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 چکیده

اجرا گردید.  ماتسون،های اجتماعی تهای آن با مهارلفهؤداری و مدین ۀپژوهش حاضر با هدف تعیین رابط

 ۀناحیآموزان مقطع دبیرستان دانش ۀآماری،کلی ۀنوع توصیفی و همبستگی است. جامع روش این پژوهش از

گیری شود که به صورت نمونهآموزان مینفر از دانش 311پژوهش شامل  ۀشهرستان قزوین و نمون یک

داری خدایاری عبارت بود از مقیاس دینها نتخاب گردید. ابزار گردآوری دادهای اای چندمرحلهخوشه

ها با تحلیل داده (.3311های اجتماعی ماتسون )( و مقیاس مهارت3111خانه )اکبری زرد سماواتی و فرد،

 بینی متغیر مالکطه بین متغیرها و همچنین جهت پیشاستفاده از روش همبستگی پیرسون جهت راب

یج همبستگی پیرسون نشان داد بین تغیره استفاده شد. نتامی اجتماعی( از تحلیل رگرسیون چندها)مهارت

همچنین بررسی تحلیل  مثبت و معناداری وجود دارد. ۀهای اجتماعی ماتسون رابطداری با مهارتدین

های اجتماعی را به تواند مهارتبین، میداری به عنوان متغیر پیشره نیز نشان داد که دینیمتغرگرسیون چند

یز نشان داد از بین ضرایب بتا ن ۀهمچنین مقایس بینی نماید.مالک، به طور معنادار و مثبت پیشعنوان متغیر 

داری است. با های اجتماعی)متغیر مالک(، دینمهارت ۀکنندبینیترین عامل پیشمبین، مهمتغیرهای پیش

های داری و مهارتنمستقیم و معناداری بین دی ۀو تحلیل آماری در این پژوهش رابطها توجه به داده

 آموزان وجود دارد.اجتماعی دانش

 آموزانؤهای اجتماعی، دانشداری، مهارتدین: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 3، اریکسونرداری و تسلیم در برابر حقیقتبدین و مذهب عبارت است از گرایش، فرمان

مینان و بروز اطداند که باعث ظهور و ترین نهادی میترین و قوی( مذهب را کهن3391)

-آمیز بحران روانید که این پایبندی برای حل موفقیتشوتعهد به یک ایدئولوژی می

(. در واقع 3113 نوجوانی و کسب هویت، اساسی است )هاشمی و جوکار، ۀاجتماعی دور

ابعاد  ۀدهد و به شکلی فراگیر همی دقیق و وسیع ارائه میبینی و ایدئولوژدین یک جهان

ابط بیرونی بینی نه تنها روجهان 2گوتک ۀکند. به گفتدهی میمعتقد را جهت زندگی فردِ

بخشد بلکه حس درونیِ جتماعی، سیاسی و تربیتی تعیّن میهای افردی را در قبال نظام

به اعتقاد  (.3131 )گوتک، دهدر میوجودِ فرد یا هویت شخص را نیز تحت تأثیر قرا

ر ضمائم اطالعاتی روانشناختی یسا ۀمذهب به انداز ۀ( آگاهی دربار3311) 1گورساچ

کلی  ۀموضوعی که در محدود هرتقاد او روانشناسی یک علم است و ارزشمند است. به اع

خوانین  )خداپناهی و توان به طور موجّه و منطقی مورد بررسی قرار دادآن قرار دارد را می

دیدگاهی منفی و متفاوت اتخاذ مذهب  شناسان نسبت به دین وبرخی روان (.3133 ،زاده

در نظر گرفتن  به اعتقاد فروید مذهب برای سالمت فرد مضر است. فروید نیاز به نمایند.می

 1فروید(، 1331 )سایبان فرد، نمایدداشتن مذهب از اخالق را مطرح میراهی برای جدا نگه

به پدر را ناشی از ضعف و وابستگی انسان  دین «یک پندار ۀآیند»( در کتاب 3313-3159)

داند که به شکل خدا جلوه برای دسترسی به نیاز کودکانه می ما ۀو در آرزوی برآورده نشد

نموده است. درماندگی و وابستگی دوران کودکی و ترس از تنبیه نارضایتیِ پدر به زندگی 

؛ 3312گردد )فروید،ین میتباط فرد مؤمن با خدا جایگزشود و با اربزرگسالی منتقل می

-3393)  5خالف نظر فروید، به اعتقاد یونگ . بر(3113 ،موسوی اصل آذربایجانی و

ترین تظاهرات روح ترین و عمومیانکار نمود که دین یکی از قدیمی توان( نمی3135

نی شناسی که سروکارش با ساختمان روانگونه روانی است؛ بنابراین واضح است که هرانسا
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 ۀادیده بگیرد که دین تنها یک پدیدتواند این حقیقت را نانسان باشد الاقل نمی« یتشخص»

 (.3133، ه نقل از خداپناهی و خوانین زاده؛ ب3151)یونگ،  اجتماعی و تاریخی نیست

نیز وجود مذهب و  ستا گرفته خود به را شناسیروان پدر لقب که( 3112–3331) 3مزجی

معتقد است؛ عشق و نیروی مذهبی منجر به وقار و سنگینی، صبر و داند و دین را مفید می

در نزد هر  گردد، به اعتقاد جیمز احساسات مذهبیایی، اعتقاد و اطمینان در فرد میشکیب

 شود )اورکی و برقی ایرانی،فزونی در کار و زندگی او وارد میاکس که باشد نیروی روز

3113.) 

اط با دین و ارتباط آن با سایر قیقات آلپورت در ارتبشناسان، رویکرد و تحدر بین روان

دین داشت. با کارهای  ۀسزایی در تحقیقات علمی در حوزشناختی سهم بههای روانلفهؤم

رویکرد تجربی به  ای گرفت.شناسی دین جان تازهسازی روان( مفهوم3351) آلپورت

رد و از سوی دیگر، نیاز به میدان آوداری را به های دینین از یک سو، سازهشناسی دروان

شدن داری را برای عملیاتیهای سنجش دینشناسی دین، ساخت مقیاسهای روانپژوهش

 غباری بناب، فقیهی، )خدایاری فرد، آن مفاهیم، به عنوان یک ضرورت مطرح کرد

شناس ین بود که به عنوان یک روان(. هنر آلپورت ا3133 رحیمی نژاد، شکوهی یکتا و

داری ای برای سنجش دین( موفق به ساخت پرسشنامه3393) 2راساجتماعی با همکاری 

ل متمایز تعهد مذهبی را فراهم بالغانه و نابالغانه شد. چنین ابزاری امکان بررسی علمی أشکا

بی گیری مذهورت و راس به ابداع دو مقیاس جهتکند، در راستای چنین هدفی آلپمی

بالغانه تحت عنوان ایمان نا با اهداف آنچه که آلپورت قبالً 1بیرونیپرداختند، مقیاس مذهبی 

 ،رزیابی ایمان بالغانه طراحی شد )قربانیبرای ا 1ح کرده بود، و مقیاس مذهبی درونیمطر

« بیرونی»و« درونی»گیری مذهبی دارای دو شکل ( جهت3351(. از دیدگاه آلپورت )3133

باشد شده مییافته و درونی، سازمان.دارای اصولدرونی، مذهبی فراگیر، باشد مذهب یم

ای باشد برای رسیدن به هدف، چنانچه ایت ]و هدف[ است، نه اینکه وسیلهکه خود غ

ی فرد یکی گیری مذهبیِ درونی با شخصیت و زندگدارد جهت( بیان می3351) آلپورت
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لفیق نشده گیری مذهبی بیرونی با زندگی و شخصیت فرد تشده است درحالی که جهت

ازهای فردی مورد ای است که برای نیفرد با مذهب بیرونی، مذهب وسیله است. برای

 ،خداپناهی و خوانین زاده ؛3111؛ آلپورت، 3393)آلپورت و راس،  گیرداستفاده قرار می

3133). 

