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   دهیچک

 یهرا رشره   گراا  پرژوه   یبراا  یپژوهش تیّاهمبا یهاموضوع از یکی یزندگ از تیرضا و یشادمان

 جامع  و کی ةتوسع ندیآدر فا ییتواند نق  بسزایم یشادمان احساس اایز ؛است یاجهماع علوم گوناگو 

کر    یمراتط  برا شرادمان    یو فاهنگر  یعوامل اجهماع نیتااز مهم یکی کند. فایافااد ا یزندگ تیفیک یارتقا

اسرت ترا ضرمن     آ  برا  مقال  نیااست.  ینید یبندیو پا باورها شده است، واقع گاا پژوه   مورد توجّ

رابط  بر  ورور     نیا یطیتاک یکادیبا رو ،یو شادمان یدارنید ةرابط مخهلف مابوط ب  یکادهایماور رو

 سرا   در یوارزمخ دانشگاه ا یدانشجو از یانمون  با و  یمایپ روش ب  ،منظور نیا  ب مطالع  شود. یتجاب

هرا و  یناکرام  برا  یو سرازگار  یزنردگ  یمعنرادار  ،یاجهمراع  تیر حما یاهرا یّبا مهغ یدارنید ةرابط، 1931

 بر   یدارنیر د ق،یر تحق یهاافه ی. بااساس بود نام پاس  العا اطّ یها آزمو  شد. ابزار گادآورتیّمحاوم

توانرد  یهرا، مر  تیّر هرا و محاوم یا ناکامب یسازگار و یزندگ یمعنادار ،یاجهماع تیحما یاهایّمهغ ةواسط

 یجهرت منفر   یبرا شرادمان   یدارنیر اثا د اهایمهغ نیبا کنها  ا ن،یدهد. با وجود ا  یافااد را افزا یشادمان

از آ ،  یو مجرازا  ناشر   گناهوسواس و تاس از  ینوع جادیکند ک  ممکن است ب  خاطا ایم دایپ یفیضع

 .باشد ییگااتیو جزم یزیاگایدن جادیا

 .یشادمان ت،یّمحاوم ،یناکام ،یسازگار ،یزندگ یداریمعن ،یاجهماع تیحما ،یدارنید: هاواژهدیکل

 مقدّمه. 1

 و کرن   خروش ) اسرت  بروده  مطرا   باسرها   عهد از یشادمان جمل  از انسا  مثطت احساسا  ب   توجّ

  1111 ،1لی)آرجا افتی  یزااف یمابوط ب  شادمان یهاپژوه  1391 سا  از اامّ ،(11ص.  ،1931 کشاورز،

                                                           
1  Argyle 
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 یفااوانر  مطالعا  یشادمان با مؤثا عوامل ۀدربار. (01ص.  ،1931 ،یکوندیدر و یعابد ،یجعفانقل از  ب 

 تأهل، تیّوضع ت،یمذهب و معنو ال ،یتحص ،یمانند سالمه ؛ی( عوامل1331) 1هوو نیو. است شده انجام

 عوامرل  نیترا مهرم  از یکر ی. داندیمؤثا م یبا شادمان راسن و ثاو   ت،یّجنس ،یکیزیف تیّجذاب ت،یّشخص

 شرده  واقرع   توجّر  مرورد  شهایب ایاخ یهاده  در ک  است یدارنید ،یشادمان با ماتط  یفاهنگ و یاجهماع

 نظراا   یشرادمان  برا  یدارنیر د ةرابطر  ۀ. دربرار (01ص.  ،1931 ،یاسرد یبن و اینیوردیعل ،یاحی)ر است

 جملر   از: انرد کاده دیتأک یشادمان  یدر افزا یدارنید مثطت نق  با هااز آ  یاریبس .دارد وجود یمهفاوت

از  یسرطو  نسرطهاب برا تا    ا ،فعّر  یمذهط افااد مخهلف، یها تیّمل در آمده عمل ب  یهایابی نیزم در نک یا

-نید نیب مثطت ةرابط قا یتحق ةهم ها،افه ی نیا وجود با(. 1331 ،1نگلهار یا) انددادهرا گزارش  یشادمان

از  یک  مذهب با بعض دندیرس ج ینه نی( ب  ا1331) گاا یو د 9گارتنا. دهند ینم نشا  را یشادمان با یدار

-خرود  تانییپا سطو  ،یوابسهگ مانند تافیضع یو روان یاجهماع یک  ممکن است با کارکادها ییاهایمهغ

 زا یر م ب  ینید ییگااادیبن ایو  دارد رابط  شند،با ماتط  اسهطداد و سمیدگمات ،یایپذانعطاف عدم ،ییشکوفا

