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چکيدٌ
َدف اس تحميك حاضز تعييه ارتباط جُتگيزيَاي مذَبي اسالمي با ابعاد ًَيت بًدٌاست.
مطارکتکىىدگان در پژويَص ضژام  232دختژز ي  99پسژز رضژتٍَژاي متتفژت تحلژيفي
داوطگاٌ ضيزاس بًدود کٍ بٍ ريش خًضژٍاي مزحفژٍاي اوتتژا ضژدود .ابشارَژاي پژويَص
عبارت بًدود اس :فزم تجديد وظز ضدٌ ممياس جُژتگيژزيَژاي مژذَبي اسژالمي ي ييژزايص
ضطم ممياس ابعاد ًَيت  .AIQ-IVبزاي تعييه پايائي پزسطىامٍَا اس ريش آلفاي کزيوبژا
ي بزاي تعييه ريائي ممياس َا ويش اس تحفي عًام استفادٌ ضد .ضزائب پايائي حاص مًيد
پايائي مطفً ممياسَا بًد .وتژاي تحفيژ عژامفي بژٍ ريش مًلفژٍَژاي اصژفي بژا شژزخص
ياريماکس بزاي ممياس جُتگيزي َاي مذَبي بيژاوگز يجژًد دي عامژ بژًد کژٍ بژٍ تزتيژب
اعتمادات-مىاسک ي اخالق وامگذاري ضدودَ .مچىيه وتاي تحفي عژامفي بژزاي ابعژاد ًَيژت
پى بعد ًَپت فژزدي اجتمژاعي مژذَبي ي لژًمي -وژوادي را وطژان داد .وتژاي رگزسژيًن
شىدگاوٍ سيز ممياسَاي اعتمادات – مىاسک ي اخالق وطان داد کژٍ سيژز مميژاس اعتمژادات –
مىاسژژک پژژيصبيىژژيکىىژژدٌ متبژژت ي معىژژيدار بعژژد ًَيژژت مژژذَبي ي سيژژز مميژژاس اخژژالق
پيصبيىي کىىدٌ ابعاد ًَيت فزدي ي ارتباطي بٍ ضك متبت ي ويش پيصبيىيکىىژدٌ بعژد ًَيژت
مذَبي بٍ ضك مىفي ميباضد.
يطصٌَ  :جُتگيزي مذَبي اسالمي ابعاد ًَيت
كليدا ا

مقدمٍ

مٍ وٍ تىُب ثط پبؾرگًيي ثٍ ؾؤاالت اؾبؾهي اوؿهبن زض

امطيظٌ ثطضؾي علمي ثبيضَبي مصَجي ي اضتجبط ثبيضَب ثب

مًضز پتسايف ي تنهًيه رُهبن َؿهتي ي اوؿهبن ته حتط

ؾبيط ؾبظٌ َبي ضيان قىبذتي ي ربمعهٍ قهىبذتي اَمته

مي گهصاضز ي ضياثهظ ثتطيوهي فهطز زض قجهبم و هب َهبي

] .[1زض ياقع زيهه ثهٍ عىهًان وهًعي

ارتمبعي ،ؾتبؾي ،ي تطثتتي ضا تعتّه ميثركس ،ثلنٍ حؽ

فلؿفٍ فنطي ثب زاقته وگطـ ذبل ثهٍ رُهبن َؿهتي؛

( )Identityقهرم ضا وتهع

ييػٌاي يبفتٍ اؾ
رُههبنثتىههي

(view

زضيوي يرًز فطزي يب ًَي
تح

 ،)worldايههسلًژًغي ( ،)Ideologyي

معطف قىبؾي ( )Epistemologyذبل ذًز ضا زاضا اؾه
59

ت حتط قطاض ميزَس ].[2
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دانشور

بزرسييرارطب ييٍا ُيي اگيييز اَيي

ا

ثته زاوفآمًظان مقغع متًؾغٍ قُط تُطان
مرسض زض
مذهبيثٍ مًاز
گيزيثبهايوگطـ
ذبوًازگي
بزرسيَبي
ضاثغٍ مًژفٍ
هويت
اسالمي با ابعاد
رابطه جهت
يني اظ مؿبيلي مٍ زض مؿتط ضقس ي تحًم اوؿهبن اظ
تنبژتف مُم ضقسي محؿًة ميقًز پتسايف زضمهي اظ

قىبذتي -ارتمبعي زاقتٍ اوس معتقسوهس مهٍ مبضمطزَهبي

اؾه  ،ايهه احؿهبؼ مهٍ

ي قن زَي ًَي  ،پهطزاظـ

ذًز ( )selfيب مؿت ًَيه

ذًزپىساضٌ اظ قجت ؾبذ

«متؿتم؟»« ،زض ربمعٍ چٍ ربيگبَي زاض ؟» ي «اظ ظوسگي

اعالعبت ،تى تم عًاعف ،ضاَجطزَبي ؾبظگبضي ي تى هتم

چٍ مي ذًاَم؟» .اظ عطيق پبؾد گًيي ثٍ ايه پطؾكهُبي

ضفتبضَب ،ياثؿتٍ ثٍ فطَىگ مي ثبقس .[10] .ايهه گهطيٌ اظ

ثىتهبزي ،اثعهبز قرههتتي َمهبَىگي ي اوؿهزب الظ ضا

و طيٍ پطزاظان ثط ضياثظ ثته فطزي ي ت حتطات فطَىگي ثط

ضا يل مفًُ ؾهبظمبنيبفتهٍ اظ

زازن ثهٍ وقهف زيگهطان زض «ذهًز ه

مييبثىس .اضينؿًن ًَي

«ذًز» ي اَمته

«ذًز» مي زاوس مٍ اظ اضظـَب ،ثبيضَب ي اَسافي مٍ فهطز

تعطيفي» ت متس زاقتٍاوس .زض ياقع مغبثق ثب ايه زيسگبٌَهب

تكهنت قهسٌ اؾه ] .[3اي مهبضمطز

ذًز ،زض مؿتط تعبمالت ارتمبعي قن گطفتٍ ي ثٍ عىًان

ضا ايزبز َمبَىگي متبن پىساض فطز اظ ذًز ثعىهًان

محهًژي ييػٌ اظ محتظ َبي ارتمبعي فطَىگي ،زض و هط

يل فطز ثي و تط ي زاضاي حجبت ي تهًض زيگطان اظ ذهًز

گطفتٍ مي قًز ]11ي .[12اظ رملٍ و طيٍ َهبي مغهطح زض

ثسان پبيجىس اؾ
ًَي

مي زاوس ثٍ عجبضتي ثٍ عقتسٌ اضينؿًن ًَي

ايه ظمتىٍ و طيٍ «ثته فطَىگهي ذهًز» ي و طيهٍ «ًَيه

ايزبز تعبزم

ارتمبعي» ميثبقهس مهٍ زض ازامهٍ مهًضز ثطضؾهي قهطاض

متبن ذًز ي زيگطان اؾ ].[3
اظ آوزب مٍ ؾبظٌ ًَي

اظ ارعاء متعسزي تكنت قسٌ

اؾ  ،ثىبثطايه زض ظمتىٍ ًَيه
تًرٍ ثٍ اَمته

ميگتطز.

ضيينطزَهبي مرتلفهي ثهب
بيهفزَىگراخًد»اا
وظزيٍا« ا

زازن ثهٍ عىبنهط ي ارهعاء مرتلهف آن

نًضت گطفتهٍ اؾه ] [4مهٍ مهي تهًان اظ ضيينطزَهبي

زض ذهههًل ت ه حتطات فطَىگههي ،مههبضمًؼ ( (Markusي

ؾبذتبضوگط يعىي يضعت َبي ًَيتي مبضؾتب (،<5= )Marcia

متتبيبمب ( (Kitayamaثهٍ تًنهتف زي وهًا ؾهبذتبض ذهًز

ارتمبعي تبرفه ( ،<6= )Tajfelي

پطزاذتٍ اوس مٍ عجبضتىس اظ «ذًز ياثؿتٍ» ي «ذًز مؿهتق ».

محتًا وگط (و طيٍ ًَي

و طيٍ «ثهته فطَىگهي ذهًز» تطيبوهسيؽ (<7= ،)Triandis؛

اظ و ط آوُب مُمتطيه تفبيت ثته ايه زي ؾهبذتبض ،اَمته

مههههبضمًؼ ( (Markusي متتبيبمههههب ( <8= ،(Kitayamaي

زازن ثٍ وقف زيگطان زض «ذًز تعطيفهي» اؾه  .ؾهبذتبض

ثطظيوؿهني

«ذًز مؿتق » َمبن تجتته ذًز زض قبژهت زيهسگبٌ بطثهي

)<9= ،)Berzonsky؛ وب ثطز .زض ضيينطز ؾهبذتبضوگط ت متهس

اؾ  .زض فطَىهگ بطثهي ذهًز ثهٍ عىهًان مزمًعهٍ اي

ميثبقهس مهٍ زض آن مبضؾهتب

ينپبضچٍ ي متكن اظ تًاوبلتُهب ،اضظـ َهب ،تطرتحهبت ي

 ،تعلتقههي

ييػگي َبي احؿبؾبتي قرم زض و ط گطفتٍ مي قًز مهٍ

) ،(Mortariumظيزَىگههههب ( (Foreclosureي گؿههههترتٍ

زض آن افههطاز زاضاي تعطيههف مؿههتق اظ ذههًز ثههًزٌ ي زض

) (Diffusionضا قىبؾبيي ي مغطح ومًزٌاؾه  .زض ضيينهطز

تعطيف ذًز ،ممتط زيگطان ضا مسو ط قطاض ميزَىس ي افهطاز

محتًاوگط ،ت متس ثط ضياثظ ثته فطزي ي ت حتطات فطَىگي ثط

ثتكتط ثٍ زوجبم تمبيع يبفته اظ زيگطان ميثبقىس .زض مقبثه ،

زازن ثٍ وقف زيگطان زض «ذًز ه تعطيفي»

مجىبي تعطيف ذًز زض «ذًز ياثؿتٍ» ،اضتجبعبت ارتمهبعي

اؾ  .زض ضيينطز فطآيىسوگط ،ت متس ثط فطآيىس قن گتهطي

] .[8زض ايه زيسگبٌ

فطآيىسوگط (و طيٍ ؾجل َبي پطزاظـ ًَيه
ثتكتط ثط يضعت َبي ًَي
چُههبض يضههعت

«ذًز» ي اَمت

ًَي ه

مًفههق)(Achievement

ي ضياثظ ارتمبعي فطز ثب زيگطان اؾ

اعالعبت ي پطزاظـ اعالعبت

اگطچٍ «ذًزياثؿتٍ» زاضاي يل ؾطي ييػگي َبي زضيوهي

مطثًط ثٍ ًَي  ،مهي ثبقهس .ايهه ؾهجل َهبي پهطزاظـ

ي ذبل اؾ

يژي ايه ييػگيَب وقف ظيهبزي زض تى هتم

قىبذتي-ارتمبعي ًَيه  ،عجبضتىهس اظ ؾهجل اعالعهبتي

ثبيضَب ،ضفتبضَب ي اوگتعـ افطاز وساضوس.

