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ای سالمت معنوی و استحکام من در رابطة بین  نقش واسطه
 روانی گرایی معنوی/ مذهبی و سالمت کمال
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 چکیده
هـا  سـتعت روا ـی  ـاع      گرایـی عنوـ/ / عـذهبی بـا  ـا        هدف اول پژوهش حاضر بررسی رابطـ  ماـال  

 وا تی ب/د. در پاسخ به این سـاال مـه  ـه عتهارهـایی عاسـن اسـت در         وا تی و درعا دگی روان آسایش روان
ا  دا ـته با ـوده هـدف دوژ پـژوهش نناـان       ایی عنو/ / عذهبی و ستعت روا ی  قش واسطهگررابط  بان ماال

گرایـی عنوـ/ / عـذهبی و سـتعت     ا  ستعت عنو/  و استحساژ عن در رابط  بان ماال  د: بررسی  قش واسطه
 ـرمت  هـا   ـ ر ن ـران در ایـن پـژوهش      از دا شـو/یان دا شـها    د تر( 142پسره  122داوطلب ) 264روا ی. 

گرایـی عنوـ/ / عـذهبیه عقاـاس آسـایش عنوـ/ ه عقاـاس        عقااس ماالموودگان  /استه  د  مرد د. از  رمت
گرایـی عنوـ/ / عـذهبی بـا     استحساژ عن و عقااس ستعت روا ی را نساا  موود.  تایج پژوهش  شان دادمه ماال

ت عنوـادار و بـا درعا ـدگی     وا تیه آسایش عنو/ ه آسـایش ووـ/د  و اسـتحساژ عـن رابطـ  ع بـ       آسایش روان
 ـوا تی   ها  ستعت عنو/  و استحساژ عن با آسـایش روان  وا تی رابط  عوفی عنوادار دا ت. بان  ا   روان

 وا تی به نرناب رابط  ع بت و عوفی عنوادار ووـ/د دا ـت.  تـایج نحلاـ  عسـار  شـان داد مـه         و درعا دگی روان
هـا    گرایـی عنوـ/ / عـذهبی و  ـا      در رابطـ  بـان ماـال   آسایش عذهبیه آسایش وو/د  و استحساژ عـن  

گرایی عنو/ / عـذهبی را یسـی از   ن/ان ماالها  پژوهشه عیا  دار د. براساس یافته ستعت روا ی  قش واسطه
هـا  سـتعت    گرایـی عنوـ/ / عـذهبی بـا  ـا       روا ی دا ست. رابط  ع بت بان ماـال ها  ستعت  موود  نناان

-ها  پژوهش با نأیاد روابط بان ماـال مود. یافتهموود  را باشتر نق/یت عی نه این  قش نناانعنو/  و استحساژ ع

ها  ستعت روا ـیه سـتعت عنوـ/  و اسـتحساژ عـند ووـ/د بنـد ودیـد  از         گرایی عنو/ / عذهبی با  ا  
 موود. اعذهبی نأیاد عیگرایی  اعنو/ /  گرایی عنو/ / عذهبیه را عتاایز از ابناد ماالگراییه ینوی ماالماال

گرایی عنو/ / عذهبیه آسایش عذهبیه آسایش وو/د ه ستعته عنو/یته ماال ها: کلیدواژه
 عذهبه استحساژ عن.

                                                                                                                                        
ــرو  روان   .1 ــتاد گ ــسدا روان  اس ــیه دا ش ــران       واس ــرانه ای ــرانه ن  ــها  ن  ــیه دا ش ــ/ژ نربات ــی و ول  واس

(besharat@ut.ac.ir )(یسودا عسئ/ل/ .)  
ه دا شها   واسی و ول/ژ نرباتی دا شسدا روان واسیه   واسی ستعته گرو  رواندا شو/  دمتر  روان  .2

 ن رانه ن رانه ایران.

  واسی بالاویه واحد نوسابنه دا شها  آزاد استعیه نوسابنه عاز درانه ایران.مار واسی ار د روان  .3

mailto:besharat@ut.ac.ir


 139...      ای سالمت معنوی و استحکام من در نقش واسطه 

 

The mediating role of spiritual health and ego-strength on the relationship 

between spiritual/religious perfectionism and mental health 

 

Mohammad Ali Besharat
1
*, Sayyed Sina Emami

2
, Roghayeh Khavasi

3
 

 

Abstract 

Examining the relationship between spiritual/religious perfectionism and indices of 

mental health including psychological well-being and psychological distress was the 

first objective of the present study. The second objective of the present study was to 

investigate the moderating role of spiritual health and ego-strength on the 

relationship between spiritual/religious perfectionism and mental health.  Two 

hundred and sixty four volunteer students (122 boys, 142 girls) from the universities 

in Tehran participated in the present study. All participants were asked to complete 

Spiritual/Religious Perfectionism Scale, Spiritual Well-Being Scale, Ego-Strength 

Scale, and Mental Health Inventory. The results revealed a significant positive 

correlation between spiritual/religious perfectionism and measures of religious well-

being, existential well-being, ego strength, and psychological well-being, as well as 

a significant negative correlation between spiritual/religious perfectionism and 

psychological distress. Spiritual health as well as ego-strength showed a significant 

positive and negative correlation with psychological well-being and psychological 

distress, respectively. Results of path analysis showed that religious well-being, 

existential well-being, and ego strength played a moderating role on the relationship 

between spiritual/religious perfectionism and mental health. It can be concluded that 

spiritual/religious perfectionism is one of the determinants of mental health. Such 

determinant role is further supported by a positive correlation detected between 

spiritual/religious perfectionism and indices of spiritual health and ego-strength. 

Spiritual/religious perfectionism, as a new conceptualization of perfectionism 

separate from nonspiritual/nonreligious perfectionism, is confirmed by significant 

correlations between spiritual/religious perfectionism and indices of mental health, 

spiritual health, and ego-strength in the present study. 

Keywords: ego-strength, existential well-being, health, religious well-being, 

religion spirituality, spiritual/religious perfectionism. 
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 مقدمه
ع بـت و  ن/ا ود ستعت روا ی را در دو و ت و/اع  عختلف  خصیه ارنباطی و عحاطی عی

ت حاـانی ایـن بدنـد از سـتعته  واسـایی عتهارهـا        دلا  اهاا نأثار قرار دهود. به نحت عوفی
 صـ/  عتهارهـا   خصـاتیه عـرنبط بـا سـتعت و بااـار  ع/ردن/وـه          وا تیه بـه  روان

د 2016ه 1اروزمـان  واسی و سـتعت بـ/د  اسـت )بـرا  ع ـاله       ها  روانپژوهشهران ح/ز 
ــا ــارانه  2امرع ــار ه  د201۷و هاس ــارانه  139۷ه 1389بش ــار  و هاس د 1396ه 1395د بش

پ/ر و فارسـاوا یه   بشار ه  قید 2010د بشار  و   اد ه 1400پ/ره  بشار ه حساوی و  قی
و  5  ـــرد 1395حســـاوی و هاســـارانه د 201۷ و هاســـارانه 4د  ـــن2016ه 3د  ـــا1400

 .(2015 و هاسارانه 6د فلت2015 هاسارانه
تار  وا تی نأثارگذار بر رف ها   خصاتی و روانیسی از ویژگی ۷گراییماال

فرد  و اوتااوی در دو گسترا ب ووار و  اب ووار است. از آغاز  واسایی این ساز  در 
به  9 وا تی و  اآساب 8 وا تی  وا تیه دو رویسرد آساب ها  روانح/زا عطالنا  و  ظریه

ا د. رویسرد غالبه ینوی رویسرد پژوهشه ننریف و ن/صاف این ویژگی هات گاا ته
و  12د ه/یت1959/1926ه 11د فروید1993ه 1990هاسارانه  و 10 وا تی )فراستآساب
ناای  پایدار فرد به وضع استا داردها  ماع  و گرایی را ب(ه ماال1991الفه 1991فلته 
 وا تی دا د. به وسسه رویسرد  اآسابعی ها  اافتوی و نتش برا  نحقق آن دست

( سنی مرد  19۷8ه 1۷د هاا ک2001ه 16و اسلوی 15د س/دار 2000ه 14و پارمر 13)استاعف
 وا تیه  اسالمه بر ابناد آساب گرایی عاسن است وتو است  شان دهد مه ماال

                                                                                                                                        
1.  Erozkan 

2.  Akrama 

3.  Cha 

4.  Chen 

5.   Sherry 

6.  Flett 

7.  perfectionism 

8.  pathological 

9.  nonpathological 

10.  Frost 

11.  Freud 

12.  Hewitt 

13.  Stumpf 

14.  Parker 

15.  Suddarth 

16.  Slaney 

17.  Hamachek 
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یافتهه ع بت و ب ووار  از   وا تیه سالمه سازش ایافتهه عوفی و  اب ووارد ابناد  اآساب سازش
د ها  عتندد ع/رگرایی در عطالنا  و  ظریهها و ابناد عختلف ماالویژگیدا ته با د. 