 ،اسکا ،بارتز ازب  نقل  ،1110 ،1هانسطاگا و مایرابط  دارد )آله ایو هموفوب ینژادپاسه سم،یدگمات با یادیز

اسهد    یب  طور ضمن سندگا یاز نو یاریبس قا ،یتحق نی(. با وجود ا931ص.  ،1111 ،0چنایف و تیاسم

 .است شمو جها  و عام مذهب، سودمند اثاا  ک  کنندیم

از  نیر د ک کارکادگاا د لت با آ  دارند  دگاهید خصوصب  نید یشناسجامع  یهادگاهیمورد د نیدر ا

 یپاسرخ  آورد فرااهم  ،یبخشر انهظامو  یبخشانسجام ،یبخشدیام ،یبخشمعناچو   ییهاکارکاد جادیا قیطا

و  هرا یناکرام  نیر برا ا  یمرا،، سرازگار   خصوصب  و نا یاطم عدم رنج، یناکام مثل ییغا لیمسا حل یباا

 سراخهن ایپرذ درکرنج و شا، مشراوع و   ،یتجارب سادرگم نییتط یباا یپاسخ آورد فااهم ها،تیّمحاوم

نروع   کیر بر    د یو رسر  یشرناخه ستیز عتیگذشهن از طط قیساخت معنا از طا نیو همچن ینظم اجهماع

نقر    تواندیم بخشد،یمو وجود فاد معنا  تیک  ب  واقع نیاز جها  نماد یایو باز کاد  تصو یآگاهخود

، 119، 191، 111، 111-119، 111-113ور    ،1931 لهرو ، یهم) کنرد  فرا یا یشرادمان   یدر افرزا  یمؤثا

110 .) 

                                                           
1 Veenhoven 

2 Inglehart 

3 Gartner 

4 Altemeyer & Hunsberger 

5 Bartz, Scott, Smith and Fichner 
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 اسرت،  پانفرو   نیر د نهراد  و گسرهاده  آ  در ینید یطندیپا ک  شودیمشناخه   یکشور ما کشور ک با آ 

نردارد.   یوضرع مطلروب   یشرادمان از لحاظ  اا یا ک  است آ  از یحاک یخارج و یداخل شدۀنجاما قا یتحق

است  نییپا اا یا ةدر جامع یک  سطح شادمان دندیرس ج ینه نیمطالع  ب  ا کی( در 1913) یو موسو یچلط

در  یشادمان زا یظا ماز ن اا یا ةرتط ،نیهمچن. بود  مهوسّ حدّ از کمها شا یشادماناز افااد  یمیاز ن  یو ب

 یاپاوژهدر  ،ب  عالوه ؛(91-90.و  ،1913 ،یو موسو یاست )چلط ینازل ةرتط ک بود  91کشور  93 ا یم

 یهتروجّ  جالب جینها شد، انجام مادمشا  یشاد نظا از کشورها یبندرتط با هدف  سهایدانشگاه ل  توسّ ک 

، 9 ةرتطر   ی، اترا 1 ةرتطر  سی، سرو  1 ةنمارک رتطر کشورها دا ا یب  دست آمد. از م اا یدر مورد ا خصووا

 تملّر  نی)شرادتا  3 ةرتطر  ی، باونئر 3 ة، بوتا  رتطر 1 ة، سو د رتط9 ة، فنالند رتط0 ة، باهاما رتط1 ةرتط سلندیا

 ۀقار در و داد اخهصاص خود ب  را 111 ةرتط کشور 111 ا یم از اا یا. آخا یال و 11 ةرتط کانادا(، مسلمال 

 وریشرها 19 فراارو،  یلر یتحل/ یخطرا  گراه ی)پا گافرت  قراار  افغانسها  و عااق چو  ییرهاکشو از بعد ایآس

1931.) 

و از طراف   هسرهند  یشرادمان  و یدارنیر د نیبر  یمثطه ةرابط از یحاک عمدتاب ک  فوق مطالب ب   توجّ با

 است نیا مقال  نیا پاس  اا ،یا در یخارج و یداخل قا یتحق در شدهگزارش یشادمان نییسطح پا گا،ید

 یتجابر  آزمرو   دارنرد   هم با یارابط چ   یو شادمان یدارنید اا ،یا ةجامع در خاص تیّجمع کی در ک 

 یهاتناقض و کند کمک اا یادر مهن جامع   نید ژۀیو یب  فهم ما از کارکادها تواندیم ایدو مهغ نیا ةرابط

