپػ و لبىل

 یآؾؼظگا ؼ اغ یپا ظؼ ؼزان، ظل یگاؽاو،ظ ظؼک ییتىاياا یظؼظآناًا، ظاؼا باػاعفاه، یاتضًىيا
 باه یاعیتأک یگاؽظ و کًًاع یه یناعه( هؼؽ ا یافتؼؽ هطًىو ؾيااو اختماع ظؼ که هایی یهه)کل

 یگاؽاوظ بؽاباؽ ظؼ هماوم و یؽیضغؽپػ به یلتما گؽ، پؽضانگؽ، قلغه یا ؽاظ ػًىاو به ضىظ نًاقايعو
 ییاؽتغ یت،خًكا باه هتؼلاك های یهاهکل اؾ یاؼیبكا که اقت آو ظهًعه يهاو هىاؼظ یىا يعاؼيع. همه

 .نىظ یه به کاؼ بؽظه آو اؾ ظو خًف هؽ یفتؼؽ یبؽا یؼازت به و ايع یا ته
 ها یاواؾ پاقطگى یاظیؾ نماؼ که اقت یاؽوؼ یؿي هكئله یىا به تىخه خعول یها ظاظه یاوه ظؼ

ؼو به  ؼويع یؽق ظؼ ( خىاهغ3313بن ) يظؽ بًابؽ که یظؼزال ايع، لؽاؼ گؽ ته یؿياهتما ای یههکل لهؽ ظؼ
هاىؼظ  خاهؼاه ظؼ اهاا کًًاع، یه یاعاپ باىظو قاىق یآياعؼوژي یبه قى ؼو ؾهاو عىل ظؼ ضىظ یخلى

 اها ايع، اؾ ظقت ظاظه ؼا ضىظ خًف به وابكته های یههکل هؽظاو و ؾياو اؾ یاؼیبك یًکهبا ا ها پژوهم
 های یهاهکل ا اؽاظ اؾ یبؿؼگ گؽوه ظؼوالغ، و کًًع یظؼوي ضىظ ظؼ ؼا یآيعؼوژي های یههکل ايع يتىايكته

 آيهاا باا ا اؽاظ کاه هكتًع هایی یًکػ یتیخًك های یههکل یؽینبپػ اگؽ که ايع ظاظه یلتهک ؼا یؿياهتما
 کًًع، یه بیًی یمپ لابل و آهاظه گىياگىو یظنؽا با یاؼوییظؼ ؼو ؼا آياو و کًًع یه يظاؼه ؼا ضىظ یایظي
 هكتًع. بیًی یملعؼت پ و یآهاظگ یىا  الع ا ؽاظ یىا

 یًکاها ؽاظ با تىخه باه ا یتینطً های یپت یبًع ظقته یؼًی یفی،تىي یحيتا یگؽظؼهىؼظ بطم ظ
 یمپا A یاپهكتًع و هؽچاه يماؽه ا اؽاظ باه قامت ت B یتینطً یپت یتؼعاظ ا ؽاظ ظاؼا یهتؽیىب
اؾ  یؼا گؽ ت کاه بطام بؿؼگا یدهيت یىا تىاو ی(، ه1)خعول  نىظ یاؾ تؼعاظ ا ؽاظ کاقته ه ؼوظ، یه

ؼا باا  یتهًگام ضهن هىلؼ یو زت نىيع یه یىؾا کمتؽ ضهمگ متً یها تیخاهؼه هىؼظيظؽ ظؼ هىلؼ
 ؼا ظیگاؽاو قطى يعؼت به ايع، ؼازت و آؼام اػًاب ظاؼای غالباً  ا ؽاظ ایى. پػیؽيع یه یهتؽب یًیب والغ
 و ظايًاع هی آهاىؾل باؽای هایی  ؽيات هًؿله به ؼا آيها و پػیؽيع هی ؼا ضىظ های انتباه کًًع، هی لغغ