ًَي

ي چگًوگي زضيبف

اَمت

( ،)Informativeؾههجل َىزههبضي ( (Normativeي ؾههجل

تمبيع ثته ؾبذتبض ذًز فطزي ي ذًز رمعهي

وتع زض تحقتقبتي مٍ تطيبوسيؽ = <7زض ايهه ظمتىهٍ اوزهب

ؾطزضگم ه ارتىبثي ).(Diffused / avoidance
60
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و طيٍ پطزاظاوي مٍ زض ثطضؾي ًَيه

چكهم اوهساظي

سهزا هاشمي و دكتز بهزام جوكار

مهٍ ؾهبذتبض «ذهًز»

اوسضييز ( [14] ،)Underwoodثهب اقتجهبؼ اظ و طيهٍَهبي

ت حتط فطَىگ قطاض گتطز ي ثب تًرٍ ثٍ وقف

فهطزي،

مهٍ اعتقهبز زاقه

مؿبوي اؾ
مي تًاوس تح

ارتمبعي ي رمعي ( )Collectiveضا مغطح ومًزٌ ي رُ

فطَىگي رمعگهطا

) (Collectivistي فطزگطا ))Individualisticاقهبضٌ مهيمىهس.

ؾىزف ايه اثعبز ًَي

ثطاؾبؼ و ط اي زض فطَىگَبي رمهعگهطا يهل زيهسگبٌ
م گطايي وؿج

مقتبؼ ًَي

ثٍ زوتب يرًز زاضز ي «ذهًز» ،عىههطي

عجتع

مم اؾ

فطزي معبزم ثهب ذهًز مؿهتق زض و طيهٍ

مبضمًؼ ي متتبيبمب ي ًَي

رسا اظ ثقتٍ ارعاء وتؿ  .فبنلٍ ثهته ذهًز ،زيگهطان ي
ي مطز وؿج

مقتبؾي تُتهٍ ومًزوهس .زض ايهه
قرهي زض و طيٍ تبرف ي
ارتمهبعي زض ايهه

َمنبضاوف مي ثبقسَ .مچىتهًَ ،ي

ثٍ َم احؿبؼ ياثؿهتگي

مقتبؼ ،ثٍ تعطيف ذًز زض اضتجبط ثب زيگطان اذتههبل

ظيبزي زاضوس .زض ايه فطَىگ َب اضتجبعهبت وقهف مُمهي

زاضز ي ضيكٍ زض ذًز عمًمي زاضز ي ثٍ حتغٍَهبي ثهته

زاقههتٍ ي «ذههًز» اظ عطيههق تعههبمالت ارتمههبعي قههن
ميگتطزًَ .ي

ي قُطت فطز وعز زيگهطان ي ته حتط

فطزي مخ محجًثت

افطاز وتع ثهط مجىهبي ربيگهبٌ ي تعلقهبت

ضفتبضَبي فطز ثط زيگطان زض تعبم ثب آوُب مطثًط ميقًز

گطيَي تعطيف مي قًز .زض مقبث زض فطَىگُبي فطزگهطا

ي معبزم ثب «ذًزياثؿتٍ» زض و طيٍ مهبضمًؼ ي متتبيبمهب

ثًزٌ ي ثهط پبيهٍ

ارتمهبعي مغهبثق

ًَي

افطاز مؿتق اظ زيگطان ي عجتع

ميثبقس .زض ياقع افطازي مٍ ثط ًَي

مزمًا ذهًنتبت فطزي ميثبقس.
وظزيٍا«ًَي
و طيٍ ًَي

ثب ايه زيسگبٌ ت متس زاضوس اَمت

اضظقتبثي َبي زيگطان اظ ذًز مي زَىس ي ثطاي آوُب مُهم

اط تم عر»

ارتمبعي

(Identity

)(Tajfel

( [13])Turnerزض اضيپب ثؿظ ي گؿهتطـ يبفه

ًَي

مهٍ ثهط

عضًي

ارتمبعي مٍ ثط پبيهٍ عضهًي

اظ اَمت

اؾ

گطيٌ ارتمبعي معته اؾ  ،زض ايه حبژ

ارتمهبعي،
زض گهطيٌ

عىههًان «ًَيهه

اضتجههبعي»

ثب افطازي َمچهًن زيؾهتبنَ ،مؿهبالنَ ،مؿهطي ....زض

زض يهل

قهرم َمهٍ

قن گتطي قرهت

مًضز تبمتس ثًزٌ اؾه

ي ايىگًوهٍ

افطاز زض تنًيه ًَي

ذًز ثٍ قست تح

تبُحتط زيگطان

قطاض گطفتٍ ي اظ آوُب متبُحط ميقًوس.
الظ ثٍ شمط اؾ

ارتمبعي ،آن ضا چىته تعطيهف

رًمبض ]ًَ [16ي

مي مىس« :ثركي اظ ذًزپىهساضٌ قرههي مهٍ اظ زاوهف

مٍ ثب تًرهٍ ثهٍ وتهبيذ تحقتقهبت
رمعي زض فطَىگ ايطاوي زاضاي اثعبز

متمبيع اظ ينسيگط ثًزٌ ي قبم ثعس ًَي

زض گطيٌ يب گطيٌَبي ارتمبعي وبقهي

ي ثعس ًَي

ميقًز ي ثب ياثؿتگيَبي اضظقي ي عهبعفي مطثهًط ثهٍ
ايه عضًي

( )Smithي تطيح = <15مهٍ زض آن

( )Relationalمغطح قسٌ اؾ  ،زض ايه ثعس وقف اضتجهبط

ي ثب افطاز آن گطيٌ َمبوىس ؾبظي مي مىس .تبرفه ]  [6ثهٍ

مطثًط ثٍ عضًي

مٍ زض پهػيَف حبضهط اظ ييهطايف چُهبض ايهه

يههل ثعههس رسيههس تحهه

چتع ضا اظ زيس گطيٌ مي ثتىس ي مًضز اضظيبثي قطاض ميزَس
عىًان و طيٍ پطزاظ ًَي

گطيٌ ارتمبعي تعطيف ميقًز ي معبزم ًَيه

مقتبؼ چتل ،اؾمت

ذبني ثطذًضزاض ثهًزٌ ي زاقهته يهل

ارتمبعي مكرم ثهٍ معىهبي عضهًي

رمعي زض ايه تقؿتمثىسي ثهط مجىهبي

ارتمبعي زض و طيٍ تبرف ي تطوط ،ميثبقس .الظ ثٍ شمهط

ارتمبعي معهبزم ذهًز ياثؿهتٍ زض تًنهتفبت

رىجٍي ًَي
اؾ

ي تطوهط

رلًٌ ومبيسًَ .ي

فطزي معبزم ذًز مؿتق

مبضمًؼ ي متتبيبمب ميثبقس .زض و طيٍ ًَي

مٍ تًؾظ زيگطان تبيتس قًوس ي ثٍ زوجهبم زؾهتتبثي

ثٍ ذًزي ميثبقىس مٍ وعز زيگطان محجًة ثهًزٌ ي مُهم

زاضاي زي يرههٍ فههطزي ( )Personalي

ارتمبعي ( )Socialاؾ ًَ .ي
ي ًَي

اؾ

 )Socialزض آببظ زٍَ 70

تًؾظ ضياوكىبؾبن ارتمبعي و تط تبرف
اؾههبؼ آن ًَيه

ظيبزي ثهٍ قضهبيت ي

مصَجي مي ثبقس .ثٍ َمته مى ًض ي ثٍ َسف

تفنتل زقتقتط ثعس ًَي

َمطاٌ ميثبقس».

قًمي – وػازي

قًمي – وػازي ي ثعهس ًَيه

مصَجي ي ثطضؾي وقهف مهصَت زض قهن گتهطي اثعهبز
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زازٌ اؾ

وتع ثٍ چكم مهيذهًضز .تطيبوهسيؽ اظ رملهٍ

چتههل ) ،(Cheekتههطيح ( ،(Troppچههه ( ،(Chenي

ثته زاوفآمًظان مقغع متًؾغٍ قُط تُطان
مرسض زض
مذهبيثٍ مًاز
گيزيثبهايوگطـ
ذبوًازگي
بزرسيَبي
ضاثغٍ مًژفٍ
هويت
اسالمي با ابعاد
رابطه جهت
رمعي 11 ،گًيٍ ثهٍ پطؾكهىبمٍ

ميزَس ].[1

اضبفٍ قس مٍ مىغجق ثب ذبؾتگبٌ فطَىهگ ايطاوهي ثبقهس.
قههًمي – وههػازي

مقًژههٍ مههصَت اظ زيطثههبظ تًرههٍ نههبحتو ههطان ي

ييػگي َبي قًمي ي ملي وقف مُمي ضا زض قهن گتهطي

مترههته ايه حًظٌ ضا ثٍ ذًز رلت مهطزٌ ،مهصَت اظ

ي ذًز ايفب ميمىىس ي ذًزهه تعطيفهي ثتكهتط ثهط

مٍ تًافهق ي زؾهتتبثي ثهٍ تعطيهف

الظ ثههٍ شمههط اؾه
ًَي

زض ثعههس ًَيه

رملٍ ياغٌَبيي اؾ

ي وػاز ميثبقهس .زض حبژتنهٍ افهطاز ثهب ثعهس

ياحسي اظ آن اگط چٍ امطي محهبم وجبقهس ،الاقه ثؿهتبض

ذهًز ضا اظ مهصَت گطفتهٍ ي

زقًاض ميثبقس .ثٍعًض قغع ثطاي تعطيف مصَت زض ازيهبن

ذًزه تعطيفي ثط مجىبي انهًم مهصَت ي ييػگهي َهب ي

مرتلف ،مفبَتم ي شَىت َهبي متفهبيتي اظ قجته يرهًز

تعلقبت زيىي ميثبقس.