 وا تی آن گر ه پژوهش و بحث و بررسی قرار گرفته و اهاات و عاهات بالاوی و آساب
د 1389ه 1386ها  عتواقضه اعا در م  نأیاد  د  است )برا  ع اله بشار ه به ص/ر 

 و فلت ;1990 هاسارانه و فراستد 2010د بشار  و   اد ه 2011بشار  و هاسارانه 
 (.2013 ه2اب/  و 1ل/ د2015 ه2002 ه/یته

گرایـیه دو  ها   سبتاً وـاعع درعـ/رد ماـال   آعد  از یافته نحلا  و نفسار دا ش فراهم
ها  ( این دو بند را نتش2006) 4و ان/ 3ا د. است/بربدند عرنب  باالنر این ساز  را عتاایز مرد 

ه ۷اـان  اعاد د و پژوهشهران دیهـر )اسـت/بر و داع   6گرایا ه ها  ماالو  هرا ی 5گرایا هماال
( 2014د  ـر  و هاسـارانه   2012و هاسـارانه   9د دیسی2006و هاسارانه  8د دا سلی2014

را  11هـا  ارزیابا ـه   گرایـی  هرا ـی  و ماـال  10گرایـی اسـتا داردها   خصـی   وواوین ماـال 
گرایا ه باا هر گرایش به وضـع اسـتا داردها   الـی بـاال     ها  ماالا د. نتشا تخاب مرد 

هـا   هـا   /دعحـ/ر بـرا  ماعـ  بـ/دن اسـتد و  هرا ـی       نـتش  برا  والسرد  خصی و
باوا ـه   گرایا ه با گرایش به برابر دا ستن ا تباها   خصی با  سسـته ادرا  غارواقـع     ماال

ماعـ   استا داردها  والسرد  نو/یز د  از س/  دیهرانه و  هرا ی از ایوسه والسرد غاـر 
  گردد. /ده عشخ  عیعیگارا ه قضاو   ط/ر  سخت از س/  افراد ع م به

هـا   هـا هانوـان مفـ  نـرازو را بـه سـ/د ویژگـی       هـا و نحلاـ   بود  ایـن یافتـه  واع
موود  بـرا  مسـا ی مـه طـی   ـار       دهدد نص/یر  عأی/سگرایی  شان عیزا  ماال آساب

زا  این ساز  را عنرفی و نأیاد مووـده اعـا بـه    ها   اآسابا د ویژگی ده  گذ ته سنی مرد 
هـا بـرا  نحلاـ     ا د. حتی در ودیـدنرین نـتش   ها  ع/و/د  ودان ع/فق  ب/د یافتهگ/اهی 
(ه سـه  201۷د بشـار  و وطـار ه   201۷ه 2016و هاسارانه  12گرایی )اسااتنر ماالواعع

                                                                                                                                        
1.  Lo 

2.  Abbott 

3.  Stoeber 

4.  Otto 

5.  perfectionistic strivings 

6.  perfectionistic concerns 

7.  Damian 

8.  Dunkley 

9.  Dickie 

10.  personal standards perfectionism 

11.  evaluative concerns perfectionism 

12.  Smith 
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گرایـی  ه ماـال 1 اپـذیر  گرایـی ا نطـاف  ا ـدد ینوـی ماـال   بند  مه ع/رد نأیاـد قـرار گرفتـه   
  وا تی دار د.وب/  ماعتً آساب ه ر گ3وار افتهگرایی  /د ه و ماال2 /دا تقادگر

نـازگی   ه مه به5و روا ی 4عنو/ ها  ستعت یسی از عتهارها  نأثارگذار بر  ا  
 ۷گرایـی عنوـ/ / عـذهبی   عنرفـی  ـد  اسـته ماـال     6گراییها  ماالدر  ار /ب  ظریه

گرایـیه ینوـی   ( است. این  ـ/  ماـال  1398پ/ره  د بشار ه حساوی و  قیزیر  اپ)بشار ه 
عاهاتی صرفاً ب ووـاره سـالمه   د ناای  به و نتش برا  نحقق عناارها  عتنالی عنو/ / عذهبی

 وا تی سـایر  ها  آسابع بت و عتنالی داردد عاهاتی مه آن را از آل/دگی و اعتزاج ویژگی
 ا سـان دارد. ا ـده عصـ/ن  هـه عـی    هایی مـه نـامو/ن عنرفـی  ـد     گراییا /ا  و اقساژ ماال
اش با هستیه با ابتـدا و  و/  عنواد عنوا   /ده عنوا  هستیه عنوا  رابطهوها/ار  در وست

 و هاسـارانه  8بشـار ه زیـر  ـاپد ن/رسـسوس    )ا ت ا  هستیه و عنوا  ز دگی ب/د  اسـت  
و  13د یا ـــگ2003ه 12و هار ـــ  11مریـــ/ند 2010ه 10د فاشـــر2014 ه9ناردســـ/نید ر2013
 ـ/د  مه یسی از ابناد اصا  وو/د  ا سان عحس/ب عـی  گراییه. این عنوا(2010ه 14م/پسن

ه 16م/ئاوـگ  د2012 ر و هاسـارانه اد  ـ 2002ه 15برا  ع اله بشار ه زیر  ـاپد س/لاسـی  )
ه در موـار ابنـاد زیسـتی    (2012و هاسـارانه   18نیداـ ل د2013 و هاسـارانه  1۷د گرست 2009

ها )بشار ه زیر  ـاپد  عوزل  بند  عستق ه ع/ردنأیاد  ظریه )وسای(ه روا ی و اوتااوید به
هــا  پژوهشــی )بشــار ه زیــر  ــاپد  ( و یافتــه2010د یا ــگ و م/پســنه 2002س/لاســیه 

پـ/ر و فارسـاوا یه    د بشـار ه  قـی  زیـر  ـاپ  د بشـار ه  1398پـ/ره   بشار ه حساوی و  قـی 

                                                                                                                                        
1.  rigid perfectionism 

2.  self-critical perfectionism 

3.  narcissistic perfectionism 

4.  spiritual health 

5.  psychological 

6.  perfectionism 

7.  spiritual/religious perfectionism 

8.  Torskenes 

9.  Richardson 

10.  Fisher 

11.  Craven 

12.  Hirnle 

13.  Young 

14.  Koopsen 

15.  Sulmasy 

16.  Koenig 

17.  Gerstel 

18.  Lidin 
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ــل د2013 گرســت  و هاســارانه د2012 ر و هاســارانهاد  ــ2004د 1400  ن و هاســارانهیدا
هـا  پـژوهش حاضـره بررسـی رابطـ        بر این اساسه یسی از هدف ست.( قرار گرفته ا2012
 2 ـوا تی  و درعا ـدگی روان  1 وا تی ها  آسایش روانگرایی عنو/ / عذهبی با  شا ه ماال

ا  ودیـد در  عوزل  سـاز   گرایی عنو/ / عذهبی بهب/د. بررسی این رابطهه ضان عنرفی ماال
-ن/ا د دستاورد  ودید برا  پژوهشیها   خصاته عنو/یت و ستعته عح/زا پژوهش

 ها را پربارنر و مارآعدنر مود. گرایی عحس/ب  /د و آنها   خصات و ماالها و  ظریه
گرایـی  پرسش ع ای مه باید به آن پاسخ داد   /د این است مه آیا رابط  بان ماال

سـاد    ا  طـه  وا تی راب  وا تی و درعا دگی روان ها  آسایش روانعنو/ / عذهبی با  شا ه
هـا   یافتـه و  طی است یا عتهارها  دیهر  عاسن است بر این رابطـه نـأثار دا ـته با ـود      

ــال/د 2013و هاســارانه  4ا وــتن د2013 و هاســارانه 3 آ)پژوهشــی   د2012و هاســارانه  5ب
و  6د ما تد2020د فاضی و هاسارانه 2021د دادفر و هاسارانه 1396پاشوااز  و هاسارانه 

 و 9نید گــر2012و هاســارانه  8د م/ئاوــگ2021و هاســارانه  ۷د م/پــ/ال2020هاســارانه 
د  نااـی و متئـیه   2011 و هاسـارانه  12/اـ د ل2011 و هاسـارانه  11ید ال ت2010 ه10/ اال

موود  در ستعت دارد. براسـاس ایـن  ـ/اهد      قشی نناان 13ا د مه عنو/یت شان داد  (139۷
ــه 14پژوهشــیه ســتعت عنوــ/  ــ  یســی از اع ب ــهوزل  هــا  هــا و عــدلبنــاد ســتعته در  ظری

( در 2002)س/لاسـیه   15 عنوـ/  یاوتاـاو ی روا ـ ی سـت یزستعت عتبل/ر  د  اسـت. عـدل   
عوزلـ  یسـی از ابنـاد اصـلی سـتعت ن/سـط        و نأیاد ستعت عنو/  به 16 واسی ستعت روان

مووـدا   هـا و اهااـت و  قـش نناـان    ( عحصـ/ل ایـن یافتـه   2013) 1۷سازعان و ـا ی ب دا ـت  

                                                                                                                                        
1.  psychological well-being 

2.  psychological distress 

3.  Ai 

4.  Unantenne 

5.  Ballew 

6.  Counted 

7.  Coppola 

8.  Koenig 

9.  Green 

10.  Elliott 

11.  Lucchetti 

12.  Liu 

13.  spirituality 

14.  spiritual health 

15.  biopsychosocial-spiritual model 

16.  health psychology 

17.  World Health Organization 
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 نو/یت در ستعت و بااار  است.ع
د بشـار  و  زیـر  ـاپ  د بشـار ه  139۷الفه 1396ها  قبلی )بشار ه در اداع  یافته

د 1400پـ/ر و حسـاویه    د بشـار ه  قـی  1400پـ/ره   د بشار ه حساوی و  قـی 1398هاسارانه 
د ما تـد و  2020د فاضی و هاسارانه 2021د دادفر و هاسارانه 1396پاشوااز  و هاسارانه 

هـایی مـه   هـا و پـژوهش  با استواد بـه  ظریـه  (د و 2021د م/پ/ال و هاسارانه 2020سارانه ها
ا  از سـتعت و سـبک ز ـدگی سـالم و یـافتن عنوـا و هـدف در        عوزلـ  عالفـه   را بـه  تیعنو/

د 2000 و هاسـارانه  1بـرا  ع ـاله بشـار ه زیـر  ـاپد پارگاعوـت      )ا ـد   ز دگی نأیاد مرد 
د س/لاسـیه  2014 ناردس/نهید ر1395ساوی و هاسارانه ح د2013 هاسارانه ن/رسسوس و