 .يیكتًع ولت يگؽاو هؼمىالً 

 همكى اقت  یؽؾ یها پژوهم یحپژوهم با يتا یىا یحيتا
و ػملکاؽظ ضاايىاظه  Bو  A یتینطًا یپت یى( که عبك آو ب3133و همکاؼاو ) یهؽاظ هغالؼه

 ییؾيانى یت( که يهاو ظاظ ؼاا3133) یعؼيژاظو ز پىؼ یؽاوپژوهم ا یحؼابغه هؼًاظاؼ وخىظ ظاؼظ. يتا
و  یهثبات ظاؼظ. قاپهىيع یهمبكاتگ B یتینطًا یاپو با ت یهًف یهمبكتگ A یتینطً یپبا ت
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و يمؽه کال ػملکاؽظ ضاايىاظه ؼابغاه  Bو  A یتینطً های یپت یى( يهاو ظاظيع ب3131همکاؼاو )
اقت(.  B یتینطً یپت یايگؽب ییىو يمؽه پا A یتینطً یپت یايگؽهؼًاظاؼ وخىظ ظاؼظ )يمؽه باال ب

و  یهًفا یهمبكاتگ ییؾيانى یتبا ؼاا A یتینطً یپکه يهاو ظاظ ت( 3131) یپژوهم خًاآباظ
آو اقات کاه  یاايگؽ( کاه ب1111) یلیپفهاؼولع و گايى  یًچام،پژوهم   های یا ته. ظاؼظ یهؼًاظاؼ

باىظه  یناغل یاتعاالق و هى م یی،ؾيانى یتؼاا ی،قالهت کًًعه بیًی یمپ یتی،نطً های یژگیو
 .کًع یه یبايیؼا پهت یهیى ؽاواو پ یها بطم اؾ هغالؼه زااؽ، پژوهم یىاقت. پف ا

 
 پژوهع یکاربردها

کاه تاا  یعىؼ باه نىظ، یاؽوؼت هكّلن ظايكته ه یکخىاو  یها اؾ اؾظواج ؾوج یماهؽوؾه آهىؾل پ
کاؽظ؛  یهگىییههتؽک آياو پ یؾو و هؽظ ؼا اؾ آغاؾ ؾيعگ یو بعبطت یضىنبطت تىاو یه یاظیزعوظ ؾ

اؾ  یاؼیبك یگؽ،ظ یاوب بهؽه بؽظ. به یىاؾ اؾظواج ؾوخ یمپژوهم ظؼ ههاوؼه پ یىا یحاؾ يتا تىاو یپف ه
 یهاتؽیهؽ ايعاؾه ظضتؽ و پكاؽ اعالػاات ب یلظل یىضىاهًع بىظ. به هم یهگیؽیههکالت آيها لابل پ

ايتطااب  یؼا باؽا یتؽ هؼماىل یهاا ظانته باناًع و هالک ناو یًعهظؼ خهت نًاضت ضىظ و همكؽ آ
ؼو  وباهؼ یکمتاؽ های یضاىظ باا ههاکالت و ياقااؾگاؼ ییؾياناى یظؼ ؾياعگ یؽيع،همكؽ ظؼ يظؽ گ

 ضىاهًع نع.
 هاای یظپؿناکاو ظؼ هس نًاقااو و ؼواو هاىؼظ اقاتفاظه ؼواو تىايًع یپژوهم ه یحيتا یى،همچً

 های ههاااوؼه ظؼ ههاااوؼاو(، ی ااؽظ یهااا و ظؼهاو یظؼهاااي و ضايىاظه یظؼهاااي و ظؼهاااو )ؾوج یًیبااال
  ؽؾيااعپؽوؼی، های ناایىه ايتطاااب بااؽای والااعیى ؼاهًمااایی ظؼ تؽبیتاای نًاقاااو ؼواو ؾيانااىیی،