های فلسفی و ها و نظریهدین، دیدگاه ۀهای انجام گرفته در حوزدر پژوهش

دیدگاه  از .مورد دین مطرح شده است روان شناختیِ متعددی درشناختی و جامعه

درمانی آن روان کارکردهای بهداشت روانی و داری، بیشتر بهشناختی به دین ودینروان

 اندپردازان نیز به بعد شناختی دین توجه بیشتری نمودهبرخی نظریه .توجه ویژه شده است

ای ساده توان به دین به عنوان پدیدهولی باید گفت نمی .(3133 )خدایاری فرد وهمکاران،

های متعدد است. دین از نظر ای مرکب از واقعیتبعدی نگریست، بلکه دین پدیدهو تک

جمله هیجانات،  شناختی ازهای روانای از مقولهشامل مجموعهشناختی، پیچیده و روان

خی دانشمندان غربی بر(. 3131)آرین،  ها، رفتارها و محیط اجتماعی استباورها، ارزش

دانند که هدف آن انسجام بخشیدن به هم می های مرتبط بالفهؤای از مدین را مجموعه

ای از اعتقادها، ، مذهب مجموعه3زندگی فردی واجتماعی است. برای مثال به نظر پترسون

دس سازمان جمعی است که حول مفهوم حقیقتِ غایی یا امر مق احساسات واعمال فردی و

ای ساختاری سلمان نیز به دین به عنوان پدیدهاندیشمندان م(. 3131)آرین،  یافته است

ثیر قرار أدانندکه تمامی ابعاد زندگی انسان را تحت تراه و روشی می آن را نگرند ومی

خوشبختی است رهنمون  متعالی که همان سعادت و دهد، و او را به هدف کلی ومی

اخالقیات واحکام که  (. توجه به سه جزء عقاید،3133 )خدایاری فرد وهمکاران، سازدمی

 )طالبان ، شودبیشتر علمای دینی نیز مشاهده می در دین معین گردیده است، در تعریف

داری را تحت عنوان اهداف تربیتی اسالم های دینلفهؤمباقر صدر شهید محمد (.3131

ای و به اهداف واسطه اهداف تربیتی اسالم را "ضحهالفتاوی الوا" مطرح نموده است در

یک  شود که هردسته تقسیم می ای به چهاری( تقسیم نموده است، اهداف واسطهغایی )نهای

: شامل روابط اط بادیگرانارتب -3باشد: میل لفه به شرح ذیؤشامل یک یا چند زیرم
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یازهای جسمی، شامل ارضای ن: ارتباط باخود -2روابط اقتصادی  روابط سیاسی، اجتماعی،

 عبودیت، تقوا، ایمان، : شامل معرفت،خدا ارتباط با -1خود  ۀروانی و تقویت اراد

 محیط. تمام این برداری صحیح ازبهره : شامل شناخت وطبیعت ارتباط با -1شکرگزاری 

شود که عبارت است از به یک هدف غایی و نهایی منتهی میای در نهایت واسطهاهداف 

(. خدایاری 3139ابوجعفری،  فقیهی، و نزدیکی به ذات اقدس الهی )اعرافی ،بهشتی، قرب

اهلل صدر در مورد نگاه آیت ای که درنوع رابطه ( با توجه به چهار3133) فرد و همکاران

اساسیِ  ۀلفؤتوجه به درنظرگرفتن سه م همچنین با ساختار معارف اسالم مطرح شد و

نماید: شناخت و باور به داری را چنین تعریف میینرفتاری، د عاطفی و شناختی،

داشتن عالیق وعواطف معینی به  احکام الهی و همچنین آخرت و انبیا، پروردگار یکتا،

عمل به وظایف دینی  جهان هستی در راستای تقرب به خدا و التزام و خود، دیگران و خدا،

 (.3133 همکاران، )خدایاری فرد و

های دینی و مذهبی در بستر اجتماع است. بر اساس ثیر گرایشأمل است تأآنچه قابل ت

ها و گیریها، جهت( اعتفاد به خدا مهم است زیرا در هدف3131-3313) 3نظر آدلر

های مهم این اعتقاد، تأثیر کرد به اعتقاد آدلر یکی از جنبه تمایالت اجتماعی  بروز خواهد

وان یک حرکت اجتماعی قدرتمند ه عنبزرگی است که بر محیط اجتماعی ما داشته و ب

(. مبحث تعامل 3113 ،نقل از معتمدی شلمزاری به 3331 ؛2اهمیت است )نیلسنفسه بانفی

( در 3332) 1سگرین شود.موضوعات مهم اجتماعی محسوب می ، ازاجتماعی ماهرانه

اجتماعی به های علوم پژوهشگران تمامی رشته کند: تقریباًع بیان میارتباط با همین موضو

ان گرها تعاملاند. این نکته که برخی انسانمند شدههای اجتماعی عالقهمفهوم مهارت

ماهیت وکارکردهای تعامل  ۀهای دقیق و منظمی دربارماهرتری هستند باعث شده پژوهش

های اجتماعی اغلب به عنوان (. مهارت1123 ،5و ساندرز 1اجتماعی انجام شود. )هارجی

 له وأشود که ابعادی مانند: ارتباط، حل مسیها در نظرگرفته مای از مهارتهپیچید ۀمجموع
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 شودخودمدیریتی را شامل می گروه و ورزی، تعامالت با همساالن وجرئت گیری،تصمیم