 هاسـارانه  و د گرسـت  2003مری/ن و هار  ه د 2010فاشره  د2012ر و هاسارانه اد  2002
هـدف دیهـر پـژوهش حاضـر     ه (2010یا گ و م/پسـنه  د 2012 ن و هاسارانهیدال د2013

عـذهبی و سـتعت   گرایی عنو/ / ا  ستعت عنو/  در رابطه بان ماال بررسی  قش واسطه
گرایـی عنوـ/ / عـذهبی و    بر سووش رابطـ  بـان ماـال    روا ی ب/د. نناان  وان  قشیه وتو 

گرایی عنو/ / عذهبی بر ستعت روا ـی را  ها  نأثارگذار  ماالستعت عنو/ ه سازومار
 مود. از عشخ  عی
د 1396ه 1395الفد بشـار  و هاسـارانه   1395ه 1386)بشار ه ها  پژوهشی یافته

ا ـد مـه سـتعت     هانوـان  شـان داد    (2018د بشـار  و هاسـارانه   139۷بشار  و راعشه 
  ن/ا اود و با اقتدار در  ار /ب  خصات فرد اسـتد عوـی مـه    2«عن»گار  عستلزژ  س 

بت/ا ــد از و ــدا عــدیریت  اازهــاه عطالبــا  و عشــست  فــرد  و اوتاــاوی برآیــد. عف ــ/ژ 
ــ1395ه 1386)بشــار ه  3اســتحساژ عــن ــان ســا تار  در ورصــ  روان و  ال ف(  اایوــدا  و

ها  فروید ریشه دارد. از دیدگا   /د. عف /ژ استحساژ عنه در  ظریه خصات عحس/ب عی
ها    اده فراعن (ه استحساژ عن به ن/ا ایی عن در ع/او ه با عطالبا  و ننارض1923فروید )

 ظره اسـتحساژ عـن بـه فـرد      /د. از این و عقتاضا  عحاط و عدیریت این  رایط اطتق عی
سازه ثبا  و پایدار  هاوا ی  /د را حفـ    زا و درعا د مود نا در  رایط استرسماک عی

مود. بر وسسه اگر عن از استحساژ مـافی بر ـ/ردار  با ـده فـرد در مشـامش عطالبـا  و       
هـا   مود. ضنف عـن از  ـا     /د و آ فتهی هاوا ی را نوربه عیها گرفتار عیننارض
ــایی عحســ/ب عــی ی آســاباصــل ــی در رویسردهــا  روان پ/ی ــر و  واســی روا   ــ/د )ویو

                                                                                                                                        
1.  Pargament 

2.  ego 

3.  ego-strength 
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 ـوا تی فـرد    هـا  روان عوا/وـه ن/ا اوـد   عازان استحساژ عن برحسب (. 2012هاسارانه 
ع ـار  (  ـاع   2005ه 2و ماستا 1برا  ح  ننارضا  درون روا ی و نناع  با عحاط )عک مرا

بشـار ه   ـ/د ) ا  نناـان عـی  اهبردهـا  عقابلـه  ها  دفاوی و رآور  عنه سازومار عنه ناب
  .(19۷3و هاسارانه  3الفد بت 1395ه 1386

را در ستعت روا ی نأیاد هایی مه  قش استحساژ عن ها و پژوهشبا استواد به  ظریه
د بشار  و 1396ه 1395ه 1394الفد بشار  و هاسارانه 1395ه 1386)بشار ه ا د  مرد 

ها  پژوهش حاضر بررسی ه یسی دیهر از هدف(2018رانه د بشار  و هاسا139۷راعشه 
ها  گرایی عنو/ / عذهبی و  ا  ا  استحساژ عن در رابط  بان ماال قش واسطه

 وا تی است.  وان هدفیه   وا تی و درعا دگی روان ستعت روا ی  اع  آسایش روان
عن  /اهد ب/د مه در  گرایی عنو/ / عذهبی با استحساژ زعان عستلزژ بررسی رابط  ماال هم

ها  پژوهش به این  رح گفتهه فرضاه ها  پاش /د. با ن/وه به هدفاین پژوهش ا واژ عی
 وا تی و  گرایی عنو/ / عذهبی با آسایش روان / د. فرضا  اول: ماالآزع/ن عی

گرایی  وا تی به نرناب رابط  ع بت و عوفی داردد فرضا  دوژ: ماال درعا دگی روان
-عذهبی با آسایش عذهبی و آسایش وو/د  رابط  ع بت داردد فرضا  س/ژ: ماالعنو/ / 

گرایی عنو/ / عذهبی با استحساژ عن رابط  ع بت داردد فرضا    ارژ: آسایش عذهبی با 
 وا تی به نرناب رابط  ع بت و عوفی داردد فرضاه   وا تی و درعا دگی روان آسایش روان

 وا تی  به نرناب رابط    وا تی و درعا دگی روان نپووم: آسایش وو/د  با آسایش روا
 وا تی و درعا دگی  ع بت و عوفی داردد فرضا   شم: استحساژ عن با آسایش روان

 وا تی به نرناب رابط  ع بت و عوفی داردد فرضا  هفتم: ستعت عنو/  در رابط  بان  روان
 وا تی   قش  ی روان وا تی و درعا دگ گرایی عنو/ / عذهبی با آسایش روانماال
گرایی عنو/ / عذهبی با ا  داردد فرضا  هشتم: استحساژ عن در رابط  بان ماالواسطه

 ا  دارد. وا تی   قش واسطه  وا تی و درعا دگی روان آسایش روان
 

 روش
بستهی و واعن  آعار   اع  دا شـو/یان عقطـع مار واسـی     طرح پژوهش حاضر از  /  هم

بـه صـ/ر  داوطلـب در ایـن پـژوهش  ـرمت       دا شـو/   280ان بـ/د.  ها    ر ن ردا شها 

                                                                                                                                        
1.  McCrae 

2.  Costa 

3.  Bellak 
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مرد د.  رایط الزژ برا   رمت در پژوهش وبار  ب/د د از: الف( رضایت داوطلب برا  
 رمت در پژوهشد ب( نحصا  در عقطع مار واسی در زعان اورا  پژوهشد ج(  دا ـتن  

  پژوهش. پس از ولـب  پز سی یا پز سی عستلزژ عصرف دارو در زعان اورا بااار  روان
ه عقااس آسایش عنوـ/ ه  14ـ  یـ/ / عذهبـی عنوـگرای الـقااس ماـعانه ـشارمت داوطلبـع

صـ/ر  فـرد  اوـرا  ـد.      درع/رد داوطلبان به عقااس ستعت روا یو  عقااس استحساژ عن
ها  عتفاو  ارائـه  ـد د.   ها به نواسب با نرناب عوظ/ر موترل اثر نرناب و  ستهیه عقااس به

هـا  آعـار  موـار    هـا از نحلاـ    اعـه  دلا  پاسخ  اق  بـه پرسـش   موود  به  رمت 16ننداد 
 د تر( نقلا  یافـت.  142پسره  122 فر ) 264گذا ته  د د و بدین نرناب  ا/   پژوهش به 

سـال و ا حـراف اسـتا دارد     29نـا   18سـال بـا داعوـ      23مووـدگان   عاا هان سوی م   رمت
و  ۷۷/2سـال و ا حـراف اسـتا دارد     29نـا   18سال بـا داعوـ     4/23 ه عاا هان سن پسران45/2

 بـ/د.  11/2سـال و ا حـراف اسـتا دارد     2۷نـا   18سـال بـا داعوـ      8/22عاا هان سن د تـران  
 ابزارها  پژوهش به  رح زیر اورا  د د.

 

 ابزار 
( یــک  139۷د بشـار ه  SRPS-14) 141گرایـی معنـوی/ مـذهبی ـ     . مـقیاس کمـال1
ا  لاسر  دروه 5گرایی عنو/ / عذهبی را در عقادیر  ساالی است مه ماال 14ه  اع پرسش
عتهاـر   ۷0نا  14سوود. داعو   ارا فرد در این عقااس از  ) الی زیاد( عی 5) الی مم( نا  1از 

هـا  قبلـی   گرایـی عنوـ/ / عـذهبی در پـژوهش    ا  عقااس ماـال ها   سووهاست.  ا  
هـاه ضـرایب   ا ـد. در ایـن پـژوهش   ررسی و نأیاد قرار گرفته(ه ع/رد ب139۷ه 1396)بشار ه 

دسـت آعـد. ایـن ضـرایب هاسـا ی       بـه  91/0نـا   ۷9/0ها  عقااس از آلفا  مرو باخ پرسش
عقاـاس   3مووـد. پایـایی بازآزعـایی   گرایی عنو/ / عذهبی را نأیاـد عـی  عقااس ماال 2درو ی
 ایــایی بازآزعــایی عقاــاس را ب/دمــه پ ۷3/0نــا  ۷1/0گرایــی عنوــ/ / عــذهبی  اــز از ماــال
گرایـی عنوـ/ / عـذهبی از طریـق     عقاـاس ماـال   5و نشخاصی 4موود. روایی هاهرانأیاد عی
  ۷الـف(ه عقاـاس سـتعت روا ـی    1395شار ه د بESS) 6زعان عقااس استحساژ عن اورا  هم

                                                                                                                                        
1.  Spiritual/Religious Perfectionism Scale (SRPS) 

2.  internal consistency 

3.  test-retest reliability 

4.  convergent 

5.  discriminant 

6.  Ego Strength Scale (ESS) 

7.  Mental Health Inventory (MHI) 
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(MHI-28 ــار ه د ــت1388بش ــر 1د وی ــی  1983ه 2و وی ــت و عوف ــف ع ب ــت و/اط  3( و ف رس
(PANAS عحاسبه  د و ع/رد نأیاد قرار گرفت. این ضـرایب  1988ه و هاساران 4س/نواند )