کاه ظؼ  یو آهىؾن یپژوهه−ػلمی هؽاکؿ و ظايهگاه اقاتیع و نًاقاو خاهؼه اختماػی، نًاقاو ؼواو
گااه یمتاا باا ا اؿا یاؽظلاؽاؼ گ کًًع، یه یتههاوؼه و ضايىاظه  ؼال یًهؾه خاهؼاه، بتاىاو ناعت  یآ

 بؽظانت  یؽؾ یها اؾ ؼاه یقالهت ؼواي یظؼ خهت اؼتما یتؼاؼاات ؼا کاهم ظاظ و گاه
 یهاا خاهؼاه کاه يگؽل یهاا آظاب و ؼقاىم و يگؽل یؽايهػًايؽ قىگ ییؽ. تالل ظؼ خهت تغ3

 کًًع؛ یؼا ظؼباؼه ؾياو و هؽظاو خاهؼه هغؽذ ه یو لالب ای یههکل
 یؾياعگ یعخع ینهفاه یهمؽاه با بؽؼق ی،ػلم یياظؼقت و بعوو هبًا ینيظؽ ظؼ هفاه یع. تدع1

 ضايىاظه؛
 آو به خاهؼه؛ های یچیعگیو پ یتینطً های یپو ت یتیخًك یها مم. نًاقايعو هكئله ي1
 هؽ ظو خًف؛ یو ضايىاظگ یاختماػ یها . بهبىظ يمم1
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و تىخاه باه آو ظؼ يظاام  یکاىظک یىا اؽاظ اؾ قاً یت. تىخه به ػىاهل هؤثؽ ظؼ قاضت نطًا1
گاه یؿو ي یتو تؽب ینآهىؾل و پؽوؼل و تؼل  یت؛و ا ؽاظ هتکفل اهؽ تؽب یىظاظو به والع یآ

 یژهو آيها، باه یو غات ی غؽ یتیخًك یها ها و تفاوت کىظکاو با تىخه به يمم یت. تالل ظؼ تؽب1
و  و آظاب  ی اؽظ یهاا نعه و يه باا اقاتفاظه اؾ يگؽل یکاؼنًاق یًیظ یتیتؽب یها با اقتفاظه اؾ آهىؾه

 .یػلم یبايیؼقىم بعوو پهت
 یهاا يمم یًاهظايام ظؼ ؾه یهغالؼات به اؼتما یگؽبه پهتىايه ظ تىايع یپژوهم ه یىا یى،همچً

 .یًداهعضايىاظه ب یو کاؼآهع یتینطً های یپو ت یىؾوخ یتیخًك
يباىظه و  یاهؽ هكتثً یىاؾ ا یؿبؽضىؼظاؼ اقت؛ پژوهم زااؽ ي هایی یتاؾ هسعوظ یهؽ پژوهه

  بانع یه یؽبه نؽذ ؾ هایی یتهسعوظ یظاؼا
قااکى ظؼ ناهؽ لان ايداام ناعه اقات.  1تاا  1 های یهعالب پا یىب. پژوهم زااؽ تًها ظؼ 3

باا  یاعبا یگؽظ یلیعالب هماعغ تسً یؿنهؽها و ي یؽعالب قا یؽعالب،به غ یحيتا ینتؼم ؼو، یىاؾا
 یؽظ؛يىؼت گ یاطازت

و  یتیياهه يمام خًكا پاژوهم )پؽقام یىياهه هىؼظ اقتفاظه ظؼ ا ظو پؽقم یًکه. با تىخه به ا1
 یالتتسًا یعاالب ظاؼا یاخاؽا ؼو یبىظيع، بؽا یؽظیًی( غBو  A یتینطً های یپياهه ت پؽقم

 ؼو نع. ؼوبه ییها با واکًم یو ػلىم زىؾو یًیظ
 پژوهم کمک کًع  یىا های یبه خبؽاو کاقت تىايع یه یؽايدام اهىؼ ؾ

و  یاوظؼ خاهؼه ظايهادى یؿنهؽها و ي یؽههابه ظؼ خاهؼه عالب قاکى ظؼ قا ی. ايدام پژوهه3
 پژوهم؛ یىظقت آهعه اؾ ا به یحآو با يتا یكههما