متعبژي ،بتط مبزي ،وبمتىبَي ،متىبَي ،ذساي ياحس ،ذسايبن

مجىبي ملت
ًَي

مصَجي ثتكتط ًَي

متعسز ،ايمبن ،مفط ي اژحبز يرًز زاضز مٍ ابلت ضؾتسن ثٍ
تعطيف ياحسي اظ آن ضا زض وگبٌ ايم بتط ممنه ميؾهبظز.

ُ اگيز امذَبراا
ثب تًرٍ ثٍ آوچٍ مهٍ زض ضيينطزَهبي فهًم مغهطح قهس؛

مضبفبً ايىنٍ ثهٍ مفهبَتم فهًم ثبيهس ضفتبضَهب ،مىبؾهل ي

ارتمبعي ي تهبضيري قهن مهيگتهطز ي

ثبيضَبي ييػٌ َط آلتىي ضا وتع افعيز .ايىگط( )Yingerپؽ اظ

]3ي.[17

ثحج زض پتطامًن مكنالت ضؾتسن ثٍ تعطيفي ياحس ثٍ ايه

ايه مغلت اظ َمبن ضيظَبي آبهبظيه مهٍ ييلتهب رتمهع،

وتتزٍ ميضؾس مٍ َط تعطيفي اظ مصَت فقظ گًيىهسٌ آن ضا

) (Jamesضيان قىبؾي ضا ثٍ عىًان يهل علهم پبيهٍگهصاضي

ضاضي مي ومبيهس .علتهطبم پتچتهسگي ي عهس تًافهق زض

ومًز ،مغطح ثًزٌ اؾ  .رتمع زض وًقتٍَبي ذًز ،وٍ تىُهب

تعطيف ،مهصَت پسيهسٌاي رُهبوي ي گؿهتطزٌ ثهًزٌ مهٍ

تعبضيفي اظ «ذًيكته» اوؿبن اضالٍ مطزٌ اؾه ؛ ثلنهٍ ثهٍ

ضفتبضَب ،تزطثتبت ي ثبيضَب ،رىجٍَبي مرتلف ايه مًضًا

اضتجبط ايه ذًيكته ثب عبژم مبيضاء ي ذسايوس وتهع اقهبضٌ

پتچتسٌ ضا ثتبن مهيمىىهسَ .هبالَمي ( )Halahmiي آضگته

ًَي

زض ثبف

مصَت رىجٍ مُم ثبف

تبضيري ي ارتمبعي اؾ

( )Argilزض متبثكبن تح

ومًزٌ اؾ ] .[17ثٍ عقتسٌ اضينؿًن وتع مصَت مُهتهطيه
ي قًيتطيه وُبزي اؾ

عىهًان «ضيانقىبؾهي ضفتبضَهب،

ثبيضَب ي تزطثتبت مصَجي» ثعس اظ اضالهٍ تعهبضيف متعهسز

مٍ ثبعج ظًُض ي ثطيظ اعمتىبن ي

تعُس ثٍ يل ايسلًژًغي ميقًز مٍ ايه پبيجىسي ،ثطاي ح

اظمصَت ،چىته وتتزٍ ميگتطوس مٍ يرهٍ مكهتطك تمهبمي

مًفقت آمتع ثحهطان ضياوهي-ارتمهبعي زيضٌ وًرهًاوي ي

ايههه تعههبضيف ي حتههي ازيههبن مرتلههف اظ قجته اؾههال ،

اؾبؾي اؾه ] .[3زض َمهته ضاؾهتب متىهگ

مؿتحت  ،يًُزي َ ،ىسيايؿم ي ثًزالتؿم ي … ،اعتقهبز ي

( [19] )Kingوتع زضچبضچًثي مفًُمي پتكىُبز ميمىس مهٍ

ثبيض ثٍ يرًزي متعبژي ثًزٌ مهٍ اژعامهبت ذبنهي ضا زض

مصَت اظ عطيق ايزبز ظمتىٍ َبي ايسلًژًغيني ،ارتمهبعي،

ضفتبضَب ي تزطثتبت فطز ثٍ َمطاٌ زاضز ] .[1اظ آوزب مهٍ زض

ي معىًي ميتًاوس ثط اثعبز امتكبف ي تعُس ته حتط ثگهصاضز.

ايه تحقتق َسف زيه اؾال ثًزٌ اؾه  ،ثهٍ تعهبضيفي اظ

ضقس يبفتٍ زض چىته ثبفتي ،ثبعج اضتقبء «ذًز» قسٌ

اهلل عجبعجبيي زض

مؿت ًَي

ًَي

نبحتو طان اؾالمي اقبضٌ ميقًز .آي

ي حؽ تعُسي ضا ؾجت مهيقهًز مهٍ وهٍ تىُهب متضهمه

تفؿتط اژمتعان زيهه ضا ثهٍ عىهًان ضيقهي مرههًل زض

ضياوي ي ثُعيؿتي افطاز اؾ  ،ثلنٍ ثٍ َمبن ذًثي

ظوسگي ميزاوس مٍ ت متهمىىسِ نالح زوتب ثٍ گًوهٍاي مهٍ

ارتمبعي ضا وتع تضمته مىس .مغبثق ثهب

مًافق ثب ممبم اذطيي ي حتبت زالمهي ي حقتقهي ثبقهس،

عىبنطي َؿتىس مٍ

رهع

ؾالم
قبزض اؾ

ؾالم

گًضزن ( )Gordonمصَت ،وػاز ي ملت

تعطيف ميمىس .يي ثتبن ميمىس مٍ زيه چتعي وتؿ

مطز ثٍيؾتلٍ آوُب ذًز ضا قىبؾبيي ي تعطيف مهيمىىهس ي

ؾى

حؽ مكتطك گطيَي ضا ثٍيرًز مي آيضوهس .مغهبثق ايهه

متضمه ؾعبزت اي اؾ

زيسگبٌ ،اگطچٍ مصَت امطي قرهي تلقي ميقًز امهب ثهب

ميثبقس =.<20
62

حتبت ي ضاٌ ي ضيقي مٍ ثط اوؿهبن يارهت قهسٌ ي
مٍ َسف وُبيي مجتىي ثط فغهطت
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ًَي  ،زض ظمتىٍ ًَي

ايزبز تزطثتبت مكتطك وًا اوؿبنَب ضا ثٍ ينهسيگط پتًوهس

سهزا هاشمي و دكتز بهزام جوكار

تؿههلتم ي رعاؾه

ي معىههبي انههغالحي آن «مزمًعههٍ

ي زاوكزًيبن زاوكگبٌ گطفتٍ اؾ  ،ايه پتفثتىي ضا ت يتس

مهٍ ثهطاي ازاضٌ

مي مىس .مًزمبوي مٍ تًاوبيي ثباليي ضا ثهطاي ثهٍ ته ذتط

عقبيس ،اذالم ،قًاوته ي مقطضاتي اؾه

اوساذته اضضبي وتبظَبي ذهًز زاقهتىس ،زض مقبيؿهٍ ثهب

امًض ربمعٍ اوؿبوي ي پطيضـ اوؿبنَب ثبقس» =.<21

مًزمبوي مٍ قبزض وجًزوس اضضبَبي ثالزضوگ ذًز ضا ثهٍ

ثب تًرٍ ثٍ گؿتطزگي اثعبز مرتلف مهصَت ي تًرهٍ

ت ذتط ثتبوساظوس ،اظ ژحبػ مؿئًژت پصيطي ارتمهبعي ثهٍ

ثٍ ضيينطز تزطثي زض ايه ظمتىٍ آوچٍ مهٍ حهبلع اَمته

مٍ

اؾهه  ،تعطيههف عملتههبتي مههصَت ي يههب زيىههساضي زض

متعان ثباليي زضرٍ ثىسي قسوس ي ممتط احتمبم زاق

پػيَفَبي مطثًعٍ ميثبقس .زضپػيَف حبضط مى ًض اظ

مبضَبي ضس اذالقي اظ قجت تقلت اوزب زَىهس ] .[27زض

رُ گتطي َبي مصَجي اؾالمي «ضيي آيضز ملي قرم

تحقتقههبت زيگههطي ،وقههف َمگطايههي مههصَجي ثههط ضيي

ثًزٌ مٍ اظ مصَت اتربش مطزٌ اؾ ؛ يعىي زض ضاثغهٍ ثهب

تغتتطات قرهتتي مًضز ثطضؾي قطاض گطفتٍ اؾ  .مغبثق

مًرًزي متعهبژي ،مزمًعهٍ اي اظ اعتقهبزات ،اعمهبم ي

ثب وتبيذ ايه تحقتقبت ،اگطچٍ ثٍ و طمي ضؾهس َمگطايهي

تكطيفبت ذبل ضا زض ظوسگي زاضز» ] .[22مغهبثق ايهه

مصَجي ثط ضيي عىبنط مبضمطزي نفبتي ي ييػگهيَهبي

تعطيف رُ گتطي مهصَجي ضا مهيتهًان تقطيجهبً معهبزم

قرهتتي يب ذلق ي ذًيي ،ممتطيه ت حتط ضا زاقتٍ ثبقس،

زيهزاضي يب زيهيضظي گطف  .مهٍ اظ عطيهق پطؾكهىبمٍ

امههب ايههه ت ه حتط ثههط ضيي ظوههسگي ،تغتتههطات اوتقههبژي ي

رُ گتطيَبي مصَجي اؾالمي ؾىزتسٌ ميقًز.