 دهد.  حیتوض یحدّ تا را با  در شده-مطا 

 یجربت و ینظر ۀنیشیپ .2

 ینظر ۀنیشیپ .1. 2

-یمر  اشراره  نیر د دربارۀ نید شناسا جامع  یها ینظا نیتامهم ب  ابهدا. شوندیم دنطا  بخ  دو در ینظا مطاحث

 یهرا  یر نظا موضروع،  برا  مهناسرب  بخر   نیر ا در. شرود   مشرخّ  یشادمان با نید اثا یباا هاآ  یهاد لت تا شود

 در و شرد  خواهنرد  مطا  یشادمان ۀکنندنییتط یها ینظا سپس. شوندیم ماور نید دربارۀ ان یمعناگاا و ان یکاردکادگاا

 .  شد خواهد مطا  قیتحق ینظا مد  ،یتجاب مطالعا  یهاافه ی و ها ینظا نیا بااساس ،تینها

 نید یشناسجامعه در معناگرا و کارکردگرا یهاکردیرو( الف

 تروا   یم را میدورک نظا از نید یهاکارکاد ک  سدیونیم است، میدورک آثار شارحا  از یکی ک  لپا آ

 مناسرک . 1بخ  یخوشطخه و بخ ا یح بخ ،انسجام ساز،آماده و بخ  انضطاط .داد قاار گاوه چهار در

                                                           
1 Disciplinary and preparatory, cohesive, revitalizing, and euphoric 
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 نیر ا بر   و آموزنرد یم هسهند، یاجهماع یزندگ ا یضاور از ک  ییگاازهد و یشخص انضطاط افااد ب  ینید

 از و کنرد یمر  جمرع  گایکدی دور را مادم ینید مااسم. کنندیم آماده یاجهماع یزندگ یباا را هاآ  ،بیتات

 یاعضا ینید مااسم قیطا از. کندیم تیتقو را یاجهماع انسجام و تیتثط را هاآ  مشهاک یهاوندیپ رو نیا

 و ماننرد یمر  زنرده  یجمعر  وجدا  عناوا نیتایاول و شوندیم آگاه قابیعم خود یاجهماع ااثیم از جامع 

 در و آوردیمر  وجرود  ب  را یاجهماع یخوشطخه و سعاد  خوش احساس اوان یپ در نید نک ،یا ساانجام

 (.111. ص ،1930 کوزر،) دیزدایم آنا  د  از را دیتاد و یمانیایب ،یناکام احساس ج ،ینه

 یرکادهرا کا را نیر د یکارکادهرا  دربارۀ خود بحث متیعز ةنقط ،ییگااکارکاد پادازا  ینظا از یباخ

 و نا یاطم عدم رنج، مانند یانسان ا یح ییغا لیمسا حل یباا یپاسخ را نید نگایی. اندداده قاار آ  یروان

(. 111-119.  ور  ،1931 لهو ،یهم) داندیم یاقطال بد و رنج باابا در وقار و آرام  ب  یابیدست و ما،

 ییهاپاسخ رنج و ما، چو  یلیمسا یباا نندهکناراحت یهاتجاب  ب  د یبخش معنا قیطا از نید او نظا از

 نید یهاکارکاد از یکی او. دهدیم جلوه تیّاهمیب را هایناکام و هایبخهبد یحد تا نید. کندیم فااهم را

 برا  بشرا  یزنردگ  یاود نظا از(. 111-113 ص. هما ،) داندیم انسا  یباا یتسلّ و تیحما آورد فااهم را

 نیبا ا یو سازگار آوردیمب  بار  تیّمحاوم بشا یباا ک  است همااه یابیکم و یانناتو احهما ، یژگیو س 

-تجاب ب   د یبخشمعنا قیطا از نید او نظا از. است ایپذامکا  نید قیها تنها از طا تیّمحاوم و هایناکام

 یزیر چ آ  با یرسازگا ب و  کندیمرا فااهم  ییهاپاسخچو  ما، و رنج  یلیمسا یباا کننده،ناراحت یها

 (. 111ص. )هما ،  کندیم کمک نامد،یم روزان  یزندگ ۀشکنند نقاط یاود ک 

 دیتأکافااد  یباا نید یروان یهم با کارکادها اتزیباگا و گ هایمعناگاا مانند ماکس وبا، پ شناسا جامع 

 یازیر ن یمطنرا   را برا  آ و دارد دیر کتأ یب  زنردگ  یمعنابخش در نیخود با نق  د نید یةدر نظا وبا. دارند

نیراز   .(111ص.  ،1931 )وبا، «انسا  نیازی مهافیزیکی ب  جها  معنادار دارد»: دهدیم حیتوض یاخهنشانسا 

رنرج   ةشود. ب  نظا او انسا  همواره با مسألمعنا ناشی مینظم و  اتاب بیمذکور از زیسهن انسا  در جها  بی