 ( با مرور3319(. هارجی )3113نژاد، ؛ خانزاده و یعقوبی2113 ،همکاران و 3)آیدوگان

ای از رفتارهای مجموعه» :کندچنین تعریف می اجتماعی رامهارت  تعاریف رفتار ماهرانه،

تحت کنترل فرد  که آموختنی بوده و متناسب با وضعیت، به هم مرتبط و هدفمند،

 -3 کید شده:أهای مهارت اجتماعی تمؤلفه در تعریف او به شش مورد از« باشندمی

اتفاقی یا  ستند وج مطلوب هیلذا برای کسب نتا رفتارهای اجتماعی هدفمند هستند و

اجتماعی به هم مرتبط هستد یعنی رفتارهای  ۀرفتارهای ماهران -2باشند غیرعمدی نمی

 -1شوند همزمان استفاده می یابی به هدفی ویژه به طوردست متفاوتی هستند که به منظور

است که از لحاظ بافتی  متناسب بودن با وضعیت، بنابراین فردی از نظر اجتماعی ماهر

های مهارت -1سب و کارآمد داشته باشد های منالحاظ رفتاری شیوه از انتخاب درست و

های اجتماعی آموختنی هستند؛ مهارت -5 اجتماعی در واقع واحدهای رفتاری مجزا هستند

های اجتماعی کنترلِ شناختی این مطلب است که افراد بر مهارت ویژگی ششم حاکی از -9

اصلی  ن از فرایندهای فکری الزم برای استفاده از عناصرمند بودهدارند یعنی بهر

 (. 3112هارجی، ساندرز، های اجتماعی )مهارت

تواند به ها میهای اجتماعی، رفتارهایی هستند که رشد آنماتسون، مهارت ۀبه گفت

(. 3113؛ یوسفی و خیَر، 3331)ماتسون ، و مفید فرد در جامعه کمک نماید ثرؤعملکرد م

های مختلفی صورت گرفته های اجتماعی پژوهشط با دین و همچنین مهارتدر ارتبا

شناسی منجر به های روانگان رشتهآموختهمورد دانش است. پژوهش یونگ و همکاران در

در سازگاری روانشناختی ای مهم، نقش مهمی تیجه شد که معنویت به عنوان سازهاین ن

( نیز در 2111) و 2مراجعان کمک گرفت. مکنالتیتوان از آن در کار بالینی با دارد و می

ای دارد و از آن سازگاری افراد تأثیر قابل مالحظهپژوهش خود نشان دادند که دین، در 

درمانی معنوی هستند عانی استفاده کرد که خواهان روانتوان در کار بالینی با مراجمی

 ۀ( نیز رابط3131) ی، داوریباقری، بنی اسد(. 3131،و فعلی)یاسمی نژاد و گل محمدیان 

                                                           
5. Aydogan 

2. Mcnulty 
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نتایج این پژوهش معلمان را بررسی نمودند، « سالمت روان»با « شخصیت ابعاد»داری و دین

ای که روان معلمان رابطه دارند به گونهداری و ابعاد شخصیت با سالمت نشان داد که دین

سالمت  باال، باگرایی و توافق و وجدان نداری و برودین روان رنجوری خویی پایین، و

قبیل جنسیت، محل زندگی،  مثبت داشتند. همچنین متغیرهایی از ۀروان باالترِ معلمان رابط

ثر ؤلمان نیز در بعضی از این روابط مهل، سطح تحصیالت و مقطع تدریس معأوضعیت ت

( در خصوص 3111دهشیری ) (.3131 بنی اسدی و داوری، )باقری، بوده است

داری و بحران هویت در بین دینۀ بررسی رابط» پژوهشی با عنوان  آموزان دبیرستانیانشد

ج این تحقیق نشان داد که بین انجام داد، نتای« آموزان دبیرستانی شهرستان یزددانش

داری وجود دارد. همچنین نتایج این معکوس و معنی ۀداری و بحران هویت رابطدین

داری تفاوت معناداری وجود ندارد ظ دیندختران و پسران از لحاتحقیق  نشان داد که بین 

 هویت بحرانه از لحاظ بحران هویت تفاوت معنادار وجود دارد و دختران حالی ک در

هوش " ( تحت عنوان1121) 3اسمیت و انبارتون ۀمطالع(. 1311 )دهشیری، بیشتری دارند

نشان داد، تمایل به  "جنین سقط ۀی مذهبی به عنوان عوامل بازدارندگیرهیجانی وجهت

وه گیری مذهبی درونی در گربی بیرونی درگروه سقط جنین و جهتگیری مذهجهت

گیری مذهبی جهت بینی، ومدیریت استرس، خوش ۀکنترل وجود دارد در این نمونه، نمر

همان موعد  درصد در 11 جنین سقط قصد و آمد دسته ب % 93/99 درونی در آن زمان

 (. 2111)اسمیت وانبارتون، بینی شد پیش

بررسی »وهش خود درارتباط با ( نیز در پژ3131ممیزی و عبدی زرین، اقلیما و راهب )

نشان دادند که بین « جوانانهای اجتماعی و مورد آزار قرارگرفتن نومهارت ۀرابط

داری وجود دارد نتایج معنا ۀد آزار قرار گرفتن نوجوانان رابطهای اجتماعی و مورمهارت

های اجتماعی به خصوص وجود پرخاشگری در بررسی نشان داد که نقص در مهارتاین 

گذار است و باعث افزایش احتمال مورد ه کودک و نوجوان با دیگران تأثیرروابط دوسوی

 (. 3131 )ممیزی و همکاران، گرددقرار گرفتن کودکان و نوجوانان میآزار 

                                                           
5. Smith, Catherine Ann Barton 
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اجتماعی و همچنین تحقیقات  هایشده در ارتباط با مهارتانجامبنابر تحقیقات 

شناختی و های روانداری و ارتباط این دو متغیر با سازهشده در ارتباط با دینانجام

با یکدیگر ضرورت بیشتری پیدا  دو متغیراین  ۀرابط چه بیشتر ، شناخت هراجتماعی

رت گرفته است ولی با این وجود از دین صوهای مختلفی در مورد کند، گرچه پژوهشمی

دارند، اکثر این مطالعات ( بیان می3331وگورساچ ) 3یک طرف چنان چه اسپلیکا، هود

ته است و این حوزه بندی نظری منطقی مناسبی نداشاکنده و ضعیف بوده و اغلب سازمانپر

گر، اکثر (. ازطرفی دی3113 گونه است )سایبان فرد،های دقیق و وسواسنیازمند بررسی

ای غیر از پایه هایی انجام گردیده که برهای دینی با مقیاسبا پژوهش تحقیقات در ارتباط

و با وجود این که دین اسالم  (.3133دین اسالم بنا شده است )خدایاری فرد و همکاران، 

سازی دینی در مقیاس ۀهای اندکی دربارجهان دارد اما فعالیت بیش از یک میلیارد پیرو در

جوامع اسالمی و مبتنی بر مفاهیم و اصول دینی انجام شده است، و در نتیجه متخصصان 

دین، زندگیِ هایی که این کیف شیوه بهداشت روانی و دانشمندان سایر علوم از کم و

خدایاری فرد، ) کافی ندارند دهد اطالعات الزم وثیر قرار میأپیروان خود را تحت ت

های آن با لفهؤم داری ویند ۀوهش حاضر با هدف تعیین رابطپژ(. 3111اکبری،  سماواتی و

اساس یک مقیاس دینی و بومی  مقطع دبیرستان، بر آموزان درهای اجتماعی دانشمهارت

ام گردیده است. و ضمن ( ساخته شده، انج3111که توسط خدایاری فرد و همکاران )