 از با نناان یک واع  ملـی   5یعنوادار ب/د د.  تایج نحلا  واعلی امتشاف > p 001/0سطحدر 
گرایی عنو/ / عذهبی را ع/رد نأیاـد  گرایی عنو/ / عذهبیه روایی سازا عقااس ماالماال

 (.139۷الفه 1396قرار داد )بشار ه 
( از 1982و الاسـ/نه   8د پال/نزیان1983ه ۷د الاس/نSWBS) 6. مقیاس آسایش معنوی2

 6هـا    ـد  را در ا ـداز    ساال نشسا   د  اسـت مـه مافاـت ز ـدگی عنوـ/  ادرا       20
موـد. عقاـاس   گاـر  عـی  )مـاعتً ع/افـق( ا ـداز     6)ماعتً عخالف( نـا   1ا  لاسرنی از دروه

ه 10و ب زیسـتی ووـ/د    9وـ/  را در دو ووـه ب زیسـتی عـذهبی    ب زیستی عنو/ ه ستعت عن
گارد.  ب زیستی عذهبیه ووه رابطـه بـا  ـدا را     وا تی عنو/یته ا داز  عی عوزل  ابناد روان به

سـوود. هـر یـک از    دهـد و ب زیسـتی ووـ/د  عنوـا و هـدف ز ـدگی فـرد را عـی         شان عـی 
ها به نرناـب   ام ر  ارا فرد در آنگ/یه نشسا   د  است و حداق  و حد 10ها از زیرعقااس

ه  اـز  اـرا   120نا  20گ/یه عقااس ب زیستی عنو/ ه با داعو   20است. عوا/   ارا  60و  10
ا  ایـن  هـا  سـووه  مود.  ـا   ملی ب زیستی عنو/  )ستعت عنو/ ( فرد را عشخ  عی

( 2001ه 11اد گواـ 1982د پال/نزیـان و الاسـ/نه   1983ها  عختلف )الاسـ/نه  ابزار در پژوهش
 82/0بررسی و نأیاد  د  است. ضرایب آلفا  مرو باخ برا  زیرعقااس ب زیستی عذهبی از 

نـا   89/0و برا  مـ  عقاـاس از    86/0نا  ۷8/0ه برا  زیرعقااس ب زیستی وو/د  از 94/0نا 
عقاـاس ب زیسـتی عنوـ/ ه گـزارش  ـد  اسـت )الاسـ/نه         12ه در نأیاد هاسا ی درو ی94/0

ها  زعا ی یک نـا  در فاصله 13(. ضرایب پایایی بازآزعایی1982ن و الاس/نه د پال/نزیا1983
ه بــرا  زیرعقاــاس ب زیســتی 99/0نــا  88/0د  هفتــهه بــرا  زیرعقاــاس ب زیســتی عــذهبی از 

                                                                                                                                        
1.  Veit 

2.  Ware 

3.  Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

4.  Watson 

5.  exploratory factor analysis 

6.  Spiritual Well-Being Scale (SWBS) 

7.  Ellison 

8.  Paloutzian 

9.  Religious Well-Being(RWB) 

10.  Existential Well-Being(EWB) 

11.  Genia 

12.  internal consistency 

13.  test-retest reliability 
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گزارش  د  اسـت )الاسـ/نه    99/0نا  82/0و برا  م  عقااس از  98/0نا  ۷3/0وو/د  از 
سووی  سخ  فارسـی عقاـاس ب زیسـتی     ها  روانژگی(. وی1982د پال/نزیان و الاس/نه 1983

بد بشـار   1396به 1395عنو/   از در  ود پژوهش بررسی و نأیاد  د  است )بشـار ه  
هاه ضرایب آلفا  مرو باخ بـرا  زیرعقاـاس ب زیسـتی    (. در این پژوهش2018و هاسارانه 
و بـرا  مـ     8۷/0نـا   ۷9/0ه برا  زیرعقااس ب زیسـتی ووـ/د  از   91/0نا  83/0عذهبی از 
دست آعد. ایـن ضـرایب هاسـا ی درو ـی  سـخ  فارسـی عقاـاس         به 93/0نا  8۷/0عقااس از 

(. 2018بد بشار  و هاسـارانه  1396به 1395موود )بشار ه ب زیستی عنو/  را نأیاد عی
ها  زعا ی   ار نا هشت هفتهه برا  زیرعقااس ب زیستی ضرایب پایایی بازآزعایی در فاصله

و بـرا  مـ     85/0نـا   ۷3/0ه برا  زیرعقااس ب زیسـتی ووـ/د  از   8۷/0نا  ۷5/0عذهبی از 
ب(. روایـی هاهـرا و   1396به 1395نأیاـد  ـد  اسـت )بشـار ه      90/0نا  ۷9/0عقااس از 

الـف(ه  1395د بشـار ه  ESSزعـان عقاـاس اسـتحساژ عـن )     نشخاصی این ایزار با اورا  هـم 
( و ف رسـت و/اطـف   1983یـت و ویـره   د و1388د بشار ه MHI-28عقااس ستعت روا ی )

( عحاسبه  د و ع/رد نأیاد قـرار گرفـت   1988و هاسارانه  د وانس/نPANASع بت و عوفی )
 از با نناـان دو واعـ     1 تایج نحلا  واعلی امتشافی و نأیاد  ب(.1396به 1395)بشار ه 

وـ/  را  ب زیستی عذهبی و ب زیستی وو/د ه روایی سازا  سخ  فارسی عقاـاس ب زیسـتی عن  
 ب(.1396ع/رد نأیاد قرار داد )بشار ه 

ا  نشـسا   ـد    گ/یـه  25الـف(ه از  1386د بشـار ه  ESS) 2. مقیاس استحکام مـن 3
هـا   ه سـازومار 4آور  عـن ه نـاب 3است. این عقااس براسـاس ابزارهـا  سـووش ع ـار عـن     

-یت ع/قناتگار  ن/ا ایی عن در موترل و عدیر برا  ا داز  6ا و راهبردها  عقابله 5دفاوی

هـا  فـرد بـه    ها و  رایط د /ار ز دگی سا ته و هوواریابی  د  است. این عقااس وامـوش 
) الـی   5) الـی مـم( نـا     1ا  لاسرنی از دروه 5ها  د /ار ز دگی را در عقادیر ع/قنات

ه ۷یافتـه هـا  دفـاوی ر ـد   آور  عنه سـازومار زیاد( بر حسب پوج زیرعقااس ع ار عنه ناب
سوود. داعو   اـرا   عی 9عح/ر ع بتو راهبردها  عقابل  هاوان 8عح/رابل  عسئلهراهبردها  عق

                                                                                                                                        
1.  confirmatory factor analysis 
2.  Ego Strength Scale (ESS) 
3.  ego-control 
4.  ego-resiliency 
5.  defense mechanisms 
6.  coping strategies 
7.  mature 
8.  problem-focused coping 

9.  positive emotional-focused coping 
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است. از عوا/   ارا پـوج   25و  5ها  استحساژ عن به نرناب  فرد در هر یک از زیر عقااس
آیــد. دســت عــی بــه 125نــا  25زیرعقاــاس آزعــ/نه  اــرا مــ  فــرد بــرا  اســتحساژ عــن از 

عن در  ودین پژوهش عـ/رد بررسـی قـرار گرفتـه و     ا  عقااس استحساژ ها  سووه  ا  
هاه ضرایب آلفـا  مرو بـاخ   الف(. در این پژوهش1395الفه 1386ا د )بشار ه نأیاد  د 

ه ۷9/0نـا   ۷3/0ها  استحساژ عن بـرا  ع ـار عـن از    ها  هر یک از زیرعقااسبرا  پرسش
ه 83/0نـا   ۷0/0یافته از دها  دفاوی ر ه برا  سازومار86/0نا  80/0آور  عن از برا  ناب

عحـ/ر  ه برا  راهبردهـا  عقابلـ  هاوـان   90/0نا  81/0عح/ر از برا  راهبردها  عقابل  عسئله
دسـت آعـد.    به 93/0نا  89/0و برا   ارا م  عقااس استحساژ عن از  85/0نا  69/0ع بت از 

اس اسـتحساژ عـن   موود. پایایی بازآزعایی عقااین ضرایب هاسا ی درو ی عقااس را نأیاد عی
هفتـه   6نـا   2ها   ( در دو  /بت با فاصله = 2۷4n( و ب ووار ) = 122nها  بااار )برا   ا/ ه

هـا   ه بـرا  سـازومار  84/0نـا   ۷0/0آور  عن از ه برا  ناب۷3/0نا  65/0برا  ع ار عن از 
ه ۷8/0ا نـ  ۷1/0عحـ/ر از  ه بـرا  راهبردهـا  عقابلـ  عسـئله    85/0نا  ۷3/0یافته از دفاوی ر د

و بــرا   اــرا مــ  عقاــاس  81/0نــا  6۷/0عحــ/ر ع بــت از بــرا  راهبردهــا  عقابلــ  هاوــان
دست آعد. روایی هاهرا و نشخاصی عقااس اسـتحساژ عـن    به 88/0نا  83/0استحساژ عن از 

د ویـت و ویـره   1388د بشـار ه  MHI-28زعـان عقاـاس سـتعت روا ـی )     از طریق اورا  هم
( و ف رست و/اطف 2004ه 3و روعر 2د گرنزDERS) 1ام هاوان(ه عقااس د /ار  نوظ1983

هـا  عختلـف از دو   ( درعـ/رد  ا/ ـه  1988د وانسـ/ن و هاسـارانه   PANASع بت و عوفـی ) 
گرو  بااار و ب ووار عحاسبه  د و ع/رد نأیاد قرار گرفت.  تایج نحلاـ  وـاعلی امتشـافی و    

عقااس استحساژ عن را ع/رد نأیاد قـرار   گفتهه روایی سازانأیاد   از با نناان پوج واع  پاش
 الف(.1395الفه 1386داد )بشار ه 