و  یا اؽاظ باا اقاتفاظه اؾ هبااي یتیخًك یها خهت قًدم يمم یآؾهىي یابی. قاضت و اػتباؼ1
 ی؛هًابغ اقاله

و هًاابغ  یا ؽاظ با اقاتفاظه اؾ هبااي یتینطً یپت ییىخهت تؼ یآؾهىي یابی. قاضت و اػتباؼ1
 ی؛اقاله
 یؽناع. قاا یایىو تب یفضاايىاظه تىيا یبا کاؼآهاع یؽاؼتباط ظو هتغ. ظؼ پژوهم زااؽ تًها 1

 نىيع. یبؽؼق یگؽظ یها ظؼ پژوهم تىايع یضايىاظه ه یبا کاؼآهع یؽگػاؼتأث یاهؽتبظ  یؽهایهتغ
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 .نیلؽآو کؽ* 

و  ىیلاىاي ىیظؼ تمًا یهساىؼ و ااؽوؼت اضالق گاهیخا»(، 3131) یسیو ػاعفه غب الیل ،یاقع .3
 .311−313، و11، ل1، ـياهه اخالق پژوهش، «همؽؼات هؽبىط به ضايىاظه

 یهاا يمم یكاههما»(، 3131) ییکاىال یضعابطها یتاو آياه یاوههعو یؽاا اعمه؛ ػل یه،انتؽا .1
 .1، ل1، ـزو و جاهعه، «هتأهل ؾو یاوظؼ ظايهدى یؿقاؾیو ضىظهتما یتیخًك

و  گاؿیبؽ−ؽؾیهاا یتینطًا یها پیت ىیب ؼابغه»(، 3133) یهدػوب هسمعؼاا و تایؼؾ ،یاهاي .1
 آؾاظ ظايهگاه قًًعج، ،ىیيو یزيدگ و تیشخص یهل شیهما ىیيخست ،«ییؾيانى یتمًعیؼاا

 .قًًعج وازع یاقاله
 تیباا ؼااا یتینطًا یهاا پیت ىیؼابغه ب یبؽؼق»(، 3133) عؼيژاظیز ىاویو ک هیپىؼ، ؼلؽاویا .1

، قاًًعج، ىیياو یزيادگ و تیشخصا یهلا شیهماا ىیيخسات هقاات  هجموعه ،«ییؾيانى
 وازع قًًعج. یظايهگاه آؾاظ اقاله

 یعهسمعیقا یسیایتؽخماه  (،یرشد )از لقاا  ااا داو د یشًاس رواو(، 1113) یبؽک. لىؼا ا .1
 (، تهؽاو  يهؽ اؼقباؼاو.3113)

و  3، ل1، ظوؼه پاژوهش زيااو ،«یتیيمم خًكا یها هیيظؽ یباؾيگؽ»(، 3111) ىیبكتاو، زك .1
 .13−1، و1

، «ثباات ضاايىاظه یظؼ خهات قااضت هاعل اقااله یيظؽ یکىنه»(، 3131) یىبكتاو، زك .1
 .31−13، و3، ل3ظوؼه  پژوهشکده زياو  ايشگاه السهرا،، خايوا ه و زو هطالعا 

 یتینطًاا یهااا یژگاایکاااؼکؽظ ضااايىاظه بؽاقاااـ و یًاایب میپ»(، 3111هؼًااىهه ) ،یبهبااىظ .1
 .33، ل1ظوؼه  رفتار، و شهیايد ،«ىیؾوخ

 یاؼتبااع یباا الگىهاا یهاػهب یبًعیؼابغه پا»(، 3131) یبؿؼگ هسمع و هكؼىظ خاو یی،ثًاگى .3
 .311−311، و31ل یى،و   یشًاس رواو ،«یىؾوخ