های  لفهؤیک از م های هررابطههای اجتماعی، مهارت داری وکلی بین دین ۀبررسی رابط

در این گانه بررسی نموده است. بنابراین های اجتماعی به صورت جدای را با مهارتداردین

 گیرد:تحلیل قرار می االت زیر مورد بررسی وؤپژوهش س

ای در کنندهبینیداری( نقش پیشدین ۀلفؤمرا میزان شناخت دینی )اولین زیآی -3

 اجتماعی ) متغیرمالک( دارد؟های میزان مهارت

ای در کنندهبینیداری( نقش پیشدین ۀلفؤطف دینی )دومین زیرمآیا میزان عوا -2

 متغیرمالک( دارد؟های اجتماعی )میزان مهارت

                                                           
5. Hood 
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ای در کنندهبینینقش پیش داری(دین ۀلفؤ)سومین زیرم آیا میزان باورهای دینی -1

 های اجتماعی )متغیرمالک( دارد؟میزان مهارت

ای کنندهبینیداری( نقش پیشدین ۀلفؤیرمهارمین زچآیا التزام به وظائف دینی ) -1

 متغیرمالک( دارد؟های اجتماعی )در میزان مهارت

های ای در میزان مهارتکنندهبینیداری )به طور کلی( نقش پیشآیا میزان دین -5

 متغیرمالک( دارد؟اجتماعی )

 روش پژوهش

 آماری آن شامل ۀعباشد و جامو توصیفی می حاضر از نوع همبستگیپژوهش  

بارت از صد نفر ش عپژوه ۀباشد. نمونشهرستان قزوین می و دو یک ۀناحی آموزاندانش

 ایچندمرحله ایخوشه گیریباشد که از طریق نمونهآموز پسر، در مقطع دبیرستان میدانش

به تصادف انتخاب و  یک ۀای ابتدا ناحیگیری چندمرحلهاساس نمونه دست آمد. بره ب

به تصادف انتخاب  بود یک دبیرستان دبیرستان پنج های این ناحیه کهاز بین دبیرستانسپس 

. آموز به تصادف انتخاب شدنددانش 311 از دبیرستان مورد نظربعد  ۀدر مرحلسپس  شد و

مل و أآموزان خواسته شد که با تها از دانشآوری دادهبرای صحت بیشتر در جمع

های اختیار داشتن زمان کافی، پرسشنامه یک فضای مناسب و با در آسودگی خاطر، در

 پژوهش را پاسخ دهند.

 :ابزار پژوهش

سون در سال های اجتماعی ماتمقیاس مهارت: های اجتماعی ماتسونمقیاس مهارت -3

دیده است )یوسفی و تدوین گر سال 31تا  1های اجتماعی افراد برای سنجش مهارت 3311

آیتم است که به پنج عامل  59های اجتماعی ماتسون دارای هارتمقیاس م(. 3113خیَر، 

 ۀای با دامناساس مقیاس لیکرت پنج درجه اصلی تقسیم شده است. پاسخ به این مقیاس بر

؛ ممیزی 3113 گیرد.)یوسفی وخیر،صورت می )همیشه( 5وقت( تا )هرگز/هیچ 3ای از نمره

های تعیین روایی سازه مقیاس مهارت(. برای 3131یزی، عبدی زرین، اقلیما، راهب، ممو

وامل ابتدا با استفاده از . تحلیل عاری تحلیل عاملی به کار رفته است، روش آماجتماعی
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بیانگر کفایت  بود و 19/1برابر با  kMOاصلی صورت گرفت. مقدار ضریب  ۀلفؤشیوه م

. همچنین مقدار آزمون کرویت باشدانجام تحلیل عاملی میا به منظور هآزمودنی ۀنمون

. برای بررسی پایایی دار بودمعنی  P =1/1113در سطح  و 231/31111بارتلت برابر با 

. تصنیف استفاده گردیده است های اجتماعی، از ضرائب آلفای کرونباخ ومقیاس مهارت

بود. برای این آزمون  /19برابر  تصنیف برای کل مقیاس، یکسان و میزان آلفای کرونباخ و

 -3 یده است که به ترتیب عبارتند از:عامل مظرح گرد 5در قالب قیاس مخرده 5

 -1اجتماعی یا جسارت نامناسب، رفتارهای غیر -2 ،های اجتماعی مناسبمهارت

بی یا اطمینان زیاد به خود طلبرتری -1عمل کردن و سرکش بودن،  پرخاشگری یا تکانشی

(. در 3131، گیری، )ممیزی و همکارانهگوشرابطه با همساالن یا حسادت/ -5داشتن، 

کدام از  ، عالوه بر نمراتی که آزمودنی در هرهای اجتماعی ماتسونمقیاس سنجش مهارت

 ۀبارات موجود در مقیاس نیز یک نمرآورد، جمع نمرات کل عها به دست میمقیاسخرده

ماتسون  های اجتماعیمقیاس مهارت کل فرد در ۀدهد که بیانگر نمرکلی به دست می

 (3119 یوسفی،باشد)می

مقیاس : آموزی(همکاران )فرم الف دانش فرد وداری خدایاریمقیاس سنجش دین -2

ساخته بر از نوع محقق آموزی(فرد و همکاران )فرم الف دانشداری خدایاریسنجش دین

های کریم، تفاسیر قرآن، احادیث وکتابجمله آیات قرآن  اساس متون و منابع اسالمی از

 311ساخته شده است و متشکل از  (3111) فرد و همکاراننی و عرفانی توسط خدایاریدی

 باور -1عواطف دینی،  -2شناخت دینی،  -3: ۀداری در چهار مولفسنجش دین ۀگوی

شناخت دینی، دانشِ  ۀلفؤباشد. منظور از مالتزام و عمل به وظایف دینی می -1دینی، 

باور  ۀلفؤآگاهی از فروع دین. م باشد، یعنی یقین به خدا، آخرت، پیامبران واصول دین می

باشد عالئق بی نسبت به اصول و شرائع دینی میتصدیق قل دینی نیز به معنی پذیرش، اقرار و

منفی است. عواطف مثبت در  عواطف مثبت و احساسات و ۀعواطف دینی شامل کلی و

، احکام دین، منینؤانبیاء، اولیاء، م استای شناخت و پذیرش قلبی نسبت به پروردگار یکتا،ر

آید. عواطف منفی نیز تحت دار به وجود میدر فرد دینجهان پس از مرگ  جهان هستی و

پیامبران و اولیاء الهی مطرح  دین خدا نسبت به دشمنان دین الهی، ثیر محبت به خدا وأت
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دار انجام التزام به وظائف دینی بیانگر آن است که فرد دین ۀلفؤهایت من و در گردد.می

خود الزم و بایسته  شخصی، اجتماعی و اقتصادی بر ۀتکالیف و احکام الهی را در حیط

گویی به هر یک از گیری و پاسخ(. مقیاس اندازه3111فرد وهمکاران، یر)خدایا بداند.