مبضمطزَههبيي اظ قجتهه گههعيىف اَههساف ،احؿبؾههبت،
زض

وگطـَب ي مبضمطزَبي قرهتتي مٍ ثتكتط رىجٍ ذهًز ه

تحقتقبت متعسز مًضز ثطضؾي قطاض گطفتٍ اؾ

امب عمهسٌ

ي معىبي ظوسگي ت حتط عمتق ي

ايه تحقتقبت مطثًط ثٍ رًامع بطثي يمؿتحت

اؾ  .ثٍ

يرًز ضاثغٍ متبن رُ گتطيَبي مصَجي ي ًَي

تعطيفي زاضوس مبوىس ًَي
غضفي زاضز ].[28

زض ظمتىٍ ضاثغٍ متبن مصَت ي ًَيه

عىًان مخبم زض تحقتهق مبضمؿهتطا ( [23] )Markstromي

تزطثي متعسزي يرًز زاضز ًَيه

َمنبضان ضاثغٍ متبن رُ گتطيَهبي زضيوهي مهصَجي ي

ملهي قهًاَس

مهصَجي ثؿهتبضي اظ

مهًضز ثطضؾهي قهطاض

وًرًاوبن زض ثؿتبضي اظ مكهًضَبي اضيپهبيي ،قًيهبً ثهٍ

گطفتٍ اؾ  .وتبيذ تحقتق وكبن ميزَس مهٍ افهطازي مهٍ

قن مخجتي ثب ًَي

ملي آوُب ضاثغٍ زاضز ] .[29زض َمته

زاضاي يضههعت َههبي َههًيتي ثههبالتطي ثًزوههس زض ظيههط

ضاؾتب تحقتقبت وكبن ميزَس زض آمطينب ،ايمبن زضيوي ثهب

مقتبؼَبي اذالقي وتع ومطات ثبالتطي زاقتىس .تحقتقهبت

زاضز .زض حهبژيمهٍ زض مبوهبزا

ظيط مقتبؼ َبي اذالقي ثب ًَيه

ًَي

ملي ضاثغٍ مخجه

ي معىبزاضي متبن اؾتسالالت اذالقي

مغههبثق ثههب تحقتقههبت ثههبضيؽ ( ،)Burrisثطوؿههنًة

ثب ينپبضچگي ًَي  ،ذًز گعاضقهي ي وهًا زيؾهتي ضا

( ،)Branscombeي رنؿهههًن ( )Jacksonثهههٍ وقههه اظ

ت يتس مطزٌ اوهس ] .[24زض مغبژعهٍ زيگهطي مهٍ ثهط ضيي

ؾههبضابلً( )Saraglouي گلىههس ( )Glandوههٍ تىُههب چىههته

مًزمبن تًؾظ مبمپبگىب ( )Gompagnaي َهبضتط ()Harter

ملي زيهسٌ وكهسٌ اؾه ،

َمچىته ضاثغٍ مخج

اوزب گطف

معلً قسٌ اؾ

ضاثغٍ اي متبن مصَت ي ًَي

ثلنٍ متبن ايمبن زضيوي ثب چىس فطَىگي ضاثغٍ مخج

مًزمبوي مهٍ گطايكهُبي

زيسٌ

قسٌ اؾ ].[29

ربمعٍ ؾتتعي وكبن مي زَىس ي ايهه ثهٍ معىهبي قهسضت
ضعتف ذًز زض آوُب مي ثبقهس ،زض مقبيؿهٍ ثهب مًزمهبن

ثب تًرٍ ثٍ تحقتقبت اوزب قسٌ ثٍ و ط ميضؾهس ،ايالً

گطيٌ مىتطم مٍ گطايكُبي ربمعٍ ؾتتعي وساقتىس ،ؾغًح

ضاثغٍ متبن مصَت ي اثعبز ًَي

فطَىگي

پبيتىي اظ اؾتسالالت اذالقي ضا آقنبض مي مىىس = .[25زض

ميثبقس .حبوتبً ،وقف زيهه زض ؾهبذتبض فطَىگهي رًامهع

َمته ضاؾتب پبز ( [26] )Poddوتع زض تحقتقبت ذًز وكبن

متفبيت مي ثبقس ،ثٍ ايه تطتتت مٍ زض ثطذي فطَىهگَهب
63
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رًازي آملي زض ذهًل تعطيهف زيهه مهيگًيهس
معىبي ژغًي زيه اوقتهبز ،ذضهًا ،پتهطيي ي اعبعه

زازٌ اؾ

مٍ َمجؿتگي مخجتي ثته قسضت ذًز ي پرتگي

ثته زاوفآمًظان مقغع متًؾغٍ قُط تُطان
مرسض زض
مذهبيثٍ مًاز
گيزيثبهايوگطـ
ذبوًازگي
بزرسيَبي
ضاثغٍ مًژفٍ
هويت
اسالمي با ابعاد
رابطه جهت

ربيگبَي مًاظي ي حبقهتٍ اي زاضز .اظ آوزهب مهٍ ثطاثهط

پطؾكىبمٍَب ي يب مًچل ثًزن حزم مالؼَب) زض وُبي

ثهب فطَىهگ

 331وفط قطم مىىسگبن وُبيي ايه پهػيَف ضا تكهنت
زازوس .زض رسيم  1تعساز قهطم مىىهسگبن ثهٍ تفنتهل

اضتجبط زاضز ثطضؾي ضاثغٍ ثته زيه ثٍ عىًان يل عىههط

زاوكنسٌ يرىؿت

مُم فطَىگي ي اثعبز ًَي  ،ضطيضتي اونبض وبپصيط اؾ .

آمسٌ اؾ .

مُم تط ايىنٍ عمسٌ تحقتقبت اوزب قسٌ زض رًامع بطثهي
ديلا.1اتعساز قطم مىىسگبن ثٍ تفنتل زاوكنسٌ يرىؿت

ي ثط پبيٍ مقتبؼ َبي زيىي مؿتحي ،نًضت گطفتٍ اؾ .
ژصا اوزب ايه تحقتقهبت زض فطَىهگ ايطاوهي ثهب زاقهته

آسمًدورَ ا
ا

علًماتزبيترا

علًما

كلا

زذتط

114

118

232

پؿط

38

61

99

م

152

179

331

ييػگيَبي ملي هه مهصَجي ذهبل ذهًز ي مغهبثق ثهب
پطؾكىبمٍَبي تُتٍ قهسٌ اظ ثبيضَهبي مهصَجي اؾهالمي،
َطچٍ ثتكتط ضطيضي ثٍ و ط ميضؾس .ثب تًرٍ ثٍ مغبژهت

ا

گفتٍ قسٌ ايه تحقتهق زض پهي زض پهي پبؾهرگًيي ثهٍ

طبشطرَ

ؾؤاالت ظيط ثًزٌ اؾ .
1ه آيب متبن رُ گتطي مصَجي ي اثعبز ًَي

طلف اياآسمًنا ُ اگيز اَ

ضاثغهٍ

اميذَبرابي اتکييٍابيزا

طسالما

يرًز زاضز؟

ثطاي ؾىزف رُ گتطي َبي مصَجي (اؾالمي) اظ آظمًن

2ه رُ گتطي مصَجي ثطاي مسامتل اظ اثعبز مرتلف
ًَي

اپضيَصا

رُ گتطيَبي مصَجي ثب تنتهٍ ثهط اؾهال مهٍ تًؾهظ

پتفثتىيمىىسٌ قًيتطي ميثبقس؟

آشضثبيزبوي ي زازؾتبن زض ؾبم  1382ؾبذتٍ قسٌ اؾ ؛
اؾتفبزٌ گطزيس .ايه آظمًن ثب تًرٍ ثٍ آمًظٌ َبي اؾال ي

ريشاپضيَص ا

ثب محًضي

آسمًدورَ
ا

مًضًا ايمبن ي تًنتف ييػگيَهبي افهطاز

مؤمه ي ثط اؾبؼ آيبت ي ضيايبت ي مفبَتم قهطآن مهطيم

ربمعٍ مًضز مغبژعٍ زض پػيَف حبضط ،قبم زاوكزًيبن

عطاحي قسٌ اؾ

زيضٌ مبضقىبؾههي زاوكههگبٌ قههتطاظ ثههًزٌ مههٍ زض ؾههبم

ي قهبم زٌ مقًژهٍ تفنتهل قهسٌ ي

متمبيع اظ ينسيگط ثًزٌ مٍ زض وُبي

تحهتلي  83-84زض ايه زاوكهگبٌ ثهٍ تحههت اقهتغبم

وؿج

زاقتٍ اوس .تعساز ومًوٍ مًضز وتبظ ثط اؾبؼ رسيم مًضگبن

ثبظذًضز ملي اوؿبن

ثٍ زيه ضا وكبن ميزَس .ايه زٌ مقًژٍ عجبضتىهس اظ:

 )1ضاثغٍ اوؿبن ي زيه )2 ،ضاثغٍ اوؿبن ي ذسا )3 ،ضاثغٍ

( )Morganي مطرؿي ( ،<30= )Krejcieثب تًرٍ ثهٍ تعهساز

اوؿبن ي آذهطت )4 ،ايژتهبي زيهه )5 ،اذهالم فهطزي،

زاوكزًيبن زيضٌ مبضقىبؾي زاوكگبٌ قتطاظ مٍ زض حسيز

 )6ضياثظ ارتمبعي )7 ،معتك  )8 ،ذهبوًازٌ )9 ،اثعهبز

 10000وفط ميثبقس زض حسيز  400وفهط زض و هط گطفتهٍ

رؿمي )10 ،اوؿبن ي عجتع  .ايه آظمًن مكتم ثهط زي

قس .ثط اؾبؼ حزم ومًوٍ ثطآيضزي حسيز  11مالؼ ثهب

ظيط مقتبؼ ميثبقس .ظيط مقتبؼ  R1قبم  41گًيٍ ثهًزٌ

متًؾظ  40وفط زض َط مالؼ مجىهبي ومًوهٍگتهطي قهطاض

ي عبم اعتقبزات – مىبؾل ضا ميؾىزس .ثٍ عىًان مخهبم:

گطفهه  .ثههطاي اوترههبة ومًوههٍ زاوكههزًيبن اظ ضيـ

«زيه اؾال مبم تطيه ثطوبمٍ ضا ثطاي ؾعبزت اوؿبن اضالٍ

ومًوٍگتطي ذًقٍاي چىس مطحلٍاي اؾتفبزٌ گطزيس ثٍ ايه

مطزٌ اؾ  ».ي ظيط مقتبؼ  R2قبم  25گًيٍ ثهًزٌ ي زض

تطتتت مٍ اثتسا اظ متبن زاوكنسٌَهبي مرتلهف زاوكهگبٌ

مًضًا اذالم َمگطايهي زاضز .ثهطاي ومًوهٍَ« :متكهٍ

قتطاظ زاوكنسٌ َبي علً تطثتتي ي ضيان قىبؾي ي علهً

وؿج

ثٍعًض تهبزفي اوتربة گطزيهس ي اظ َهط ضقهتٍ ايهه زي

ثٍ يعسٌَب ي قًمَبيي مٍ ميزَم پبيجىس  .».آوچهٍ

مٍ زض ايه پػيَف مًضز اؾتفبزٌ قطاض گطفتٍ اؾه

زاوكنسٌ يل مالؼ ثٍ نًضت تهبزفي اوترهبة قهس ي

فهط

 50ؾؤاژي اظ ايه آظمًن ميثبقس .ايه آظمًن ثهط اؾهبؼ

ملتٍ زاوكزًيبن حبضط زض مالؼ مهًضز اضظيهبثي ياقهع
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زيه زاضاي وقكي ثىتبزي ي محبط زاضز ي زض ثطذي زيگهط