 تیباا ؼااا (A, T,. B, D) یتینطًا یها پیت ؼابغه یبؽؼق»(، 3131) ىیزك ،یخًاآباظ .31
، 1، ل1، ـیفااار  یهاااا افاو  و تیشخصااا، «کاؼکًااااو هؽاکاااؿ بهعانااات ییؾياناااى

 .333−311و
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 باا آو رابطاه اراراو، شارر آهاوزاو  ايش جًسایتی باورهاای(، 3111) یگؽاوالهه و ظ ی،زداؾ .33
وؾاؼت  یهؼاويات پؽوؼنا یؿیؼ ، تهؽاو  ظ تاؽ تىقاؼه و بؽياهاهاجتماعی روايی هًدی رضایت

 .آهىؾل و پؽوؼل
، یعههسائل الشر یلاحص یال یعهوسائل الش یلافصق(، 3113السكى ) هسمع ابى ی،زؽ ػاهل .31

 .یتالب ، لن  هؤقكه آل11ج
 یؼابغاه باوؼهاا یبؽؼقا»(، 3133) یآبااظ  تر یالو خل ینپاىؼابؽاه یتما یمه؛يع هدع، یضاي .31

، 11، ل1، ـیپژوه خااايوا ه، « اااؼـ و کااؽظ یاوو ػملکااؽظ ضااايىاظه ظايهاادى یتیخًكاا
 .111−131و

ظؼ  یتیيمم خًكا یها و عؽزىاؼه یؼ تاؼ خًك اویاؼتباط ه یبؽؼق»(، 3111اکؽم ) ،یا ضمكه .31
 ،یپژوه خايوا ه، «ؾياو و هؽظاو ظؼ ضايىاظه یؼ تاؼ خًك كهیهتأهل  هما اویظو گؽوه اؾ ظايهدى

 .1ل
 یعهسمعیقا یسییتؽخمه  ،یرواي شًاسی یبآس(، 3311) یگمىقل .یا .ـ ال و.ظ ؼوؾيهاو، .31

 قاواالو. تهؽاو  (،3113)
باا اااغؽاب ظؼ  ًتؽياتیباه ا اظیااؼتبااط اػت»(، 3133خىکاؼ )ؾهكتاو  الیو ل ؽوؾهی  او،یقپهؽ .31

 .11−31، و1، ل1، ظوؼه «Bو  Aيىع  یتینطً یها پیت
 یو قااؼا لااظؼ یقابؿهًم خؼفاؽ یهقام ی؛ظهماو هًهاظ یعهكؼىظق ی؛هسمعػل ی،قپهىيع .31

، «با ػملکؽظ ضاايىاظه یىو ااغؽاب والع Bو  A یتینطً های یپؼابغه ت یبؽؼق»(، 3131)
 تهؽاو. ی،و علوم رفتار یشًاس رواو یدًفرايس هل یى وه

قابک  یبا اقتؽـ نغل Bو  A یتینطً یها پیؼابغه ت»(، 3131) گؽاویو ظ ىیهه ،یقلغاي .31
  ر پژوهش یالملل ىیب دًفرايس ىی وه، «با قالهت ؼواو کاؼکًاو نهؽقتاو کؽهايهاه تیؽیهع

 وازع کؽهايهاه. یآؾاظ اقاله، ظايهگاه یاکًولوژ و علوم
 ،ینًاقا فهیوظ ،ییگؽا بؽوو ،یيژيع )ؼواو تیؼابغه پًح ػاهل نطً»(، 3133ػغا ) او،یناکؽ .33

 یزيادگ و تیشخص یهل شیهما ىیيخست ،«ییؾيانى ی( با قاؾگاؼیؽیپػ و ايؼغاف یؽیپػ ظل
 .قًًعج وازع یاقاله آؾاظ ظايهگاه قًًعج، ،ىیيو

و  ىیؾوخا یتینطًا یها یژگیؼابغه تهابه و»(، 3131هًًىؼه قاظات و همکاؼاو ) ،یياظل .11
 .11−11، و31، ـهعاصر یشًاس رواو ،«ییؾيانى تیؼاا