سـاالی اسـت و    28(ه یک ابـزار  1388بشار ه د MHI-28) 4. مقیاس سالمت روانی4
 1ا  لاسرنی از  اـرا   دروه 5 وا تی را در عقادیر   وا تی و درعا دگی روان ب زیستی روان

ا   ها  سـووه  عتهار است.  ا   ۷0نا  14ها از  قااسسوود. داعو   ارا فرد در زیرع عی 5نا 
زنه  1۷3د n=  2۷۷آزعـ/د ی در دو گـرو  بااـار )    ۷60ا  عتشـس  از   این عقااسه در  ا/ ه

عرد( ع/رد بررسی قرار گرفت. ضرایب آلفـا    216زنه  26۷ دn= 483عرد( و ب ووار ) 104

                                                                                                                                        
1.  Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) 

2.  Gratz 

3.  Roemer 

4.  Mental Health Inventory (MHI) 
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 ــوا تی بــرا   اــرا  روان  ــوا تی و درعا ــدگی هــا  ب زیســتی روانمرو بــاخ زیرعقاــاس
هـا  بااـار بـه نرناـب     و بـرا   اـرا آزعـ/د ی    91/0و  94/0ها  ب ووار به نرناب آزع/د ی

بسـتهی   عحاسبه  د مه  شا   هاسا ی درو ی  /ب عقااس هستود. ضرایب هم 90/0 و 93/0
بـرا    ( در دو  /بت با فاصل  دو هفتـه n = 92ها  ب ووار )ها  ننداد  از آزع/د یبان  ار 

 وا تی و درعا دگی  سووش پایایی بازآزعایی عحاسبه  د. این ضرایب برا  ب زیستی روان
بخش عقاـاس   ب/د د مه  شا   پایایی بازآزعایی رضایت 89/0و  90/0 وا تی به نرناب  روان

(  اـز در دو  n=  ۷6هـا  بااـار )  ها  ننداد  از آزعـ/د ی بستهی بان  ار  است. ضرایب هم
صل  یک نا دو هفته برا  ارزیابی پایایی بازآزعایی عحاسبه  د. این ضرایب بـرا    /بت با فا

عحاسبه  ـد د مـه    88/0و  83/0 وا تی به نرناب   وا تی و درعا دگی روان ب زیستی روان
  زعـان عقاـاس سـتعت روا ـی     هم 1بخش عقااس است. روایی  شا   پایایی بازآزعایی رضایت

( 1988ه 19۷2ه 3)گلــدبر  2 اعــ  ســتعت واــ/عی پرســشزعــان  از طریــق اوــرا  هــم 28
بستهی پارس/ن  شان داد مـه بـان    درع/رد ها  افراد دو گرو  عحاسبه  د.  تایج ضرایب هم

 ـوا تی    اعه ستعت واـ/عی بـا زیرعقاـاس ب زیسـتی روان     ها در پرسش ارا ملی آزع/د ی
 ـوا تی   قاـاس درعا ـدگی روان  ( و بـا زیرع p < 8۷/0-  =r ,001/0بستهی عوفی عنوادار ) هم
زعـان   ( ووـ/د دارد. ایـن  تـایج روایـی هـم     p < ,89/0=  r 001/0بستهی ع بـت عنوـادار )   هم

عقاـاس سـتعت روا ـی از طریـق      4موود. روایـی نفساسـی  عی عقااس ستعت روا ی را نأیاد
ب ووـار   وا تی دو گرو  بااـار و    وا تی و درعا دگی روان ها  ب زیستی روان عقایس   ار 

عحاسبه  د و ع/رد نأیاد قرار گرفت.  تایج نحلا  واعلی نأیاد   از دو زیرعقااس ب زیستی 
 (.1388)بشار ه   وا تی را ع/رد نأیاد قرار داد  وا تی و درعا دگی روان روان

 

 ها  یافته
نحلا   R 4.4و  25افزارها  اس.پی.اس.اس.  سخ   ها  این پژوهش با استفاد  از  رژ یافته
گرایی عنو/ / عذهبیه آسایش ماالعاا هان و ا حراف عناار عتهارها   1ودول ا د.  د 

 وا تی   وا تی و درعا دگی روان عذهبیه آسایش وو/د ه استحساژ عنه ب زیستی روان
 دهد. موودگان در پژوهش  شان عی را برا   رمت

                                                                                                                                        
1.  validity 

2.  General Health Questionnaire (GHQ) 

3.  Goldberg 

4.  differential validity 
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 عـذهبیه آسـایش عـذهبیه آسـایش     گرایـی عنوـ/ /  هـا  ماـال   عاا هان و ا حـراف عناـار  اـر       1جدول 
  وا تی  وا تی و درعا دگی روان وو/د ه استحساژ عنه ب زیستی روان  

 متغیر
 ( = 264nکل) ( = 142nدختران) ( = 122nپسران)

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

 51/11 1۷/51 49/10 ۷6/50 63/12 66/51 گرایی عنو/ / عذهبیماال
 86/9 84/38 50/9 49/38 29/10 25/39 آسایش عذهبی
 11/10 31/40 9۷/9 88/39 30/10 82/40 آسایش وو/د 
 83/19 ۷5/91 65/18 33/91 54/21 31/92 استحساژ عن
 43/9 04/50 09/9 31/49 ۷8/9 89/50  وا تی ب زیستی روان
 44/9 29/32 25/9 90/33 64/9 58/31  وا تی درعا دگی روان

 

گرایی عنو/ / عذهبی و  ارا بستهی پارس/ن  شان داد مه بان ماال  تایج آزع/ن هم
ــراد در  ــا   ــتی     اف ــن و ب زیس ــذهبیه آســایش ووــ/د ه اســتحساژ ع ــایش ع ــا  آس ه

گرایـی عنوـ/ / عـذهبی و  اـرا افـراد در      بستهی ع بت عنوادار و بان ماال  وا تی هم روان
بستهی عوفی عنوادار وو/د دارد. این ضرایب در سـطح    وا تی هم  ا   درعا دگی روان

 موود.ها  اول نا  شم پژوهش را نأیاد عی این  تایجه فرضاه .(2% عنوادار ب/د د )ودول 99
 

 گرایی عنوـ/ / عـذهبی بـا آسـایش عـذهبیه آسـایش      بستهی پارس/ن بان  ارا ماال ضرایب هم   2جدول 
 (n=  264) وا تی   وا تی و درعا دگی روان زیستی روانوو/د ه استحساژ عنه ب                 

 5 4 3 2 1 عتهار
     1 گرایی عنو/ / عذهبی. ماال1
    1 69/0** . آسایش عذهبی2
   1 /83** ۷0/0** آسایش وو/د . 3
  1 64/0** 65/0** 65/0** استحساژ عن -4
 1 63/0** 59/0** 60/0** 59/0**  وا تی . ب زیستی روان5
 -65/0** -53/0** -53/0** -52/0** -50/0**  وا تی . درعا دگی روان6

 .عنوادار هستود 01/0ضرایب در سطح  **
 

گرایـی عنوـ/ /    هـا  ماـال   هـر یـک از  ـا     برا  آزع/ن عنوادار  نناان س م 
ــذهبیه  ــن    ع ــتحساژ ع ــ/د  و اس ــایش وو ــذهبیه آس ــایش ع ــاش آس ــایش   در پ ــی آس باو

هر یک از عتهارها ع/رد ارزیابی قرار گرفت و عشـخ   ـد مـه     وا تیه عقادیر بتا   روان
باوـی عاـزان    گرایـی عنوـ/ / عـذهبی در پـاش     س م استحساژ عنه آسـایش عـذهبی و ماـال   

 (.3 وا تی عنوادار است )ودول  آسایش روان
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 آسایش عذهبیه آسـایش ووـ/د  و اسـتحساژ   گرایی عنو/ / عذهبیه  ضرایب رگرسا/ن ماال    3جدول 
  وا تی باوی آسایش روان در پاش عن                 

  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد متغیر
t 

 
p 

B. خطا Beta. 

 01/0 01/8  16/2 33/1۷ عقدار ثابت
 01/0 36/2 16/0 05/0 13/0 گرایی عنو/ / عذهبی ماال

 04/0 04/2 1۷/0 08/0 16/0 آسایش عذهبی
 18/0 32/1 11/0 08/0 10/0 آسایش وو/د 
 01/0 43/5 34/0 03/0 16/0 استحساژ عن

 

گرایی عنوـ/ / عـذهبیه    ها  ماال هر یک از  ا  برا  آزع/ن عنوادار  نناان س م 
 ـوا تیه عقـادیر    باوی درعا ـدگی روان  در پاش آسایش عذهبیه آسایش وو/د  و استحساژ عن

مـه سـ م اسـتحساژ عـن و      بتا  هر یک از عتهارها عـ/رد ارزیـابی قـرار گرفـت و عشـخ   ـد      
 (.4 وا تی عنوادار است )ودول  باوی عازان درعا دگی روان آسایش وو/د  در پاش

 

 آسایش عذهبیه آسایش وو/د  و استحساژ عنگرایی عنو/ / عذهبیه  ضرایب رگرسا/ن ماال   4جدول
  وا تی باوی درعا دگی روان در پاش

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t p .B خطا .Beta 

 01/0 ۷8/24  42/2 99/59 عقدار ثابت
 10/0 -63/1 -12/0 06/0 -10/0 گرایی عنو/ / عذهبی ماال

 23/0 -20/1 -11/0 09/0 -10/0 آسایش عذهبی
 04/0 -01/2 -19/0 08/0 -1۷/0 آسایش وو/د 
 01/0 -49/3 -24/0 03/0 -12/0 استحساژ عن
 

ا  آسـایش عنوـ/  و اسـتحساژ عـن در رابطـ  بـان        به عوظـ/ر بررسـی  قـش واسـطه    
 1گرایی عنو/ / عذهبی و ستعت روا ـی از روش نحلاـ  عسـار اسـتفاد   ـد.  ـس         ماال