قسوس .ثب تًرٍ ثٍ اف

پػيَف َبي و طي ي تزطثي محتًاي ًَي

ومًوهٍ (ثهٍ زژته وهبقم ثهًزن

سهزا هاشمي و دكتز بهزام جوكار

; ،2تب حسيزي مًافقم; ،3ي مبمالً مًافقم; »4تى تم قسٌ

طعتق دطت-

سؤطالتا

ضيايي ؾبظٌ ثٍ ضيـ مقبيؿٍ گطيٌ َبي قهىبذتٍ قهسٌ ي

1

0/67

2

0/57

3
5
6

0/63
0/61
0/58

4
8
10

0/52
0/36
0/46

علمتٍ قم ،زاوكزًيبن زاوكهگبٌ تُهطان ،ي زاوكهگبٌ آظاز

9

0/49

14

0/35

11

0/59

24

0/38

12
13

0/55
0/31

25
32

0/40
0/45

تًافق ؾىزي مًضز ثطضؾي ي ضهطيت تًافهق زض حهسيز

15

0/59

37

0/37

18
19
21

0/44
0/27
0/56

38
44

0/48
0/42

عبملي ثطضؾي ي محبؾجٍ گطزيهسٌ اؾه  .وتهبيذ تحلته

22
23
26

0/51
0/59
0/50

يل ثًز .ثب تًرٍ ثٍ يبفتٍَبي تحلت عبملي  17ؾؤام ثهٍ

28
29

0/35
0/57

33
35
36

0/54
0/60
0/64

ؾؤام مىبؾت تكرتم زازٌ قس مٍ  27ؾؤام آن مطثهًط

39
40
43

0/70
0/51
0/51

ثطاثهط ثهب  )p</001( 5469/70ي

45

0/57

46

0/46

 29/64مي ثبقس .وتبيذ تحلت عبملي زض رهسيم  2آمهسٌ

48
50

0/62
0/57

مقساض اضظـ ييػٌ

11/02

3/80

زضنس ياضيبوؽ

22/05

7/57

م ياضيبوؽ

29/63

اؾ  .ثطاي ثطضؾي ضيايي محتًايي آظمًن 66ؾهؤاژي اظ
و ط ذًاَي اظ مترههبن اؾتفبزٌ قسٌ اؾه  .ثهٍ ايهه
تطتتت مٍ ثب مقبيؿٍ ؾٍ گطيٌ مؿهتق اظ عهالة حهًظٌ
اؾالمي ضيايي پتفثته ايه پطؾكىبمٍ تبلتس قهسٌ اؾه .
عاليٌ ثط ايه ضيايي محتًايي آظمهًن تًؾهظ  15وفهط اظ
اؾتبزان ي نهبحتو هطان حهًظٌ علمتهٍ قهم ثهٍ ضيـ
 0/77گعاضـ قسٌ اؾ =.<22
ضيايي ايه آظمًن زض پػيَف حبضط اظ عطيق تحلت
عبملي ثٍ ضيـ مؤژفٍَبي انلي ثب چطذف ياضيمهبمؽ،
يرههًز زي عبمه زض گًيههٍَههب ضا ت يتههس ومههًزٌ مههالك
اؾترطاد عًام قتت اؾنطي ي اضظـ ييهػٌ ثهبالتط اظ
زژت پبيته ثًزن ثبض عهبملي ي  9ؾهؤام ثهسژت تهساذ
گًيٍ َب زض چىس عبم حصف قهسٌ اوهس ي زض وُبيه

38

ثٍ عبم عقبيس – مىبؾل ي  11ؾؤام آن مطثًط ثٍ عبمه
اذالم مي ثبقس .مقساض ضهطيت
ضطيت مطيي

ثبضتل

KMO

ثطاثهط ثهب  0/88ي

مقساض ياضيبوؽ تجتته قسٌ تًؾظ ايه زي عبم ثطاثهط ثهب
اؾ .
آشضثبيزبوي پبيبيي ظيط مقتبؼ اعتقبزات – مىبؾهل ي
ظيط مقتبؼ اذالم ي رُ گتطي َبي مصَجي اؾهالمي ضا

مى سكا

ثط اؾبؼ ضطيت آژفبي مطيوجبخ ،ثٍ تطتتت ،0/79 ،0/95
 0/94گعاضـ مطزٌ اؾ  .پبيبيي آظمهًن  50ؾهؤاژي زض

ب-امقي طاطبع داًَي

ايه پػيَف اظ عطيق آژفبي مطيوجبخ مًضز محبؾجٍ قهطاض

ايه پطؾكىبمٍ تًؾظ چتل ي َمنهبضان = <14ثهب اوترهبة

مٍ ثطاي ظيط مقتبؼ اعتقهبزات – مىبؾهل ي ظيهط

ييػگههيَههبي َههًيتي ؾبمپؿههًن

گطف

گًيههٍَههبيي اظ ژتؿ ه
( )Sampsonرُه

مقتبؼ اذالم ي زض مزمًا رُ گتطي َبي مهصَجي ثهٍ
تطتتت  0/67 ،0/90ي  0/88ثٍزؾ

ًَي

آمسٌ اؾ .

اييزطيصا))AIQ-IVا

ؾههىزف اثعههبز قرهههي ي ارتمههبعي

عطاحي قسٌاؾ  .فط چُبض پطؾكهىبمٍ ()AIQ-IV

تًؾظ چتل ي َمنهبضان] [15ثهٍ مى هًض ؾهىزف اثعهبز
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مقتبؼ  4زضرٍ اي «مبمالً مربژفم ; ،1تب حسيزي مربژفم

ديلا .2وتبيذ تحلت عبملي رُ گتطيَبي مصَجي

ثته زاوفآمًظان مقغع متًؾغٍ قُط تُطان
مرسض زض
مذهبيثٍ مًاز
گيزيثبهايوگطـ
ذبوًازگي
بزرسيَبي
ضاثغٍ مًژفٍ
هويت
اسالمي با ابعاد
رابطه جهت
ًَي

مٍ زض پػيَف حبضط مًضز اؾتفبزٌ قطاض گطفتٍ اؾ  .ايهه

تًؾظ ؾهبظوسگبن زض چُهبض فطَىهگ مرتلهف آمطينهب،

پطؾكىبمٍ قبم  35گًيٍ ثًزٌ مهٍ  10گًيهٍ ثهٍ ًَيه

منعيل ،اؾتطاژتب ،ي فتلتپهته ثهطاي ثعهس ًَيه

قرهي «مخالً :اضظـَب ي معتبضَبي اذالقتم زض قن زَي
قرهت

مه …» ي  7گًيٍ آن ثٍ ًَي

اظ 0/80تب  0/83ي ثطاي ثعس ًَي
 0/90ي ثطاي ثعس ًَي

ارتمبعي «مهخال:

يامههىفَههبي زيگههطان ثههٍ نههحج َههب ي ضفتبضَههبيم زض
مه…» ي  8گًيٍ ثهٍ ًَيه

قن زَي قرهت

اَمت

ارتمهبعي اظ  0/80تهب  0/82ي

رمعي اظ  0/67تب  0/77گهعاضـ قهسٌ

رمعهي

ثرف ثب زيگهطان

گعاضـ مطزٌ اوس .پبيبيي ايه مقتبؼ زض پهػيَف حبضهط

مه …» اذتهبل يبفتٍ اؾه  .زض

وتع ثٍ ضيـ آژفهبي مطيوجهبخ محبؾهجٍ گطزيهسٌ اؾه .

ممهي

فهطزي ،اضتجهبعي،

مقبث َط گًيٍ 5 ،گعيىٍ :اَمتتهي وهساضز – اَمته
زاضز – تبحسيزي اَمت

اضتجهبعي اظ  0/82تهب

اؾ  .ضطايت حبنلٍ ثطاي ضيايي ؾبظٌ ضا وتهع مغلهًة

«مخال :زاقته يل ضاثغٍ قرهي ضضبي
زض قن زَي قرهت

ثطاي ثعس ًَي

فهطزي

زاضز – اَمته

ثؿهتبضي زاضز

ضطايت حبنلٍ ثهطاي اثعهبز ًَيه

ارتمبعي ،قًمي – وهػازي ي مهصَجي ثهٍ تطتتهت ،0/78

–

فًماژعبزٌاي زاضز ،قطاض زاضز مهٍ آظمهًزوي ثهطاي

آمسٌ اؾ .

 0/89 ،0/85 ،0/75 ،0/83ثٍزؾ

پبؾرگًيي ثٍ ؾهؤاالت ثبيهس ينهي اظ ايهه گعيىهٍَهب ضا
اوتربة ميومًز .زضضمه ثٍ مى ًض اوغجهبم پطؾكهىبمٍ ثهب

وت يجا

فطَىگ ربمعٍ ايطاوي ،رملٍثىسي ثطذي اظ گًيٍَهب تغتتهط

اعالعبت تًنتفي متغتطَبي تحقتق زض رهسيم  4آمهسٌ

زازٌ قس ي زض ظمتىٍ ًَي

رمعي 11 ،گًيٍ ثٍ پطؾكهىبمٍ

اؾ .

اضبفٍ قسٌ مٍ مىغجق ثب ذبؾتگبٌَبي فطَىگ ايطاوي ثبقس.

ثٍ مى ًض ثطضؾي ضاثغٍ متبن رُ گتطيَبي مهصَجي

اظ آوزب مٍ فط  AIQ-IVثطاي ايژهته ثهبض زض ايهطان مهًضز

ثب اثعبز ًَي

مبتطيؽ متبن متغتطَهبي تحقتهق محبؾهجٍ

اؾتفبزٌ قطاض گطفتٍ اؾ ؛ ضيايهي ايهه مقتهبؼ اظ عطيهق

قسٌ ي وتبيذ زض رسيم  5آمسٌ اؾ .

تحلت عبملي زض ايه پػيَف ثطضؾي ي محبؾهجٍ گطزيهسٌ

اظ آوزب مٍ َهسف ايهه پهػيَف ،ثطضؾهي ي تعتهته

اؾ  .وتبيذ تحلت عبملي ثٍ ضيـ مؤژفٍَبي انهلي ي يهب

تًؾههظ

قههسضت پههتفثتىههي َههط يههل اظ اثعههبز ًَي ه

چطذف ياضيمبمؽ ،يرًز پهىذ عبمه زض پطؾكهىبمٍ ضا

رُ گتطي َبي مصَجي اؾه

ت يتس مطزٌ مٍ مالك اؾهترطاد قهتت اؾهنطي ي اضظـ

مًضًا ،اظ ضيـ آمبضي ضگطؾتًن چىهس گبوهٍ اؾهتفبزٌ

ييػٌ ثبالتط اظ يل ثًزٌ اؾ

قسٌ اؾ  .ثٍ َمته مى ًض اعتقبزات – مىبؾل ي اذهالم

ثب تًرهٍ ثهٍ وتهبيذ تحلته

عبملي اظ مزمًا  46ؾؤام 37 ،گًيهٍ مىبؾهت تكهرتم
زازٌ قس مٍ ثٍ تطتتت  8گًيهٍ زض ثعهس ًَيه
گًيٍ زض ثعس ًَيه
وتع زض ثعس ًَي

فهطزي8 ،

ثهٍ

عىًان متغتط ياثؿتٍ زض و ط گطفتٍ قسٌ اؾ  .رسيم  6تب
 10وتبيذ ضگطؾتًن چىسگبوٍ ضا ثطاي َهط يهل اظ اثعهبز

قًمي – وػازي ي  7گًيهٍ

ًَي

وكبن ميزَس.