اقالم و  عگاهیضايىاظه کاؼآهع اؾ ظ یها (، ناضى3111) یهسمعههع ،یؿیپاؼ ییيفىؼا .13
 .یًیاهام ضم یو پژوهه ی، لن  هؤقكه آهىؾنی دتر ياهه اویپاياهه آو،  قاضت پؽقم
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 یاعگاهضاايىاظه اؾ ظ یيمم زمىق ظؼ کاؼآهع»(، 3113) یهسمعههع یؿی،پاؼ ییيفىؼا .11
 .11−13، و311، ل33، ـ«اقالم

ظؼ  یًایظ یو باوؼها ها ًمیيمم اػتماظات، ب»(، 3131) یهسمعههع ،یؿیپاؼ ییيفىؼا .11
 .11−11، و311، ل11، ـهعرفت، «ضايىاظه یکاؼآهع

 ییؾيانى یهًع تیؼاا یبؽؼق»(، 3111) ییؾاظه عباعبا الله و کاظن ؼقىل ؼوذ ،یػباق .11
 (.3 یاپی)پ 1، لیعلوم رفتار ،«ی ؽظ یها و تفاوت

 ؼابغاه یبؽؼقا»(، 3133) اویالیخل ظاؼاب و یلاقام يؼمت ؛یضاي کؽم خىاظ ؾهؽا؛ هعظ، یػل .11
)قاه  «المیاا نهؽقتاو یظولت بطم ناغل ؾياو ظؼ ییؾيانى تیؼاا با یتینطً یها یژگیو

و  تیشخصا یهلا شیهماا ىیيخسات ،(یاختمااػ ىیتاأه و یبهعانت ضعهات ،یآهىؾن عبمه
 .قًًعج وازع یاقاله آؾاظ ظايهگاه قًًعج، ى،یيو یزيدگ

 ىیؼابغه ب یبؽؼق»(، 3133ظهماو ) ؽهیو قم یؼيگ عیوز ؛یاؼگًه، زاهع؛ ػػؼا اػتماظ یلاقم .11
 یزيادگ و تیشخصا یهل شیهما ىیيخست ،«ییؾيانى تیؼاا ؿاویو ه یتینطً یها یژگیو

 وازع قًًعج. ی، قًًعج، ظايهگاه آؾاظ اقالهىیيو
(، 3113) یو  اعماه آغؼتاال ناًع اویا اعماه ػلى ؛یازمع بؽخؼل ع؛یقؼ اؼق،یي يژاظ نیکؽ .11

 فصالًاهه، «ؾو هتأهال اویظايهدى ییؾيانى تیبا ؼاا یخًك یها و عؽزىاؼه تیؼابغه ؼاا»
و  11، ل1آبااظ، ـ ضؽم ییو هاهاا ی، ظايهکعه پؽقاتاؼافالک، لرستاو یپسشک علوم  ايشگاه

13. 
(، تهاؽاو  3111) یتؽخمه ههؽياؾ ناهؽآؼا ت،یرشد جًس ى،یؼاب ول، یگىلىهبىک، قىؾاو و   .11

 لمًىـ.
ههاابهت و  یىؼابغه با»(، 3111) یو ازمع بؽخؼل ی ؽهاظ خمهؽ ی؛ػل یمی،هسمعؾاظه ابؽاه .13

، ظوؼه یتایارب یشًاسا رواو ،«ییؾياناى یتمًعیبا ؼاا یىؾوخ یتیهکمل بىظو ظؼ ابؼاظ نطً
 .33−11، و31، ل1ـ یع،خع

 بیًای یمپ»(، 3133) یچااؼظاول یكاتهو نا یيماع یهااظ یاؼازماعی؛ یسیای یاع؛اه ی،هؽاظ .11
 یىيخسات، «ػملکاؽظ ضاايىاظه Bو  A یتینطًا یاپبؽاقااـ ت یاوظايهدى یقالهت ػمىه