ا  ستعت عنو/  و  تایج ضرایب استا دارد عسارها  عستقام برا  عدل فرضی  قش واسطه
دهـد.  ا  شـان عـی  گرایی عنو/ / عذهبی و ستعت روا ـی ر  استحساژ عن در رابط  بان ماال

گرایـی   براساس  تایج نحلا  عساره نااژ عسارها  عسـتقام بـه اسـت وا  عسـارها  اثـر ماـال      
(ه اثـر آسـایش ووـ/د  برآسـایش     β= -13/0 ـوا تی )  عذهبی بر درعا دگی روانعنو/ / 
( β= -11/0 ــوا تی ) ( و اثــر آســایش عــذهبی بــر درعا ــدگی روانβ= 11/0 ــوا تی ) روان

 گرایی عنو/ / عذهبی به استحساژ عـنه آسـایش   هانوان ضرایب عسار ماالعنوادار  د د. 
 عذهبی و آسایش وو/د  عنوادار  د.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وا یگرایی عنو/ / عذهبی و ستعت ر ا  ستعت عنو/  و استحساژ عن در رابط  بان ماال تایج ضرایب استا دارد عسارها  عستقام برا  عدل فرضی  قش واسطه  1شکل 

 گرایی عنو/ /عذهبیماال

  وا تیب زیستی روان

  وا تیدرعا دگی روان

  وا تی

19/0- 

13/0- 

65/0 

  وا تیدرعا دگی روان

 استحساژ عن

1۷/0 

35/0 

  زیستی وو/د ب

25/0- 

1
1/0 

۷0/0 

 ب زیستی عذهبی

۷0/0 1۷/0 

11/0- 
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دهوـد. عقـادیر ایـن     ها  برازش عدل فرضی پـژوهش را  شـان عـی     ا   5ودول 
 SRMRها  اقتصاد  عـدل ینوـی    دهودا برازش عطل/ب عدل است.  ا   ها  شان  ا  

در  SRMRو  RMSEAهـا    مووـد.  ـا    ه اقتصاد  بـ/دن عـدل را نأیاـد عـی    RMSEAو 
با ود مه در این عدل  از  وان اسـت و   05/0و  10/0نر از   رایط عطل/ب باید به نرناب مم
 دهود. عودداً برازش عطل/ب را  شان عی

 

ا  آسـایش عنوـ/  و اسـتحساژ عـن در رابطـ  بـان        ها  برازش عدل فرضی  قش واسطه  ا     5جدول 
 گرایی عنو/ / عذهبی و ستعت روا ی ماال

SRMR RMSEA P-value RMSEA AGFI GFI CFI 
04/0 09/0 01/0 ۷۷/0 9۷/0 9۷/0 

 

 گیریبحث و نتیجه
گرایی ها  اول نا  شم پژوهشه روابط بان عتهارها  عختلف  اع  ماالبراساس فرضاه

 وا تی و  عنو/ / عذهبیه آسایش عذهبیه آسایش وو/د ه استحساژ عنه آسایش روان
ها  شان داد مه  وا تی  بررسی  د.  تایج پژوهش با نأیاد این فرضاه درعا دگی روان

 وا تی رابط  ع بت عنوادار و با درعا دگی  گرایی عنو/ / عذهبی با آسایش روان الما
ها  قبلی در زعاو  هاه با  تایج پژوهشاین یافته وا تی رابط  عوفی عنوادار دارد.  روان
د 1398د بشار  و هاسارانه 139۷الفه 1396گرایی عنو/ / عذهبی )بشار ه  ماال

پاشوااز  و ( و در زعاو  رابط  عنو/یت و ستعت روا ی )1400پ/ره  بشار ه حساوی و  قی
و هاسارانه  1د ما تد2020د فاضی و هاسارانه 2021د دادفر و هاسارانه 1396هاسارانه 

د 2010 / هاال و نید گر2012د م/ئاوگ و هاسارانه 2021و هاسارانه  2د م/پ/ال2020
هاس/ هستود و  (139۷و متئیه  د  ناای2011 / و هاسارانهاد ل2011 و هاسارانه یال ت

  / د. بر حسب  ود احتاال به  رح زیر نباان عی
 وا تیه ب دا تی و سالم دارد )بشار ه عاهاتی  اآساب گرایی عنو/ / عذهبیماال

(. ایـن عاهاـت   1400پـ/ره   د بشـار ه حسـاوی و  قـی   1398زیر  اپد بشـار  و هاسـارانه   
گرایا ـه  هـا  ماـال  در نحقق اهداف و آرعـان  سست و آساب و ا تتل  وا تیه  اآساب

هـایش بـرا  نحقـق     سـازد. حتـی اگـر فـرد در نـتش     عنو/ / عذهبی را بساار  اعحتاـ  عـی  

                                                                                                                                        
1.  Counted 

2.  Coppola 
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مااال  عنو/ / عذهبی احساس مود آن گ/ ه مه ا تظار دا ته ع/فق  شـد  اسـته بـاز هـم     
ه در احتاال آساب روا ی بساار مم است. ایـن پدیـد  و پااعـد وسـس آن  اـز  اسـت مـ       

د 2010د بشـار  و  ـ اد ه   1389دهـد )بشـار ه   گرایی  ـاعنو/ /  اعـذهبی رخ عـی   ماال
(. ایـن ناـایز و   2013 ابـ/ ه  و ل/ د2015 ه2002 ه/یته و فلت ;1990 هاسارانه و فراست

گرایـی  ـاعنو/ /  اعـذهبی در عقایسـه بـا      در ماـال  زایـی زایـی و  اآسـاب  نفاو  در آساب
به نرناب در عاهات عحدود و  اعحدود ب/دن دو دسته مااال  گرایی عنو/ / عذهبی ماال

عاد  و عنو/ / عـذهبی ریشـه دارد. عاهاـت عـاد ه عحـدود و فواپـذیر ماـاال   ـاعنو/ /         
 وا تی برا  فرد  مـه در نـتش بـرا      فسه نرس و  هرا ی و اضطراب آساب اعذهبی فی

هرا ی و اضـطراب از  رسـادن بـه    رسادن به این  /  مااال  استه به هارا  داردد نرس و  
هـا   آن مااال  عحدود و فواپذیر. نـرس و  هرا ـی و اضـطرابی مـه در  ـار /ب  ـبسه      

 ـ/د. در  هـا  دیهـران نشـدید هـم عـی     ساز ها و  اارز د ساز ز دگی اوتااوی و ارز د 
 فسـه بـا آراعـش روا ـی و     عقاب ه عاهات  اعحدود و فوا اپذیر مااال  عنوـ/ / عـذهبی فـی   

 وا تی مـه بـا    ده و در بدنرین  رایط  ه با نرس و  هرا ی و اضطراب آسابا طاأ اوه هارا 
-هـا و  اارز ـد   سـاز   د. این دسته از مااال ه اصالتاَ از دسترس ارز د ا  /ف و روا هارا 

ها  دیهران در اعـان هسـتوده وـ/هر   خصـی دار ـده و بـه رابطـ  عنوـ/  ویـژ  و          ساز 
هـا بخشـی از    / د. ایـن ویژگـی  وبع مااال  عنو/ / عذهبی عحدود عیا تصاصی فرد با ع

موود. بـر ایـن اسـاسه رابطـ      گرایی عنو/ / عذهبی را ن/واه عی اپذیر  ماالدالی  آساب
- وا تی و هاان ط/ر رابط  عوفـی ماـال   گرایی عنو/ / عذهبی با آسایش روانع بت ماال

  /د. تی نباان عی وا گرایی عنو/ / عذهبی با درعا دگی روان
هـا  سـتعت    ـا   گرایـی عنوـ/ / عـذهبی بـا      تایج پژوهش  شان داد مه ماال

هـاه بـا   رابط  ع بـت عنوـادار دارد. ایـن یافتـه     عنو/  ینوی آسایش عذهبی و آسایش وو/د 
د 139۷الفه  1396گرایی عنو/ / عذهبی )بشار ه  ها  پاشان در زعاو  ماال تایج پژوهش

ــارا  ــار  و هاس ــی 1398نه بش ــاوی و  ق ــار ه حس ــ/ره  د بش ــی 1400پ ــار ه  ق ــ/ر و  د بش پ
د 139۷ها  عرنبط با ستعت عنو/  )بشـار  و راعـشه   ( و سایر پژوهش1400فارساوا یه 

موود و بر حسـب  ( عطابقت عی1400پ/ره  د بشار ه حساوی و  قی2018بشار  و هاسارانه 
  / د.  ود احتاال به  رح زیر نباان عی

 وا تی بدا ام )ا وان  ها  روانها و ا تتل و اضطراب را و/هر آساب اگر  هرا ی
ــ/ان وــ/هر ســتعت (ه آراعــش و آســ/دگی روا ــی را عــی 2013پز ــسی آعریســاه  روان ن
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طلبـی اسـت. ایـن ویژگـی     گراییه ماع  وا تی دا ست. عنادل صحاح اصطتح ماال روان
د بشـار  و  1389)بشـار ه  ی مه  ـ/   ـاعنو/ /  اعـذهبی آن طبـق  ـ/اهد عتنـدد پژوهشـ       

 ابــ/ ه و لــ/ د2015 ه2002 ه/یــته و فلــت ;1990 هاســارانه و فراســتد 2010 ــ اد ه 
 ـوا تیه ب دا ـتی و    عاهاتی  اآسـاب  وا تی استه  /  عنو/ / عذهبی آن  ه آساب(2013