مصَجي قطاض گطفتىس مهٍ ايهه وتهبيذ زض

ثب تًرٍ ثٍ وتبيذ مىهسضد زض رهسيم  6ظيهط مقتهبؼ

آمهسٌ اظ

ي

رسيم  3آمسٌ اؾ  .مقساض ضطيت  KMOثٍزؾ
تحلت عبملي ثطاثط ثب  0/88ي ضطيت مطيي

ثبضتل

ثب  6661/06زض ؾغح معىهبزاضي  p</001ثهٍزؾه
اؾ

ثٍ عىًان متغتطَبي مؿتق ي َط يل اظ اثعبز ًَيه

اضتجهبعي 6 ،گًيهٍ زض ثعهس ًَيه

ارتمبعي 8 ،گًيٍ زض ثعس ًَي

ژهصا ثهطاي ثطضؾهي ايهه

اذالم پتف ثتىهي مىىهسٌ مخجه
 );0/30ثعس ًَي

ثطاثط

ي معىهبزاض

(p<0/001

فطزي اؾ .

آمهسٌ

رسيم  7وكبن مهي زَهس مهٍ ظيهط مقتهبؼ اذهالم

ي زض مزمًا حسيز  44زضنس اظ ياضيبوؽ م تجتته

ي معىهبزاض

قسٌ اؾ  .وتبيذ تحلت عبملي مقتهبؼ اثعهبز ًَيه

( P<0/001ي  ) ;0/36پتف ثتىي مىىسٌ مخجه

زض

ثعس ًَي

اضتجبعي اؾ  .امب ايه پتف ثتىهيمىىهسگي زض

مقتبؼ اعتقبزات – مىبؾل معىبزاض وتؿ .

رسيم  3آمسٌ اؾ .
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فطزي ،ارتمبعي ،رمعي ي اضتجبعي عطاحهي قهسٌ

پبيبيي ايه مقتبؼ اظ عطيهق ضيـ آژفهبي مطيوجهبخ

سهزا هاشمي و دكتز بهزام جوكار

سؤطالتا

ًَي

افزد ا

7

0/62

10

0/59

13

0/66

21

0/49

22

0/64

37

0/56

43

0/56

16

0/56

17

0/62

26

0/64

27

0/73

28

0/70

31

0/59

32

0/61

46

0/44

2

0/63

4

0/37

5

0/55

8

0/59

11

0/66

14

0/67

18

0/71

23

0/44

24

0/76

25

0/79

34

0/67

39

0/55

40

0/75

44

0/49

9

0/60

19

0/79

20

0/81

30

0/67

33

0/79

35

0/60

42

0/78

67

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 11:14 IRDT on Thursday June 27th 2019

1

0/51

ًَي

اطرتب طرا

ًَي

اط تم عرا

ًَي

اقًمر-وضطد ا

ًَي

امذَبرا
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ديلا .3وتبيذ تحلت عبملي مقتبؼ اثعبز ًَي

ثته زاوفآمًظان مقغع متًؾغٍ قُط تُطان
مرسض زض
مذهبيثٍ مًاز
گيزيثبهايوگطـ
ذبوًازگي
بزرسيَبي
ضاثغٍ مًژفٍ
هويت
اسالمي با ابعاد
رابطه جهت

دطوطکدٌاعلًما
مي وگيها

متغيزَ ا

دطوطکدٌاعلًماتزبيترا

طوحزطفامعي را

طوحزطفامعي را

مي وگيها

دختزا

پسزا

دختزا

پسزا

دختزا

پسزا

دختزا

پسزا

اعتقبزات – مىبؾل

93/81

81/37

12/71

14/80

85/92

75/64

12/16

15/36

اذالم

37/90

37/80

3/56

3/90

37/04

34/94

4/69

5/43

رُ گتطي مصَجي

121/80

119/27

14/55

16/57

123/04

111/20

14/95

18/07

فطزي

31/33

29/90

4/56

3/94

30/11

29/13

4/98

6/02

ثعس ًَي

اضتجبعي

29/85

28/72

5/05

3/65

28/58

27/18

5/42

6/25

ثعس ًَي

ارتمبعي

19/32

18/93

4/30

3/71

19/89

20/18

4/25

3/93

قًمي-وػازي

21/42

21/31

6/36

5/79

22/53

22/53

6/46

7/27

مصَجي

23/80

22/58

6/80

6/43

25/34

22/39

5/32

6/00

ثعس ًَي

ثعس ًَي

ثعس ًَي

ديلا .5مبتطيؽ َمجؿتگي متبن رُ گتطيَبي مصَجي ثب اثعبز ًَي
متغيزَ ا

طعتق دطتا-
مى سكا

اعتقبات – مىبؾل

فزد ا

مذَبرا

طرتب طرا

اذالم

0/39

رُ گتطي مصَجي

**

0/97

فطزي

**

0/21

اضتجبعي

*

**

0/61

**

0/35

**

0/37

**

وضطد ا

0/26

**

0/23

1

ثعسًَي ارتمبعي

-/01

0/04

0/01

**

0/41

ثعس ًَي قًمي-وػازي

0/09

*0/14

*0/12

**0/30

**0/36

**

**

**

**

ثعس ًَي

ط تم عرا

0/15

**

0/71

0/22

0/66

0/36

1
**

0/36
0/33

1
**0/15

1
**

0/10

0/39

P<0/05

ديلا .6وتبيذ ضگطؾتًن رُ گتطيَبي مصَجي ضيي ًَي
متغيزَ

امستقلا

اعتقبزات -مىبؾل
اذالم

Rا

R2

0/34

0/12

ا

ضزيبارگزسيًنا
Bا

*

*P<0/01

مقدطراtا

س حا
معى دطر ا

/03

0/08

1/43

0/15

0/33

0/30

4/98

/000

وػازي وساضوس ي اظايه ضي ومي تًاوىس ايه ثعس اظ ًَي

ضا

پتفثتىي مىىس.
وتبيذ مىسضد زض رسيم  10وكبن مهيزَهس مهٍ ظيهط

ارتمبعي وميثبقىس.

مقتبؼَبي اعتقبزات – مىبؾل ي اذالم پتفثتىيمىىهسٌ

ثب تًرٍ ثٍ وتبيذ رسيم  ،9ظيط مقتبؼَبي اعتقهبزات
–

ضزيباطست ودطردارگزسيًنا
()Betaا

مقتبؼ َبي اعتقبزات – مىبؾل ي اذالم پتف ثتىي مىىهسٌ

مىبؾل ي اذالم ضاثغٍ معىبزاضي ثب ثعس ًَي

1

فطزي

وتبيذ رسيم  8وكبن ميزَس مهٍ َهت مهسا اظ ظيهط
ثعس ًَي

مذَبرا

1
0/66

مصَجي

قًمر-

1

**

ثعس ًَي

بعداًَي

1
**

ثعس ًَي

طخالقا

ُ اگيز ا بعداًَي

ا بعداًَي

ا بعداًَي

ا

بعداًَي

ا

ا

قًمي

–

ثعس ًَي
68
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Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 11:14 IRDT on Thursday June 27th 2019

  Daneshvar (Raftar) Clinical Psy. & Persouality / Shahed University / 17th Year / 2010 / No.40دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /روانشناسي باليني و شخصيت  /دانشگاه شاهذ  /ارديبهشت  / 89سال هفذهم  /شماره 04

ديلا.4اآمبض تًنتفي متغتطَبي تحقتق

سهزا هاشمي و دكتز بهزام جوكار

ي ثب ًَي

زض ضاؾتبي وتبيذ ملي تحقتق اؾ  .ثب ايه تفبيت مٍ زض
مهصَجي ضا ثهٍ

گطيٌ زذتطان ظيط مقتبؼ اذهالم ًَيه

قًيتطيه ضاثغٍ ثب ثعس ًَي

وتبيذ ضگطؾتًن رُ گتطي َبي مصَجي ثط ضيي اثعبز
ًَي

– وػازي ي مصَجي ضاثغٍ مخجه

ي معىهبزاضي زاقهتٍ مهٍ

ثب ثعس ًَي

زض قن  1ذالنٍ قسٌ اؾ .

اضتجبعي ي ضعتفتهطيه آن

قهًمي – وهػازي اؾه

ي ثهب ثعهس ًَيه

ارتمههبعي وتههع ضاثغههٍ معىههبزاضي وكههبن وههسازٌ اؾ ه .
رُ گتطيَبي مصَجي ثزع ثب ثعس ًَيه

وتيجٍگيز
ا
بحثايا

ا

زيگط اثعبز ًَي

ثب تًرٍ ثٍ وتبيذ فًم ظيط مقتبؼ اعتقبزات – مىبؾل ثهب
فطزي ،اضتجهبعي ي مهصَجي ضاثغهٍ مخجه