 ها )کامالًکه برای گروهی از گویه ای است،هها، طیف لیکرت پنج درجلفهؤعبارات م

های دیگر)همیشه، مخالفم( و برای بعضی ازگویه موافقم، موافقم، بینابین، مخالفم وکامالً

گذاری به هر یک از درجاتِ مقیاس، اعداد در نمره .اغلب، گاهی، به ندرت و هرگز( است

فردو ؛ خدایاری3133 ،و همکارانفرد )خدایاری گیردحسب کم به زیاد تعلق می بر 5 تا 3

سنجش های چهارگانه و کل مقیاس برای این ابزار فای حیطه(. ضریب آل3111همکاران، 

در پایان این (. همچنین 3111همکاران،  و فرد)خدایاری گزارش شده است 35/1تا  39/1

 ال به منظورؤس 3 ۀقرار داده شده است که در برگیرندسنجی مقیاس یک بخش گمانه

ام نزدیک و دور، ارزیابی میزان مذهبی بودن فرد از دیدگاهِ خودِ فرد، پدر، مادر، اقو

باشد. در ها، دبیران و ناآشنایان که با فرد آشنایی مختصری دارند میدوستان، همکالسی

شناس دانشگاهی، نفر متخصص روان 1 این پژوهش برای تعیین روایی محتوایی از قضاوت

اس تا های مقیسنجی در این باره که مادهنفر متخصص روان 3متخصص حوزوی و  نفر 2

نظرات این افراد مؤیّد  .ی برنامه هستند، استفاده شده استهاچه اندازه معرّف محتوا و هدف

بود که مقیاس مذکور روایی محتوایی دارد. به منظور بررسی روایی سازه، نیز  این مطلب

نین به (. همچ3111 همکاران، فرد وجام شده است )خدایاریاکتشافی ان تحلیل عوامل

اده ها از روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ استفمنظور بررسی اعتبار مقیاس

اعتبار باالی مقیاس است. ضریب  ۀدهندهای مقیاس نشانشد. آلفای کرونباخ برای عامل

 ارتباط با خود، ارتباط با ان هستی،های ارتباط با جهآلفای کرونباخ در ارتباط با عامل

. همچنین 13/1، و 32/1، 32/1، 33/1دا، به ترتیب عبارت بود از: خ دیگران، ارتباط با

 ،13/1، 11/1ها به ترتیب برابر بود با: دو نیمه کردن نیز برای همین عاملمقدار ضریب 

استفاده شد و نتایج اعتبار از روش ضریب آلفای کرونباخ  ۀبه منظور محاسب .11/1، و33/1

اعتبار باالی مقیاس  ۀدهندباشد که نشانمی 33/1داد که ضریب آلفای کرونباخ نشان 

 .(3111 فرد و همکاران،)خدایاری باشدمی
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 های پژوهشیافته

های انحراف معیار مهارت و های آن و میانگینلفهؤداری و مینمیانگین و انحراف معیار د .1جدول 

 اجتماعی

 انحراف معیار میانگین 

 21/1 55/23 شناخت دینی

 92/5 95/51 عواطف دینی گرایش و

 11/3 32/12 باورهای دینی

 15/35 55/391 التزام به وظایف دینی

 11/11 11/113 داریکل دین ۀنمر

 39/11 11/312 های اجتماعیمهارت

 
 اسمیرنوف(ها )آزمون کولموگروف نتایج آزمون نرمال بودن داده .2جدول 

 مقدار آماره سطح معنی داری 

 11/1 11/1 شناخت دینی

 39/1 11/1 عواطف دینی گرایش و

 31/1 91/1 باورهای دینی

 35/1 92/1 التزام به وظایف دینی

 12/1 33/1 داریکل دین ۀنمر

 91/1 11/1 های اجتماعیمهارت

 

بررسی نرمال بودن داده نشان ی را براکولموگروف اسمیرنوف جدول باال نتایج آزمون 

باشد می 15/1ی در این آزمون بیشتر از دهد. با توجه به اینکه میزان سطح معنادارمی

توان از آزمون باشد و میهای آزمون دارای توزیع نرمالی میتوان نتیجه گرفت دادهمی

 همبستگی پیرسون استفاده کرد.

 های اجتماعیهای آن با مهارتداری و مؤلفهبررسی همبستگی بین دین -3 جدول

 مهارتهای اجتماعی 

 شناخت دینی

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

**11/1 

112/1 

311 

 11/1** ضریب همبستگی عواطف دینی گرایش و
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 سطح معناداری

 تعداد

112/1 

311 

 باورهای دینی

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

**55/1 

1113/1 

311 

 وظایف دینیالتزام به 

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

*13/1 

13/1 

311 

 داریدین

 ضریب همبستگی

 سطح معناداری

 تعداد

**93/1 

1113/1 

311 

 15/1همبستگی در سطح * 13/1همبستگی در سطح **

های آن داری و مؤلفههمبستگی بین دین شود( مشاهده می1گونه که در جدول )همان

داری و شود بین دیننشان داده شده است. چنانچه مالحظه می تماعیهای اجبامهارت

در سطح  P<1/1113و سطح معناداری   =93/1rهای اجتماعی با ضریب همبستگی مهارت

های لفهؤرمباشد. همچنین در ارتباط با زیمعنادار و مثبتی برقرار می ۀرابط 13/1آلفا 

باشد. مثبت و معنا دار می ۀاز رابط ها حاکیهای اجتماعی نیز یافتهداری و مهارتدین

در  P< 1/112و سطح معناداری   =11/1rبا ضریب همبستگی ) شناخت دینی ۀلفؤزیرم

و سطح   =11/1rعواطف دینی )با ضریب همبستگی  گرایش و (،13/1سطح آلفا 

و   =55/1r(، باورهای دینی )با ضریب همبستگی 13/1در سطح آلفا  P< 1/112معناداری 

)با ضریب  التزام به وظایف دینی (،13/1در سطح آلفا  P< 1/1113ناداری سطح مع

های (، با مهارت15/1در سطح آلفا  P< 1/13و سطح معناداری   =13/1rهمبستگی 

 معناداری را منعکس نمودند.  مثبت و ۀاجتماعی رابط

 .VIFهای تولرانس و خطی متغیرها با استفاده از آزمونررسی همب .4جدول 

 VIFآزمون  آزمون تولرانس 

 11/3 11/1 شناخت دینی

 92/3 31/1 عواطف دینی گرایش و

 52/3 35/1 باورهای دینی
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 13/3 13/1 التزام به وظایف دینی

 13/3 11/1 داریکل دین ۀنمر

ها قابل مشاهده است خطی متغیرجهت هم  vifانس وبا توجه به جدول باال آزمون تولر

دهد و عددی نزدیک به دو را نشان می vifعددی نزدیک یک و که به ترتیب تولرانس

 خطی بودن جهت استفاده از رگرسیون برقرار است.توان نتیجه گرفت که شرط هممی

دهد با توجه میرا نشان  3739ها عدد دوربین واتسون جهت استقالل داده همچنین آزمون

عدد  چونباشد  5/3تا  5/2ه بین یید این مفروضه باید نتیجه بدست آمدأبه اینکه برای ت

یری کرد شرط دیگر که استقالل گتوان نتیجهآمده در این بین قرار دارد پس میبدست 

 ها از یکدیگر باشد برقرار است.خطا

 ای اجتماعیهتمتغیری )روش ورود( برای مهارنتایج رگرسیون چند .5جدول 

 هاشاخص

 متغییر مالک
 F بینمتغییرهای پیش

2R B Beta T 

های مهارت

 اجتماعی

 شناخت دینی

11/1** 13/1 

33/1 11/1 13/1** 

 **13/1 11/1 21/1 گرایش و عواطف دینی

 **51/1 13/1 35/1 باورهای دینی

 *21/2 23/1 15/1 التزام به وظایف دینی

 **53/9 93/1 35/1 دین داری

 13/1همبستگی در سطح **   15/1همبستگی در سطح  *

 : متغیر شناخت دینیدهد( نشان می5در جدول ) نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری

(13/1>P, 13/1=t, 11/1=Beta( ؛ متغیر گرایش و عواطف دینی)13/1>P, 13/1=t, 

11/1=Beta)( 13/1؛ متغیر باورهای دینی>P, 51/1=t, 13/1=Beta ؛) و متغیر التزام به

اند به عنوان یک متغیر کدام توانسته ( هرP, 21/2=t, 23/1=Beta<15/1) وظایف دینی

بینی ( را به طور معنادار و مثبتی پیشهای اجتماعی )متغیر مالکبین، متغیر مهارتپیش

درصد از  13ر مجموع (. نتایج نشان داد این متغیرها دP, 11/1=F, 13/1=2R<13/1، )کنند

دهد: کنند. همچنین نتایج نشان میهای اجتماعی را تبیین میهای مهارتواریانس نمره

توانسته،  (P, 53/9 =t, 93/1=Beta<13/1داری )یه صورت کلی(، با توجه به میزان )دین
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دار ناهای اجتماعی را به عنوان متغیر مالک، به طور معبین، مهارتبه عنوان یک متغیر پیش

ترین عامل همضرایب بتا نیز نشان داد م ۀبینی نماید. همچنین مقایسمتبت پیش و

و باشد ها( میلفهؤداری )مجموع م)متغیر مالک(، دین های اجتماعیمهارت ۀکنندبینیپیش

 های دینی بوده است.باور ۀلفؤثیر مأکل، بیشتر تحت ت ۀنمر

 نتیجه گیری بحث و

تواند به عنوان یق نشان داد متغیر شناخت دینی میتحق ۀاول پژوهش، نتیجال ؤدر ارتباط با س

 ,P<13/1)بینی نماید های اجتماعی )متغیر مالک( را پیشبین، متغیر مهارتمتغیر پیش

13/1=t, 11/1=Beta.) میزان ه شناخت دینی در یک فرد باال رودچ به این معنا که هر ،

باط نمود که وقتی افراد نسبت توان چنین استنرود. میمی های اجتماعی فرد نیز باالمهارت 

یقین بیشتری برخوردار باشند نسبت به پذیرش و  ۀتر و از درجدین آگاه فروع وبه اصول 

بری بیشتری نشان فرمان تعامل و ارتباط اجتماعی انقیاد و ۀمر الهی در حیطااجرای او

 قرآن کسانی که نسبت به اصول و فروع دین، علم و شناخت دارند در ۀبه فرمودهدهد. می

انّما فرماید: خشوع دارند در این مورد قرآن می پذیرش وبیشتر برابر خداوند و اوامر الهی 

نیکو با دیگران که  در نتیجه ارتباط و تعامل .3(21یَخشَی اهللُ مِن عِبادِهِ العُلماءُ )الفاطر، آیه 

بیشتر مورد اهتمام و عمل قرار است توسط این افراد 2کد دین اسالم ؤاز دستورات م

تر جانبهارتباط با دیگران بیشتر و همه اندازه انسان در ( هر3311) 1مورگان ۀبه گفتگیرد. می

  ،1دانیم )کارتلجهای اجتماعی ماهرتر میهای خویش برسد ما او را در زمینهبتواند به هدف

3193.) 

 ها وقیق حاکی از آن بود که گرایشتح ؤال دوم پژوهش نیز نتیجؤدر ارتباط با س

 ,P<13/1) بینی نمایدهای احتماعی( را پیشمالک )مهارتتواند متغیر عواطف دینی می

13/1=t, 11/1=Beta). ی در فرد بیشتر باشد عواطف دین ها وچه گرایش به این معنا که هر

                                                           
 (3113) مشکینی،  ترسندجز این نیست که از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مىترجمه:  . 3

 )مکارم،اری کمک نماییدگنیکوکاری و پرهیز را در یکدیگر(.  ترجمه : 2 تَعاوَنُوا عَلَی البِرّ وَالتّقوَی ) المائده آیه.  2

3133) 

3. Morgan 

4. Cartledge 
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 عددی به ایجاد ارتباط. قرآن مجید در آیات مترودهای اجتماعی او نیز باال میمیزان مهارت

دعوت  1، نفاق و تفرقه2و دوری از تکبر 3نیکویی نسبت به دیگران و ابراز محبت و

گیری نمود که اینگونه دستورات الهی که در جهت استحکام توان چنین نتیجهنماید. میمی

های دار در مهارتشود افراد دینعواطف دینی است سبب می بخشیدن به گرایش و

های هارتتوانمند باشند چرا که م اجتماعی و رسیدن به اهداف فردی و جمعی مستعد و

آورد بلکه نیل به بط متقابل را با دیگران فراهم میاجتماعی نه تنها امکان شروع و تداوم روا

 (. 3193کارتلج،) کندا دیگران را نیز در شخص ایجاد میاهداف ارتباط ب

تواند متغیر متغیر باورهای دینی می ، نتایج نشان دادال سوم پژوهشؤدر ارتباط با س 

 .(P, 51/1=t, 13/1=Beta<13/1)بینی نماید را پیش اجتماعی )متغیرمالک(های مهارت

رود. در قرآن های اجتماعی او نیز باال میو با باالرفتن میزان باورهای دینی در فرد، مهارت

هم دوست هستند و در راه  ها باکند که آنگونه توصیف میمان و باور را اینمجید اهل ای

. به عبارت دیگر شاید 1کنندنهی می زشتی همدیگر را امر و بدی و احیای نیکی و دوری از

ل مسیر تعام را در ای است که فردیری نمود که ویژگی ایمان به گونهگگونه نتیجهبتوان این

یابد. فزایش میهای اجتماعی او انتیجه مهارت دهد و درو ارتباط صحیح اجتماعی قرار می

)ص( نیز  دیگران در کالمی از پیامبر اکرم رتباط فرد باژگی ایمان در جهت تعامل و اوی

مَثَل افراد  فرماید:ر این زمینه در وصف اهل ایمان میبیان گردیده است، پیامبر اکرم د

یکدیگر همچون اعضاى یک پیکر است که چون بعضى از ه ایمان در دوستى و نیکى ببا

                                                           
لجَنبِ وَ ابنِ و بِالوالِدَینِ اِحسانًا وَ بِذِی القُربَی وَ الیَتامَی و المَساکین وَ الجارِ ذِی القُربی وَ الجارِ الجُنُبِ و الصَّاحِبِ بِا . 3