پـ/ر   د بشار ه  قـی 1400پ/ره  د بشار ه حساوی و  قی1398سالم دارد )بشار  و هاسارانه 
و/ و عطالب  مااال  عنوـ/ / عـذهبیه هـم از  ظـر فرایوـد        و (. وست1400اوا یه و فارس
ساز است و هم از  ظر پااعد  ) تاوه(. در فرایود و عسار مسـب ایـن    بخش و ستعت آراعش

ا  یـا  تاوـ  عـ/رد ا تظـار  هـم  رسـده بـاز        طلب حتی به  تاوه /  مااال ه اگر فرد ماع 
ه  /ن صرف نتش در این عساره در عوظر طالـب ایـن  ـ/     موداحساس زیان و  سران  ای

مااله  /د ارزش و ارز اود است. از  ظر مسب  تاوه  اـز طالـب ایـن  ـ/  ماـال بـه هـر        
رسـد. بـر   عازان مه مسب مرد  با ده به هاان عازان به رضایت  اطر و آراعش روا ـی عـی  

و طاأ اوـهه از طریـق ایـن دو    گرایی عنو/ / عذهبی با ایواد آراعش روا ی این اساسه ماال
سـازد.   سازومار فرایودعح/ر و پااعدعح/ره زعاو  ر د و نق/یت ستعت عنو/  را فراهم عـی 

نتش برا  ماع   دن بر حسب عناارها و باورها  عنو/ / عذهبی برا  فـرد دسـتاوردها    
ر د بساار  دارد  اع : اعادوار  به ز دگی و آیود د  شـا  و سـرز دگی در ز ـدگی روزعـ    

ها و مارها   خصی و اوتااوید احساس ارز ـاود ه ننـالیه احتـراژه     ادعا ی در فنالات
حرعته  س/  و بزرگی عنو/  در وـالم هسـتید احسـاس هدفـدار بـ/دنه عنوـادار بـ/دن و        

 ناردسـ/نه ید ر2013 د ن/رسـسوس و هاسـارانه  زیر  ـاپ بشار ه )ارز اود ب/دن ز دگی 
. ایـن دسـتاوردها مـه    (2010د یا گ و م/پسنه 2003 ه مری/ن و هار د 2010د فاشره 2014

گرایـی بـا آسـایش    گرایی عنو/ / عذهبی هستوده رابط  بان این  ـ/  ماـال  ماالپااعدها  
 موود.عذهبی و آسایش وو/د  و در م  ستعت عنو/  را ن/واه و نباان عی

عنو/ / گرایـی  ـا  گرایی عنو/ / عذهبی بـا پااعـدها  ماـال   عقایس  پااعدها  ماال
گرایی عنو/ / عـذهبی بـا سـتعت عنوـ/  را از عوظـر  دیهـر نباـان          اعذهبیه رابط  ماال

 /د   وا تی عحس/ب عیگرایی  اعنو/ /  اعذهبی یک ویژگی اصالتاً آسابمود. ماال عی
د بشـار  و وطـار ه   2010د بشار  و   اد ه 1389د بشار ه  2016)اساات و هاسارانه 

ــارا د 201۷ ــت و هاس ــت ;1990نه فراس ــته و فل ــ/ د2015 ه2002 ه/ی ــ/ ه و ل (. 2013 اب
گرایـی هـم  ـ/دش    براساس این ویژگی و  /اهد پژوهشی ع/رد استواده این  ـ/  از ماـال  

گرایـی  ماـال سر ار از نرس و  هرا ی و اضطراب استه هم پااعـدهایش. در  قطـ  عقابـ ه    
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گرایا ـه عنوـ/ /     گاـال هـا حتی اگـر فـرد در نحقـق آرعـان    عنو/ / عذهبی قرار دارد مه 
ا هار  یا ا تبا   /د یا در  رایطی ع/فق  هردده نرس و  هرا ـی و   ش عرنسب س  ا عذهبی

مـار  و    ا هـار ه ا ـتبا     وا تی بر و  نحاا   خ/اهـد  ـد.  تاوـ  سـ      اضطراب آساب
گرایا   عنو/ / عذهبیه  ـ/ف و رواسـتد دو ویژگـی    ها  ماال سست در نحقق آرعان

مووـد  دار ـد. ماـاال  عنوـ/ / عـذهبی       و/ / عذهبی مه نأثار  ساز د  و ماعـ  عسا  عن
هـا  دیهـران در اعـان هسـتوده وـ/هر       سـاز  ها و  اارز ـد   ساز اصالتاً از دسترس ارز د 

 خصی دار ده و به رابط  عنو/  ویژ  و ا تصاصی فـرد بـا عوبـع ماـاال  عنوـ/ / عـذهبی       
گرایی عنو/ / عذهبی  اپذیر  ماالاز دالی  آساب ها بخشی / د. این ویژگیعحدود عی
گرایـی عنوـ/ / عـذهبی بـا سـتعت      موود. از این عوظر هـم رابطـ  ع بـت ماـال    را ن/واه عی

  /د.ها  آن  اع  آسایش عذهبی و آسایش وو/د  نباان عیعنو/  و  ا  
  گرایی عنو/ / عـذهبی بـا اسـتحساژ عـن رابطـ     براساس  تایج پژوهش حاضره ماال
الـفه  1396هـا  قبلـی )بشـار ه     هـا  پـژوهش  ع بت عنوادار دا ت. این  تایج مه بـا یافتـه  

( هاس/ هسـتوده بـر   1400پ/ر و فارساوا یه  د بشار ه  قی1398د بشار  و هاسارانه 139۷
ا  مـه   / د. مااال  عنوـ/ / عـذهبی در هـر سـطح و ا ـداز      حسب  ود احتاال نباان عی
دار مردن ز ـدگی  از طریق عنوا دادنه ارز اود سا تن و هدف برا  فرد عحقق  د  با وده

فرد را  س/  « عن»و هستید و از طریق افزایش احساسا  آراعش روا ی و طاأ او   خصیه 
هـا عسـتقاااً اسـتحساژ عـن      موود. این احساسا  و ن/ا اوـد  بشخود و ن/ا اود عیو ننالی عی

عستقام هم بر نق/یـت  ذهبی به ص/ر  غارگرایی عنو/ / عموود. ماال خ  را نق/یت عی
د بشـار  و  139۷الـفه  1396هـا  پژوهشـی )بشـار ه    گـذارد. یافتـه  استحساژ عن نأثار عی

گرایـی  ا ـد مـه ماـال   (  شـان داد  1400پـ/ر و فارسـاوا یه    د بشار ه  قـی 1398هاسارانه 
قـ/  و  ا  ط/ر و/اطـف ع بـت رابطـه    ها  ستعت روا ی و هاانعنو/ / عذهبی با  ا  

موود. افزایش و نق/یت سط/ح سـتعت روا ـی   ها را نق/یت عی اروعود دار د و این  ا  
سـاز د. بـر ایـن    و و/اطف ع بت در فرده زعاوه را برا  نق/یت و استحساژ عن و  فراهم عی

  /د.گرایی عنو/ / عذهبی با استحساژ عن نباان عیاساسه رابط  ع بت بان ماال
گرایی عنوـ/ /  ان داد مه ستعت عنو/  در رابط  بان ماال تایج پژوهش حاضر  ش

 ــوا تی و درعا ــدگی   هــا  ســتعت روا ــیه ینوــی آســایش روان     عــذهبی و  ــا   
هـا  عقـدعانی قبلـی در زعاوـه     ا  دارد. ایـن  تـایجه مـه بـا یافتـه      وا تیه  قش واسـطه  روان
د 1398ارانه د بشــار  و هاســ139۷الــفه 1396گرایــی عنوــ/ / عــذهبی )بشــار ه  ماــال
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( عطابقت دار ده بر حسب  ود احتاال به این  ـرح نباـان   1400پ/ره  بشار ه حساوی و  قی
بشار ه زیـر  ـاپد   )ا  از ستعت و سبک ز دگی سالم ه به وو/ان ع/لفهتیعنو/ / د.  عی

 گرسـت  و هاسـارانه   د2012 ر و هاسارانهاد  2002د س/لاسیه 1395حساوی و هاسارانه 
گرایـی  ه یسی از ابناد اصا  ووـ/د  ا سـان اسـت. ماـال    (2012 و هاسارانهن یدال د2013

عنو/ / عذهبیه با نرغاب فرد به نتش برا  نحقـق عناارهـا  عتنـالی عنوـ/ / عـذهبیه بـه       
موـد. سـتعت عنوـ/     پرورش و غوا  این عنو/یت و پااعد آن ستعت عنوـ/  ماـک عـی   

( و هر وـاعلی  2002ر  اپد س/لاسیه  اپذیر ستعت روا ی است )بشار ه زیبخش ودایی
بـر   سـازد. مه بت/ا د بر نق/یت یا نضناف آن نأثارگذار با ده ستعت روا ی را  از عتاثر عـی 

گرایی عنو/ / عذهبی از طریق نق/یت سـتعت عنوـ/    ماالن/ان گفت مه  این اساسه عی
گرایـی عنوـ/ /   ماـال  ا  ن/ا سته باوث ب بـ/د سـتعت روا ـی  ـ/د.    عوزل  عتهار  واسطه به

ه زیر  اپ(ه گـرایش فـرد بـه عوـابع و     139۷عوزل  یک ویژگی  خصاتی )بشار   عذهبی به
اهداف ماع  عنو/ / عذهبیه و نتش و  بـه عوظـ/ر نحقـق ماـاال  عنوـ/ / عـذهبی در       

ن/ا وـد از   مود. این عبا ی ا هاز ی و رفتار  ستعت عنوـ/  عـی   /ده را نأعان و نق/یت عی
 وا تی را در فرد افزایش دهوـد و از سـ/  دیهـر وتیـم درعا ـدگی       وانس/ آسایش ر یک
د 1398د بشــار  و هاســارانه 139۷الــفه 1396 ــوا تی را مــاهش دهوــد )بشــار ه  روان