 .قًًعج وازع اقالهی آؾاظ ظايهگاه قًًعج، یى،يو یو زيدگ یتشخص یهل یشهما
 ىیؼابغاه با یبؽؼقا»(، 3131) ،یغ ظقت ؽوؾهیو   یخاهع الیقه ؛یالظو؛ ؾهؽا ػباق ى،یهؼ .13

 یهلا شیهماا ىی وها، «يىخىايااو یو ضىظکاؼآهاع تینطً یها یژگیػملکؽظ ضايىاظه با و
 وازع هؽوظنت. ی، هؽوظنت، ظايهگاه آؾاظ اقالهخايوا ه یشًاس رواو−یشًاس رواو
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 و نیاعلا و یشًاسا رواو ،یشًاسا از هًظار جاهعه یپژوه خاايوا ه(، 3131ؾهاؽه ) ؾاظه، یهىق .11
 تهؽاو  ايتهاؼات ظايهگاه اهام ياظق. ،یاساله هعارف کر یرو با تیارب

 یاابیقااضت و اػتباؼ»(، 3111) یکفاؽبهاؽام ظبااؽ و قااؼا ي ی؛بهمى؛ بهًام هکىيع یاو،يداؼ .11
ظايهاگاه  ی،شًاسا و رواو یتایعلاوم ارب، «A یتینطًا یپقًدم ت یبؽا یاقیهم یهمعهات

 .11−11، و1و  3، ل1ـ یع،چمؽاو اهىاؾ، ظوؼه خع یعنه
 یهاا اازه، («ی)آياعؼوژي یتیخًك یظوگايگ»(، 3111) یمیضعاؼز یاهکبهمى و ق یاو،يداؼ .11

 .11−11، و31و  3، ل1ـ ی، رهاي رواو
زماؿه  ی؛يااظق ؼقاتم یًاؽبیگی؛ ؽهااظ   ی؛ازماع یعػباـ؛ ؼاا ظاظ ؽ؛ وز ی،يًؽالله .11

 ,A) یتینطً های یپبا ت ینغل ی ؽقىظگ یىاؼتباط ب یبؽؼق»(، 3131و همکاؼاو ) یكیو

b) ايشاگاه  یهجلاه علما ،«یالمکىظک نهؽقتاو ا یههعها یاوهؽب یاوظؼ ه ینغل یتو ؼاا 
 .131−111و، 1ل، 13ـ یالم،ا یعلوم پسشک

ظؼ  یتینطً پیو ت ماویاؼتباط تؽـ اؾ ؾا»(، 3131 ىؼی)نهؽ یفی ؽؾاظ و نکى ه نؽ ،یؽیيً .11
 .11−31، و11، ل31، ظوؼه ییيازا و ییهاها زياو هجله، «ؾياو باؼظاؼ

(، تؽخماه اکاؽم یزياو )سرن زيااو  ر اجرباه بشار یشًاس رواو(، 3331) یبلیژايت ن ع،یها .11
 ، تهؽاو  ايتهاؼات اؼخمًع.1(، چ3131ضمكه )

 ییيافىؼا یتىپطاياه و هسمعههاع یهسماع ؾاؼػا یعؼی؛ز یعزكیىق ی؛ػل ػباـ یاو،هؽات .11
اساالم و  ،«ضاايىاظه یکاؼآهاع یاقااله یاـهم یقاضتاؼ ػاهل یباؾنًاق»(، 3131) یؿیپاؼ

  .11−11، و1، ل3ـ ی،شًاخت رواو یها پژوهش
ضايىاظه با  یؼابغه کاؼآهع»(، 3131) ىثیو بههته ي ییيفىؼا یخؼفؽ؛ هسمعههع ،یاؼیهىن .13

، 31، ل1، ـیشًاسا هطالعاا  اساالم و رواو، «و عاالب اویظؼ ظايهادى یهؼًى یكتیبهؿ
 .311−11و

، تهاؽاو  سرلیال افاسار يرم دااربر  باا یساختار هعا ت  یابی هدل(، 3131) یعؼػلیهىهى، ز .11
 قمت.
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