چنین نسبت به خویشاوندان، یتیمان، فقیران، همسایه هم مادر نیکی کنید و ترجمه: به پدر و(. 19السّبیلِ وَ ...)النساء، آیه 

، دوستان، رهگذران و بندگان که زیر دست شما هستند نیکی کنید که خدا مردم خودپسند و متکبر را دور و نزدیک

 .(3133 )مکارم،دوست ندارد

 19النساء، آیه  . 2

 (. 311)آل عمران، آیه  اللّهِ جَمِیعًا وَالَ تَفَرَّقُواْوَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ  . 1

 (.3133 چنگ بزنید و پراکنده نشوید. )مکارم،همگی به ریسمان الهی ترجمه : و

 (33 -وَ المُؤمِنونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُهُم اَولیاءُ بعضٍ یَامُرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهَون عَنِ المُنکَر) التوبه . 1

از کارهای  دهند ورمان میها به کارهای نیک ف، دوست و یاور یکدیگر هستند، آنن و زنان باایمانترجمه: مردا

 (.3133)مکارم، دارندناشایست باز می
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؛ 1، ج)تفسیرنمونه آرامش نخواهد بودآن رنجور شود و به درد آید اعضاى دیگر را قرار و 

 (2، جتفسیر ابوالفتح رازی

به که متغیر التزام گر آن بود ال چهارم نیز بیانؤنتایج پژوهش حاضر در ارتباط با س

بینی نماید پیشهای اجتماعی را تواند متغیر مهارتبین، میشوظایف دینی به عنوان متغیر پی

(15/1>P, 21/2=t, 23/1=Beta یه .)لیف تکا چه قدر التزام به وظایف و این معنا که هر

پژوهش  ۀرود. در ارتباط با نتیجهای اجتماعی فرد نیز باال میدینی بیشتر باشد میزان مهارت

گیری و رآن محید و روایات اسالمی به شکلتوان گفت: توجه قال میؤاین س در ارتباط با

زیادی از طرف دین در ارتباط با  تداوم روابط صحیح اجتماعی سبب گردیده دستورات

های ای که اجرای این دستورات مهارترد با اجتماع صادر گردد. به گونهتعامل ف رفتار و

؛ کمک به 3گفتار نیککند. برای نمونه در قرآن کریم به اجتماعی فرد را تضمین می

 هرفرماید: )ع( درکالمی می امام صادق کند.سفارش می 2دادندیگران در قالب صدقه 

ارد پاداش رزمنده و مجاهد دارد کسی برای یاری رساندن به دیگران گامی برد

 یکدیگر با گفتگو و تعامل با ارتباط در نیز السالمعلیه باقر امام(. 1 ج الشیعه)وسایل

 نوع همان با شما با دارید انتظار که کنید صحبت سخنی بهترین با دیگران با: فرمایدمی

 (.323 ص ،3ج ،البرهانتفسیر)  شود صحبت سخن

داری )به صورت ال پنجم پژوهش نیز نتایج تحقیق نشان داد، بین دینؤدر ارتباط با س

های تواند متغیر مهارتداری میمتغیر دین های اجتماعی رابطه وجود دارد وکلی( و مهارت

. به عبارت (P, 53/9 =t, 93/1=Beta<13/1) بینی نمایدپیش متغیر مالک( را) اجتماعی

های اجتماعی او نیز باال داری در یک فرد، میزان مهارتدیگر با باال رفتن میزان دین

ابعاد و  ۀسالم به دلیل جامعیتی که دارد همتوان این گونه استنباط نمود که دین ارود. میمی

. ستاساس آن دستوراتی صادر نموده ا نظر گرفته و بر جوانب مرتبط با زندگی انسان را در

                                                           
 (. 11آیه -وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسنا )البقره .5

 (.3133 )مکارم، زبانی و سخنان نیک، تکلم نماییدشوترجمه : با مردم با خ

 (.233 آیۀ –اِن تُبدُوا الصَدَقاتِ فَنِعِمّا هِیَ و اِن تُخفُوها وَ تُؤتُوهَا الفُقراء  فَهُو خَیرٌ لکم) البقره .9

ها را به تهیدستان دهید آن اگر مخفیانه انجام دهید و ای است وها را آشکارا دهید کار پسندیدهترجمه : اگر صدقه

 (. 3133 )مکارم، برای شما بهتر است
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شود فرد را السالم دیده میقران مجید و کالم معصومین علیهم تعالیم دینی که دراین گونه 

فرد با ای که دهد به گونهح جهت ارتباط و تعامل با دیگران رشد میبا یک تربیت صحی

اجتماعی خود در  های فردی وتر به هدفسریع بهتر و ،توجه به این تعامالت صحیح

 . کندهای بیشتری را تجربه میگردد و موفقیتزندگی نائل می

 ها و پیشنهاداتمحدودیت

شناختی در کشور ایران انجام گردیده های روانهایی که در ارتباط با دین و سازهپژوهش

های بومی کشور و متناسب با بافت و فرهنگ دینی کشور براساس مقیاس است، اکثراً

قیاس حاضر که یک اساس م های الزم برشنپذیرفته است لذا عدم وجود پژوهصورت 

باشد، از ینی و فرهنگ اجتماعی کشور ایران میاساس مبانی د شده برمقیاس استاندارد

های مرتبط با گردد پژوهشای این پژوهش بود لذا پیشنهاد میهمهمترین محدودیت

 های بومی واساس این مقیاس و یا مقیاس ایران بر ی درشناختهای روانداری و سازهدین

آموزان دبیرستانی که در حال کسب بافت دینی و فرهنگی کشور در دانشمتناسب با 

 اهمیت به کارگیری ابزاربیشتری صورت پذیرد.  ۀیت دینی و اجتماعی هستند با نمونهو

کند که تحقیقات بیشتری رهنگ ایران اسالمی باشد ایجاب میسنجش دین که منطبق با ف

پسر،  س مقیاس و متغیرهای موجود در اقشار مختلف مردم اعم از: دختر،اسا براین زمینه  در

های این از محدودیتراهنمایی، دانشجویان بزرگساالن صورت گیرد.  ۀآموزان دوردانش

آموزان پسر د انجام پژوهش در یک جنس در دانشتوان به آن اشاره نموپژوهش که می

زمینه صورت  تری در اینپیشنهادات، تحقیقات گستردهجه به باشد که امید است با تومی

 های ممکن در دو جنس را انجام داد.گیرد و بتوان مقایسه

 منابع

 القران الکریم

 (، قم: انتشارات الهادی.3113: علی مشکینی )القران الکریم، ترجمه

 الکریم.(، قم: انتشارات دارالقرآن3133) ، ترجمه: ناصر مکارم شیرازیالقرآن الکریم
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، چاپ روانشناسی دین درآمدی بر(، 3113آذربایجانی، مسعود. موسوی اصل، سید مهدی )

 .دوم،انتشارات سمت

. پایان مقیم کانادا ایرانیاندرستی داری و رواندین ۀ(. بررسی رابط3131آرین، خدیجه )