د 2021د دادفر و هاسـارانه  1396پاشوااز  و هاسارانه د 1400پ/ره  بشار ه حساوی و  قی
د م/ئاوگ و 2021م/پ/ال و هاسارانه  د2020د ما تد و هاسارانه 2020فاضی و هاسارانه 

د 2011 / و هاسارانهاد ل2011 و هاسارانه ید ال ت2010 / هاال و نید گر2012هاسارانه 
 .(139۷ ناای و متئیه 

ا وـتن   د2013و هاسارانه   آ)ها  قبلی درع/رد عنو/یت ها  پژوهش براساس یافته
 / هاـ ال و نید گـر 2012اسـارانه  م/ئاوـگ و ه  د2012بال/ و هاسارانهد 2013و هاسارانه 

ن/ان این نباان را عطرح مـرد  ه عی(2011 / و هاسارانهاد ل2011 و هاسارانه ید ال ت2010
گرایی عنو/ / عذهبی از طریق نق/یت عنو/یته ناایـ  و نـتش فـرد بـرا  یـافتن      مه ماال

 فرد یو آگاه (2014 ناردس/نهید ر2013 ن/رسسوس و هاسارانه)عنوا و هدف در ز دگی 
( 2010د یا گ و م/پسنه 2010)فاشره  ه عنوا  هستیه ارزش هستی و هدف هستییهست از

از طریـق عنوـادهی بـه     گرایی عنو/ / عـذهبی ماالهاه مود. با استواد به این یافتهرا ناعان عی
ز دگی و هستیه ارز اودساز  ز ـدگی و هسـتیه و هدفاوـد مـردن ز ـدگی و هسـتیه از       

 ـوا تی   موده و از س/  دیهر درعا ـدگی روان وا تی را نق/یت عی  یک س/ آسایش روان
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نـ/ان گفـت مـه    هـا  عـرنبط بـا عنو/یـته هانوـان عـی      دهد. در راستا  یافتهرا ماهش عی
ی ز ـدگ  بـه  هـایی مـه  نوربـه گرایی عنو/ / عذهبی از طریق فراهم ساز  زعاوه بـرا   ماال
ا  عتنـالی برقـرار   هـران رابطـه  ید و دا ـ   ـ/ده  با و بان ا سان دهودیع هدف و ارزش عنواه
ه ستعت عنو/  و پااعد آن سـتعت  (2003د مری/ن و هار  ه زیر  اپ)بشار ه ساز د  عی

 ـوا تی و مـاهش درعا ـدگی     آسـایش روان بخشدد ستعتی مه افـزایش  روا ی را ب ب/د عی
  / د و در پژوهش حاضر نأیاد  د د.ها  آن عحس/ب عی وا تی از عالفه روان

 گرایــی  تــایج پــژوهش هانوــان  شــان دادمــه اســتحساژ عــن در رابطــه بــان ماــال 
 ـوا تی و درعا ـدگی    هـا  سـتعت روا ـیه ینوـی آسـایش روان      عنو/ / عذهبی و  ا  

-ها  عقدعانی قبلی در زعاو  ماالا  دارد. این  تایجه مه با یافته وا تیه  قش واسطه روان

د بشـار ه  1398د بشـار  و هاسـارانه   139۷لـفه  ا1396گرایی عنو/ / عذهبی )بشـار ه  
-( عطابقت دار ده بر حسب  ود احتاال به این  رح نباـان عـی  1400پ/ر و فارساوا یه   قی

گرایی عنو/ / عذهبی با اسـتحساژ   ها  پاش گفته در ع/رد رابط  ماال / د. براساس نباان
دنه ارز ـاود سـا تن و   عنه ن/ضاح داد   د مه مااال  عنو/ / عـذهبی از طریـق عنوـا دا   

دار مردن ز دگی و هستید و از طریق افـزایش احساسـا  آراعـش روا ـی و طاأ اوـه      هدف
موود. از س/  دیهره یافت  ـا    دهود و عستحسم عیفرد را  س/  و ننالی عی« عن» خصیه 

( روابـط عنوـادار   1396ه 1395الـفد بشـار  و هاسـارانه    1395ه 1386پژوهشی )بشـار ه  
 وا تی را به نرناب در   وا تی و درعا دگی روان ها  آسایش روانبا  ا   استحساژ عن

ا  ها هاس/ هستود بـا  قـش واسـطه   ا د. عوا/وه این یافتهدو و ت ع بت و عوفی نأیاد مرد 
 ـوا تی   ها  آسایش روانگرایی عنو/ / عذهبی و  ا  استحساژ عن در رابطه بان ماال

هـا  اسـتحساژ    نـ/ان در عالفـه  ها  این  قش را هم عیمار وا تی. سازو و درعا دگی روان
هـا  دفـاوی و   آور  عـنه سـازومار  ها  اع  ع ار عنه نـاب و/ مرد. این عالفهوعن وست

الف(. استحساژ عن از طریـق نق/یـت ع ـار عـنه     1395ا  هستود )بشار ه راهبردها  عقابله
ا  ر ـدیافته و راهبردهـا  عقابلـه   ها  دفـاوی  گار  سازومارمار آور  عنه بهافزایش ناب
هــا  ســتعت روا ــی ازوالــه ب بــ/د آســایش  ن/ا ــد باوــث نق/یــت  ــا  مارآعــد عــی

  وا تی  /د.    وا تی و ماهش دادن درعا دگی روان روان
گرایـی در پـژوهش   گرایی عنو/ / عذهبی و عنرفی ایـن  ـ/  از ماـال   عطالن  ماال

هـا     ـوا تی در حـ/ز    هـا  روان ها و  ظریهحاضره دستاوردها  ارز اود  برا  پژوهش
عنوــ/ / عــذهبیه نحــ/لیه  خصــات و ســتعت  /اهــد دا ــت. عتهارهــا و ســازومارها   

پـردازان و   عتندد  برا  نحقق عنو/یت/ عذهب و ستعت عنو/ / عذهبی ع/رد ن/وه  ظریه
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 ووـ/  عنوـاه   وو/  حقاقت غایید وستعحققان قرار گرفته است: باورها  قدسید وست
ها  عذهبید عراقبهه عحاسبهه عسا فهد نقـ/اه نزماـهه   ها و وباد  صلح و آراعشد ا واژ آیان
هاه مـه آ ـسارا   ها )بشار ه زیر  اپ(. این عتهارها و سازومارفتح و رستهار د و وز این

دهوـد مـه   پ/ ا ی و عرزها  عتدا   عنو/یت و عـذهب هسـتود  شـان عـی     موودا هم عونسس
تعت عنو/ / عـذهبی هانوـان از بسـترها  ارز ـاوده پ/یـاه وـذابه       عنو/یت/ عذهب و س

 ـ/ د. یسـی از عتهارهـا     ها  نوربی باشتر عحس/ب عیبسره اصا  و فراگار برا  پژوهش
گرایی نأثارگذار بر فرایود نحقق و نساا  عنو/یت/ عذهب و ستعت عنو/ / عذهبیه ماال

گراییه مـه  د  است بر این بند از ماالها  پژوهش حاضر نأیایافتهعنو/ / عذهبی است. 
 ــوا تی  اعاــدد بنــد  از گرایــی ب ووــار و ع بــت واقنــی و  اآســابنــ/ان آن را ماــال عــی
گرایی مه باا هر ناای  فرد به عناارها  والی و آرعا ی عنو/ / عذهبی و نتش بـرا    ماال

رایـی عنوـ/ /   گماـال (. بـر ایـن اسـاسه    زیر  ـاپ ه 139۷نحقق این عناارهاست )بشار ه 
گرایـی و  خصـات را   ها  ع/وـ/د در زعاوـه ماـال   ن/ا د غوا و گستردگی  ظریهعذهبی عی

 ـوا تی  ـارج   گرایی را از ا حصار یک ساز  و ویژگی بالاوی و آسابافزایش دهدد ماال
ــژوهش  ــد پ ــر دور ودی ــدد و آغــاز  ب ــرداز  مو ــه پ ــیه و  ظری ــدا ی و نورب ــا و هــا  عا ه

ــ  ــ/ین در ب ــا    ــاز  روان رویسرده ــن س ــن    اب ای ــد. ای ــد با  ــذار و مارآع ــوا تی نأثارگ  
هـا  سـتعت عنوـ/ ه اسـتحساژ عـن و      نأثارگذار  در پژوهش حاضر در رابطه با  ـا   
 ستعت روا ی ع/رد بررسی قرار گرفت و نأیاد  د.

 ب/ده الزژ است در بستهی هم ـ  یفان/ص  /  از حاضر پژوهش با ن/وه به ایوسه طرح
هـا بـه نأیاـد    واقنات یافته.  /د ا اها احت وا تی یافتهو اسوادها  ولت پژوهش تایج  رانفس

هـا ن/سـط عحققـان عختلـف و در     عا ود نا در آیود  هاان یافتـه رابط  بان عتهارها عحدود عی
ها  عتفاو  و گسترد  نسرار و نأیاد  / د و صـحت و استحساعشـان در حـد روابـط      ا/ ه

ا  از  ا/ ـه  بـه  پـژوهش   اوـرا   ـدن  عحـدود  و  راگ ا/ ه ولی ورض ا داژ موود. روش
دیهـر   مـه داوطلـب  ـرمت در پـژوهش ب/د ـد  اـز از       ها    ر ن راندا شها دا شو/یان 
 تـایج پـژوهش بـه     ماحاضر است. ایـن  ـا/ا ا تخـاب  ا/ ـهه نناـ      پژوهش  هاتیعحدود
 سازد.یها  دیهر از افراد واعنه را با عحدودیت و احتاا  ع/اوه ع ا/ ه

 

 قدردانی
با استفاد  از اوتبارا  پژوهشی  92/1/5106003این نحقاق در قالب طرح پژوهشی  اارا 

 دا شها  ن ران ا واژ  د  است.
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