اثعبز ًَي

معىبزاضي وكبن زازٌ ي ثب ثعس ًَي

متغيزَ

اعتقبزات -مىبؾل
اذالم

ظيط مقتبؼَبي اعتقبزات – مىبؾل پتفثتىيمىىسٌ مخجه

Rا

0/36

0/13

ا

اضتجبعي

ضزيبارگزسيًنا
Bا

ضزيباطست ودطردارگزسيًنا()Betaا

مقدطراtا

0/002

0/004

0/07

0/43

0/36

6/12

ديلا .8وتبيذ ضگطؾتًن رُ گتطيَبي مصَجي ثط ضيي ثعس ًَي
متغيزَ

اعتقبزات -مىبؾل
اذالم

Rا

R2

0/06

0/03

ا

متغيزَ

اعتقبزات -مىبؾل
اذالم

Rا

R2

0/14

0/02

ا

متغيزَ

امستقلا

اعتقبزات -مىبؾل
اذالم

Rا

R2

0/71

0/51

ضزيباطست ودطردا

ضزيبارگزسيًنا
Bا

NS

/001

مقدطراtا

س حا
معى دطر ا

-/01

-/04

-/57

NS

0/06

/06

0/93

NS

قًمي – وػازي
ضزيباطست ودطردا

ضزيبارگزسيًنا
Bا

رگزسيًنا()Betaا

/02

/04

0/69

0/18

0/12

1/95

ديلا .11وتبيذ ضگطؾتًن رُ گتطيَبي مصَجي ثط ضيي ثعس ًَي
ا

س حا
معى دطر ا

ارتمبعي
رگزسيًنا()Betaا

ديلا .9وتبيذ ضگطؾتًن رُ گتطيَبي مصَجي ثط ضيي ًَي
امستقلا

مصَجي ميثبقس .اظ ايه ضي

ارتمبعي ضاثغٍ مىفي

R2

امستقلا

ي معىبزاضي وكبن زازٌاؾ

مٍ قًيتطيه آن ثب ثعس ًَي

ي

ديلا .7وتبيذ ضگطؾتًن رُ گتطيَبي مصَجي ثط ضيي ًَي
امستقلا

ضاثغٍ مخج

ارتمهبعي ثهب

مقدطراtا

س حامعى دطر ا
NS
NS

مصَجي

ضزيبارگزسيًناBا

ضزيباطست ودطردا
رگزسيًنا()Betaا

مقدطراtا

س حا
معى دطر ا

0/35

0/75

16/80

/001

-/15

-/10

-2/34

0/02
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ظيط مقتبؼ اذالم ثب اثعبز ًَي

فطزي ،اضتجبعي ،قهًمي
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وتبيذ تحلت ضگطؾتًن ثطاي گطيٌ پؿهطان ي زذتهطان

قًمي – وػازي ضاثغٍ معىبزاضي وساقتٍ اؾه .

ثته زاوفآمًظان مقغع متًؾغٍ قُط تُطان
مرسض زض
مذهبيثٍ مًاز
گيزيثبهايوگطـ
ذبوًازگي
بزرسيَبي
ضاثغٍ مًژفٍ
هويت
اسالمي با ابعاد
رابطه جهت

***0/36

0/30

***

-0/1

*

/05

*

p<0

/01

p<0

**

p<0/001

***

ا

ضکلا .1وتبيذ ضگطؾتًن رُ گتطيَبي مصَجي ثط ضيي اثعبز ًَي

ا
ي معىبزاض ثعهس ًَيه
پتف ثتىي مىىسٌ مخج

مهصَجي ي ظيهط مقتهبؼ اذهالم
فهطزي ي ثعهس

محؿًة ميقًز مٍ ثب قتًٌاي تعطيهف قهسٌ ي ذهبل

اضتجبعي ميثبقس امب ايهه پهتفثتىهيمىىهسگي زض

مصَت اوزب مي پصيطز .زض ياقع مطتجٍ مىبؾهل مطتجهٍاي

مقتبؼ اعتقبزات – مىبؾل معىبزاض وميثبقهس .زض ضهمه

اؾ

مٍ قجبَ َبي افطاز ضا تجتته ميمىس .امهب اظ آوزهب

َت مسا اظ ظيط مقتبؼَبي اعتقبزات – مىبؾل ي اذالم

مٍ ثعس ًَيه

ًَي

ي معىبزاض ثعس ًَي

قجت پطزاذ

نسقٍ ي ...وًعي تعلقبت زيىي ي گطيَهي

پتف ثتىي مىىسٌ ثعس ًَي

ارتمهبعي ي ًَيه

قهًمي

–

اؾتقالم زض قضبيت ،تًرهٍ ثهٍ اضظـَهب ي تطرتحهبت

وػازي وتؿتىس.

قرهههي َمههطاٌ مههيثبقههس ،ظيههط مقتههبؼ اذههالم،

زض تًرتٍ ايه وتبيذ قبيس ثتًان گف
زض ثعس ًَي

فهطزي ثهب وهًعي ذًزآگهبَي فهطزي ي

مٍ اظ آوزب مهٍ

پتفثتىيمىىسٌ ايه ثعس اظ ًَي

فطزي ؾبذتبض ذًز ثٍ عىهًان مزمًعهٍاي

مغلت قبيس ثتًان گف

اؾه  .زض تًرتهٍ ايهه

مغبثق ثب تعبژتم مصَجي ،اذهالم،

ينپبضچٍ ي متكن اظ تًاوبلتُب ،اضظـ َهب ،تطرتحهبت ي

مًضًعبت اذالقي ي تكرتم مبضَبي وتهل ي ثهس ثهٍ

ييػگي َب ي احؿبؾبت قرهي زض و ط گطفتٍ ميقهًز ي

قن اژُب ذتط ي قط ،فزًض ي تقهًا زض فغهطت اوؿهبوي

افطاز ثط اضظـ َب ي تطرتحبت فطزي ت متس ثتكتطي زاضوس

وُبزيىٍ قسٌ اؾ  .چٍ ،ثسين يرًز َت گًوٍ ظمتىٍاي زض

تب ثط َىزبضَب ي تعُسات گطيَي ،ظيط مقتبؼ اعتقبزات-

يرًز اوؿبوي تًاوبيي اوزب َت گًوٍ فعه ذتهط ي قهط

مىبؾل مٍ وبظط ثط وهًعي تعُهس ي تعلقهبت گطيَهي ي

قبث تهًض ومي ثبقس ي وقف اوجتهبء زض َهساي

اوؿهبوي

پصيطـ َىزبضَب ي پبيجىسي ثٍ آزاة ي مىبؾهل ذبنهي

ثتساض مطزن فغطت َبي زفتىٍ مي ثبقس ي اظ ايه ضي افهطاز

ضا پتف ثتىي ومهيمىهس.

مغبثق ثب فغطت اوؿبوي ذًيف قبزض ثٍ تكرتم ذًة ي

چٍ رىجٍ َبي ارتمبعي عجبزات ي مىبؾل اظ قجت حهذ ي

ثس زض مؿبل اذالقي مي ثبقىس مٍ ايه امهط متفهبيت ثهب

مي ثبقس ،ايه ثعس اظ اثعبز ًَي
يب ومبظ رمبع

ي چٍ رىجٍَبي فهطزي عجهبزي اظ قجته

زضيبف

ازاي ومبظ ثٍ قن فطازا ي يب اوزهب اعمهبم مؿهتحجي اظ

آمًظـَبي ذبل زيىي ي تعُسات ثٍ مىبؾل ي

آزاة ذبل آن مي ثبقس .زض َمته ضاؾتب وتبيذ تحقتقبت
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0/75

***

سهزا هاشمي و دكتز بهزام جوكار

وكبن ميزَس مٍ متبن قسضت ذًز ثب پرتگي اؾهتسالالت

ضفتبضي ضا زض ظوسگي ياقعي ي حًازث تبضيري ،ثٍ مىهٍ

اذالقي ي يضعت َبي ًَيتي ثبالتط ثب اذالم َمجؿتگي

مهٍ ايهه

ظًُض ضؾبوسٌ اوس ،زض ضقس ًَي

ثباليي يرًز زاضز.

مغلت زض ياقع وًعي اژگهًثطزاضي ارتمهبعي اؾه  .زض

ظيط مقتبؼ اذالم َمچىته پتفثتىيمىىسٌ ثعس ًَي

ياقع ايه مًضًا ثهٍ اَمته

اضتجبعي وتع مي ثبقس .زض تًرتٍ ايه مغلت مي تًان گف
اظ آوزب مٍ ًَي

مهؤحط اؾه

ربمعهٍ مهصَجي ي وقهف

اضتجبعبت ي ارتمبعبت زيىي زض ضقس ي اضتقبء معىًي
ًَي

اضتجبعي وبظط ثٍ وقف ي تبحتط اضتجبعبت

ي

افطاز اقبضٌ مي مىس .ايه وتهبيذ َمؿهً ثهب وتهبيذ

ثب زيگطان اظ رملٍ زيؾهتبن يآقهىبيبن زض قهن زَهي

تحقتقبت مبمپبگىب ي َبضتط ] [25ميثبقس .مغبثق ثب وتهبيذ

مي ثبقس؛ يرًز اضتجبط متبن ظيط مقتبؼ اذالم

ايه تحقتقبت ،مؿئًژت پصيطي ارتمهبعي ي پهبيتهثهًزن

مىغقي ثٍ و ط مي ضؾس چطا مٍ چىته

گطايف َبي ربمعٍ ؾتتعي ثب پرتگي اؾتسالالت اذالقهي

قرهت

ي ايه ثعس اظ ًَي

تبحتطي َمتكٍ مسّ و ط اؾال ثًزٌ اؾ

َمطاٌ اؾ .

يآيبت ي ضيايبت

متعسزي زض ظمتىٍ وقف ي تبحتط اضتجبط ثب زيگطان ي تبُؾّهي
اظ ييػگي َبي زيگطان زض قن گتطي قرهت

ظبَطاً زض فطَىگ مكًض مب ،تًرٍ ثٍ مصَت ي اَمت

ي ًَي

ي وػاز ؾجت قهسٌ اؾه

زازن ثٍ زيه ي ت متس ثط قًمت

فطز يرًز زاضز .حتي زض مهًاضزي وتهع ثهٍ ايزهبز ايهه

مٍ زض رًاوبن ايطاويًَ ،ي

اضتجبعبت ثٍ عىًان ثركي اظ يظتفٍ اذالقي ي اژُي فهطز

ذًز رمعي (مخ مصَت ،مكًض ،وػاز ي …) زاضز ثهٍ زي

ؾًضٌ

مصَجي تقؿتم قًز.

ت متس َم قسٌ اؾ

ثٍ عىًان مخبم زض آيٍ زييؿ

مؤژفٍ ًَي

رمعي مٍ ضيكٍ زض عىبنهط

قًمي ه وػازي ي ًَي

مجبضمٍ آم عمطان آمهسٌاؾه « :اي مؿهبوي مهٍ ايمهبن

اظ آوزب مهٍ َمپًقهيَهبي ظيهبزي متهبن ظيهط مقتهبؼ

آيضزٌايس تقًي ي نجط پتكٍ مىتس ي ثهب ينهسيگط اضتجهبط

اعتقبزات – مىبؾل ثب ثعس ًَيه

ثطقطاض مىتس قبيس مٍ ضؾتگبض قًيس».