 نامه دکتری روان شناسی 

 وعلوم تربیتی. شناسی روان ۀدانشکد :. تهرانمومی 

اهداف تربیت  (.3139) یمحمد. فقیهی، علینقی و ابوجعفری. مهد علیرضا. بهشتی، اعرافی،

 تهران انتشارات سمت. .از دیدگاه اسالم

 ۀترجم .طلبیهای دینشناسی/ریشه(، بالیدن/شایعه از نظر روان3335آلپورت، گوردن )

 تحقیقات تربیتی  معلم و انتشارات سازمان تربیت، 3111 ،مسعود رضوی

طراب مرگ ضهبی با اذم گیریجهت ۀ(. رابط3113برقی ایرانی، زیبا ) ؛امیناورکی، محمد

 .لمللی دین، فرهنگ و روان شناسیابین ۀدر دانشجویان. کنگر

ابعاد شخصیت  داری ودین ۀ(، رابط3131را )صفو حسن، داوری. .باقری. مسعود، بنی اسدی

ژوهشی مطالعات پ-علمی ۀ، دو فصلنامشهرستان رودان نبا سالمت روان معلما

 .12-3، صفحات 3، ش5س شناسی،روان اسالم و

اجتماعی مورد  های(، بررسی مهارت3113) ساجد ،حسین خانزاده، عباسعلی یعقوب زاده

تربیت استثنایی،  شغلی، تعلیم و هایویژه در محیطآموزان با نیازهای نیاز دانش

 . 319شماره 

بررسی نقش ساخت  (3133زاده سریزدی، مرجان )خدا پناهی، محمد کریم. خوانین 

سال چهارم،  ،31 شناسیروان ۀدانشجویان، مجل گیری مذهبیشخصیت در جهت

 . 3133تابستان  ،2 ۀشمار

سازی مقیاس آماده (،3111) سعید سیما، اکبری زردخانه. .، سماواتیمحمد فرد.خدایاری

 علوم تربیتی و ۀنوین، دانشکد هایآموزی، اندیشهدانش جمعیتداری برای دین

 323-313، ص 1 ۀ، شمار5 ۀ)س(، دور شناسی دانشگاه الزهراروان
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نژاد، یکتا، محسن. رحیمی فرد، محمد. فقیهی، علینقی. غباری بناب، باقر. شکوهیاریخدای

. تهران: انتشارات داریهای دینشناسی مقیاسظری و روشن(. مبانی 3133عباس )

 آوای نور، چاپ اول. 

آموزان داری و بحران هویت در بین دانشدین ۀ(، بررسی رابط3111دهشیری. غالمرضا ) 

  دبیرستانی شهرستان یزد.

  ۀتا صفح 13 ۀصفح )مسلسل(؛ 2 ۀشمار ،23 ۀدور ،تعلیم و تربیت ۀفصلنام

تصحیح: محمدجعفر یاحقی و  الجنان،حوالجنان و رروض (،3525-3111ابوالفتح ) رازی،

  31نشر آستان قدس رضوی  مشهد، (،3111) ناصح مهدیمحمد

های برونی( با شیوه-گیری مذهبی )درونیتجه ۀ(، بررسی رابط3113) فرد. زهراسایبان

 مقابله با استرس در دانشجویان 

  3113 روانشناسی و علوم تربیتی، ۀنامه، تهران: دانشکدپایان های تهران.دانشگاه

وزارت آموزش و  .داری نوجوانان کشورین(. بررسی تجربی د3131رضا )طالبان، محمد

 ریزی امور پرورشی. برنامه و هپرورش، دفتر توسع

(، 3135هاشم رضی ) ، تحشیه و مقدمهیک پندار، ترجمه ۀ(. آیند3159فروید، زیگموند )

 انتشارات آسیا

بسات، چندتباری، فصلنامه ق آورد علمیشناسی دین، یک روی(. روان3133)قربانی، نیما 

 . 1و2سال سوم، شماره 

سرشت (. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمدجعفر پاک3333گوتک، جرالدال )

 .سمت رات، انتشا(، تهران3131)

رویدادهای زندگی های مذهبی و هوش، نگرش ۀ(، رابط3113شلمزاری، عبداهلل )معتمدی 

 اه تربیت مدرس. گدکتری، تهران: دانش نامه. پایانبا سالمندی موفق

 قرائتی، عبدالرسول. حسنی، محمدجعفر. امامی، محمدرضا. .آشتیانی،ناصر مکارم شیرازی،

نشر دارالکتب  تهران: تفسیر نمونه، (،3111نوراهلل)د سی طباطبایی نژاد، محسن.

 یاالسالم
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های مهارت(. 3131) غنچه .باقلیما. مصطفی، راهممیزی. فاطمه، عبدی زرین. سهراب،  

. فصلنامه علمی قرارگرفتن نوجوانان : نقش آن در پیشگیری از مورد آزاراجتماعی

، شماره مسلسل: 3131اول بهار ۀسال دهم، شمار پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،

13 . 

المی با ابعاد اس گیری مذهبیجهت ۀبررسی رابط. (3113جوکار، بهرام ) هاشمی، زهرا.

 . 31الی  53صفحه  ،11شماره هفدهم، سال دانشور رفتار، ۀمجل .هویت

خشایار بیگی و مهرداد  (. ترجمه:3331دیوید ) .کریستین، دیکسون هارجی. اُوِن، ساندرز.

 اول. (. تهران، انتشارات رشد، چاپ3133فیروزبخت )

مذهبی و  ۀ(، بررسی رابط3131نام )محمدیان، محسن. فعلی، بهپریسا.گل یاسمی نژاد، 

تربیت  یم وعلدر مسائل ت شپژوه ۀدانشجویان. فصلنام شناختی درسرسختی روان

 313-333 دوازده ص ۀاسالمی سال نوزدهم شمار

 های اجتماعی و(. ارتباط سبک فرزندپروری والدین با مهارت3119یوسفی فریده ) 

 دانشگاه پژوهشی آموزان دبیرستانی. دوماهنامه علمیدانش پندارۀهایی از خودجنبه

 شماره ،3119 اردیبهشت جدید، دورۀ چهاردهم، سال شاهد،

های روایی مقیاس سنجش مهارت . بررسی پایایی و(3113یوسفی. فریده و خیَر. محمد )

 ۀمجل .عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس ۀمقایس اجتماعی ماتسون و

 3113دوم پاییز  ۀشمار هجدهم، ۀدور علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،

 نامه علوم تربیتی( )ویژه (،19)پیاپی 

 
Allport, G. W. and Ross, J. M. (5691). Personal religious Orientation and 

Prejudice      Journal of Personality and Social Psychology.  

Aydogan, Yasemin, Klinc, F. E., & Tepetas, S. (2116). Identifying parent 

views regarding   social skills. Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 5(2116)5111-5152 

Matson, J. L. (5661). Matson Evaluation of social skill with youngsters: 

Manual,       Worthington, OH: International Diagnostic System.  

Smith, C.A.B.  (2115). Emotional Intelligence  and  religious  orientation  as  

predictors    of  abortion decision-making. Dissertation Abstracts 

International: Section B: The    Sciences and Engineering.   95(11 ,)

2173  