ضاثغٍ متبن ظيط مقتبؼ اذالم ي ثعس ًَي

اظ عطفي وتع تًرٍ ثٍ ايىنٍ ضطيضي اؾ

ثٍ و ط مي ضؾس امّب چًن ًَي

مٍ ثرهف

عمسٌ اي اظ اذالم زض ظمتىٍ اضتجبعبت ي ضياثظ ثته فطزي

ًَي

مصَجي يل ثعس اظ ًَي

اضتجبعي ثبقس .زض َمته ضاؾهتب

فطزي زاضز ،ثطاي ايه ثعس اظ اثعبز ًَي

ثٍ ؾم

نفط ي يب حتي مىفي ؾتط ميمىس .ي ثٍ َمته زژت ًَي
قًمي – وػازي ثب اعتقبزات – مىبؾهل ضاثغهٍ معىهبزاضي

متىگ ] [19ثتبن ميمىس اظ آوزب مٍ ايزهبز تعهبزم متهبن
ذًز ي زيگطان وقف مُمي ضا زض ينپهبضچگي ي اوؿهزب
ًَي

مصَجي مىغقي

رمعي اؾ  ،پتف ثتىي مىىسگي اذالقتبت مٍ ثتكتط رىجٍ

مغههطح مههيقههًز ،ژههصا ايههه ظيههط مقتههبؼ مههيتًاوههس
پتفثتىيمىىسٌ ثعس ًَي

مهصَجي يرهًز زاضز،

وساقتٍ ي عليضبم يرًز ضاثغٍ مخج
ثعس اظ اثعبز ًَي

ثهبظي مهيمىهس ،مهصَت اظ عطيهق اضتجبعهبت ي

ي معىبزاض متبن ايهه

ي ظيط مقتبؼ اذالم ايه ظيط مقتهبؼ
قًمي – وػازي وميثبقس .ثهب

ارتمبعبت زيىي ،رُبن ثتىي مكتم ثط زيسگبٌ ارتمهبعي

قبزض ثٍ پتف ثتىي ثعس ًَي

ضا فطاَم مهي آيضز مهٍ زض آن تقهسؼ افهطاز ي ظوهسگي

تًرٍ ثٍ قًاَس متعسز ي گبَبً متضبز زض ايه ذههًل،

ارتمبعي َهط زي ژحهبػ مهي قهًز ي ثهب فهطاَم آيضزن

وتبيذ ايه تحقتق ثب وتبيذ تحقتق ثهبضيؽ ،ثطوؿهنًة ،ي

اژگًَبي عم ي تزطثٍ زض ايه اضتجبعهبت ،وًرًاوهبن ضا

رنؿًن زض مكًض مبوبزا َمؿً ي ثب وتهبيذ تحقتهق ايهه

قبزض ميؾبظز مٍ احؿبؾي اظ «ذًز» ضا مٍ زض اضتجبط ثهب

محققته زض مكًض آمطينب ي وتبيذ تحقتهق ممپهت مغهبيط

زيگطان تعطيف مي قًز ،زضيوي مىىس .مصَت وٍ تىُهب زض

اؾ ]ثٍ وق اظ  .[29زض تًرتٍ ايه وتبيذ قبيس ثتهًان ثهٍ

فطاَم آيضزن محتظ بىهي ايهسلًژًغيني ي رُهبن ثتىهي

وقف عًام فطَىگي زض ايه ظمتىٍ اقبضٌ ومًز .زض َمهته

مؤحط ميثبقس؛ ثلنٍ

ضاؾتب زي ثطاتع ] [31ثتبن ميمىس مٍ اگط چٍ مصَت ينهي

مجتىي ثط مبيضاءاژغجتعٍ ثط ضقس ًَي
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پهههبز] ، [26متكههه ( [27] )Mischealي مبضمؿهههتطا ي

َمچىته ثب اضالهٍ ثبفه

مخج

ارتمهبعي ي اضايهٍ مخهبمَهب ي

ثته زاوفآمًظان مقغع متًؾغٍ قُط تُطان
مرسض زض
مذهبيثٍ مًاز
گيزيثبهايوگطـ
ذبوًازگي
بزرسيَبي
ضاثغٍ مًژفٍ
هويت
اسالمي با ابعاد
رابطه جهت
ملي اؾ

امب مي تًاوس ثب آن وتع زض تعبضو ثبقس .ظمبويمٍ ثبيضَبي
مصَجي ظيط گطيٌَبي متفبيت يل مله

متمهبيع وجبقهس،

اؾال اؾ  ،نساق

زض پبؾد گًيي قطم مىىسگبن تهب

حسيزي محسيزي

ايه پػيَف محؿًة مي قهًوس .زض

مصَت عبم پتًوس ي ظمبويمٍ گهطيٌَهبي يهل ربمعهٍ

ضمه ايه تحقتق اظ وًا َمجؿتگي ثًزٌ ي ثٍ َمته ژحبػ

زاضاي ثبيضَبي مصَجي متفبيت ي يب مغبيط ثبقىس ،مهصَت

اؾتىجبط علّي اظ وتبيذ ثب احتتبط ثؿتبض ثبيس نًضت گتطز.

تمهبيع

َمچىته اظ آوزب مٍ ومًوهٍ پهػيَف نهطفب زاوكهزًيبن

ثٍ ربي پتًوس متبن گطيٌ َبي متفبيت ،زض رُه

ثًزٌاوس؛ زض تعمتم ثٍ رمعته َهبي زيگهط ثبيهس ربوهت

آوُب عم ميمىس.
ي امب زض ظمتىٍ ثعس ًَي

احتتبط ضا ضعبي

ارتمبعي ،ايه ثعس اظ اثعهبز

ومًز .اظ زيگهط محهسيزي َهبي ايهه

ًَي  ،ثب ظيط مقتبؼ اعتقبزات – مىبؾل ضاثغٍ مىفهي ي

تحقتههق وجههًز اثعاضَههبيي مىبؾههت رُه

ثب ظيط مقتبؼ اذالم وتع ضاثغهٍ معىهبزاضي وكهبن وهسازٌ

رُ گتطي مصَجي اؾالمي زض ؾغح زوتب مهيثبقهس مهٍ

اؾ  .ي اظ ايه ضي رُ گتطيَبي مصَجي ،ايهه ثعهس اظ

تعتته ضيايي پطؾكهىبمٍ مًرهًز زض ايهه تحقتهق ضا ثهب

اثعبز ًَي

ضا پتفثتىي وميمىس .زض تًرتهٍ ايهه وتهبيذ

اوههساظٌگتههطي

زقًاضيُبيي َمطاٌ ؾبذ .

قبيس ثتًان ثٍ ت متس آمًظٌ َهبي زيىهي زض قهن زَهي

ثب تًرٍ ثٍ وتبيذ پػيَف فًم ثٍ و ط ميضؾهس ثهطاي

فطز ثٍ مقًالتي متفبيت ي ثطتط اظ مًضهًعبت

زض ربمعهٍ اؾهالمي ثبيهس

قرهت

مغطح قسٌ زض ثعس ًَي

تجتته مه ياضيهبوؽ ًَيه

ارتمبعي اظ قجته محجًثته ،

مؤژفٍ َبي زيگطي ضا زض اضتجبط ثب رُ گتطيَبي مصَجي

قُطت ي رصاثت َهبي فتعينهي ي … زض وهعز زيگهطان

زض پػيَف َبي آتي و ط گطف  .ثٍ عىهًان مخهبم ژحهبػ

اقبضٌ ومًز .ثٍ عىًان مخبم آوچٍ مهٍ مهصَت اؾهال زض

مطزن وقف ثبيضَبي زيىي ياژسيه ،يضعت

–

آيبت متعسز ثٍ امتؿبة آن ثٍ عىهًان اضظـَهبي ياالي

ارتمبعي ي ...مٍ اژجتٍ ميتًاوس عطح ،زض قبژهت پهػيَف

اوؿبوي ت متس زاضز تقًي مهيثبقهس مهٍ مههبزيق آن زض

متفي – ممي (تطمتجي) اوزب گطزز تهب ثتهًان ثهٍ وتهبيذ
مغمئهتط ي زقتقتطي زض ايه ذهًل زؾ

آيبت متعسزي مكرم قسٌ اؾ  .ثهٍ عىهًان ومًوهٍ اظ

اقتههبزي

يبف .

ايمبن ثٍ بتت ،اقبمٍ ومبظ ،اوفبم ،ايمبن ثٍ آوچهٍ مهٍ ثهٍ

ثب تًرٍ ثٍ وقف ي ت حتط ارتمبعبت مصَجي زض ظمتىهٍ

ييقته ثٍ آذطت مي تًان وب ثطز

ضقس ًَي  ،اَتمب ي تًرٍ ثٍ ارتمبعهبت ي اضتجبعهبت

مٍ زض آيبت ؾً ي چُهبض ؾهًضٌ ثقهطٌ آمهسٌ اؾه .

مصَجي ي معىًي ثطاي ايزبز حؽ تعلق پصيطي ي پطيضـ

َمچىته مطامبت اذالقي مٍ ثٍ تفهت زض ؾًضٌ حزطات

ي وگُساضي ثبيضَهب ،معهبوي ي اضظـَهب ي ينهي قهسن

شمط قسٌ اؾ  .زض َمته ضاؾتب ثطظيوؿني ي َمنبضاوف

ضقهس ي

پتبمجطان وبظم قسٌ اؾ

اوتعاعبت ايسلًژًغيني ثب ذًزپىساضٌ زض رُه

] [9ي قًاضتع ي َمنبضاوف ] [32ثب اقبضٌ ثٍ يبفتهٍ َهبي

اضتقبء اثعبز مرتلف ًَي

تحقتقبت ذًز وتتزٍ گطفتٍاوس افطازي مٍ ثط اؾبؼ ًَي

ميضؾس.

ارتمبعي ذًز ضا تعطيف مي مىىس ،فبقس تعُسات َهًيتي
مىؿزم ي ؾبذتبض يبفتٍ ثًزٌ ي ثسيُي اؾه

مهٍ چىهته

ييػگيَبي َهًيتي ثهب ييػگهي َهب ي ؾهبذتبض مهصَت،
ت متسات ي وقف آن زض اوؿزب ًَي
يحست ي ينپبضچگي ًَي

رُ

ضؾتسن ثهٍ

متفبيت مي ثبقس .اظ ايه ضي

افطازي مهٍ ثتكهتط مهصَجي مهي ثبقهىس ي تحه

ته حتط

آمًظٌَبي زيىي ميثبقىس ،ممتط ثط ايه ثعس ت متس زاضوس.
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اظ عىبنط انلي زض تعطيف ي قىبؾبيي ًَي

اظ آوزب مٍ زيىساضي ي ايمبن ،امطي يارهت زض قهطا
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