 «یالهعد «. مفهوم اندگشوده ییهاراه لیمسا نیاز ا ییرها یااب مخهلف ا یبوده است و اد ایدرگ یسخه و

و  کنرد یمر   یر را توج یخروب و برد زنردگ    یهادادیرو ةهم. است یدیکل یبزر، مفهوم ا یاد ةهم در ک 

 نیر ا. شرد  خواهنرد  جطراا   آخرا   جهرا   در و هسهند یموقه ظالمان  و دشوار حوادث ک  دهدیم حیتوض

منظم و معنادار و عاد نر  بر  نظرا     کند،یم  یارا نید ک  یعیطط ماوراء ییمعنا نظم ارچوبهچ در هادادیرو

 (. 191-199.  و ،1193 ،لهو یهم ؛xlvii-xlviص.  ،1390 ،1پارسونز ؛913. ص ،1931 )وبا، رسندیم

                                                           
1 Parsons 
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تجرارب   نیری تط یبراا  یرا پاسرخ  نیر د یدنطا  شده اسرت. و  نید ۀدربار زاتیوبا در آراء گ دگاهید نی

 لیوسرا  برا  ک  آور شگفت یهادادیرو یباا است ینییتط او ب ن،ید او نظا ب  داند.یمرنج و شا  ،یرگمساد

-یمر  ایمه( آ  از زیپاه ن  و) رنج و درد کاد تحمل و اشیپذ یباا را افااد اب،یثان. سهندین نییتط قابل یعاد

 یعرداله یب ک  دهدیم نشا  و کاده  یتوج را یناباابا و یعدالهیب از بشا یهاتجاب  ک نیا تینهادر  و کند

 جطراا   گرا ید یجهان در یدادگا با و دارند یداریمعن یالگو هم هاآ  یحهّ و داشه  وجود ظاها ب  تنها ها

 (.1931 پالس، ؛199-193.  و ،1931 لهو ،یهم) شد خواهند

 لیتحم تیواقع با ادارمعن ینظم دارد  یگاا یانمگه و ی ات وور  ب  انسا  ک  است معهقد هم باگا

 جراد یا در نیر د بشرا،  موجود خیتار از یاعظم بخ  طو ر د»او  ةگفه  (. ب131ص.  ،1931 لهو ،ی)هم کند

 ،یداشره  اسرت. معران    عهرده ا بر  یاساسر  ینقش جامع ، یمعان با یپارچگکی یباا نمادها، از ایفااگ یچها

انسا   یک  زندگ تیّواقع ۀجامع دربار  یایتفس قیاز طا هابیدر جامع  نها جیگوناگو  را یها و باورهاارزش

 -یشرناخه شناسران  و روا  از منظرا جامعر    واقرع  در. شردند یمر  پارچ کی داد،ینظام عالم رب  م را ب  کلّ

 ةبود  در کاشران  حساس  اک کاد فیتوو یهنجار و یشناخه یساخهار عنوا  ب  توا یرا م نید ،یاجهماع

 یکوشش نید. (31ص.  ،1931 کلنا، و تیجیبا )باگا، «سازدیانسا  ممکن م یرا باا یخود در جها  هسه

 کر   یتجرارب  ،یساخهن نظم اجهمراع ایعالوه با مشاوع و درک پذ ک  یهیگ اساار کاد  داریمعن یباا است

ماننرد   یا یحاشر تجرارب   نیکنرد. همچنر  یمشود را معقو  یم یسامانناب و یاجهماع یخهگیگسهماز باعث

 ،1391 ،1باگرا سازد )یمرنج و شا را مشاوع  ،یخودکش ،یاجهماع یهابالها، جنگ، شورش ما،، ،اهایرؤ

 (.119ص.  ،1931 لهو ،یهم؛ 09ص. 

 یشادمان ةکنندنییتب یهاهینظر( ب

 یشرادمان  نیری تط یبراا  ییها ینظا و اهایمهغ اند،کاده مطالع  یشادمان دربارۀ ک  ینظاانواحب از یباخ

: از عطارتنرد  مؤثانرد  یشرادمان  با ک  یاجهماع نظام از باخاسه  عوامل( 1939) یچلط نظا از. دانکاده مطا 

 تیّر هو احسراس  ،یخشرنود  احسراس  ،یبسرهگ هم و یدوسه احساس شامل) یاجهماع یبسهگهم احساس

 احسراس  ،یمخهرار خود احساس ت،یّامن احساس شامل) تیّامن و عدالت احساس ،(اعهماد احساس ،یعجم

 نیتعر  و ا یبص احساس نفس،  عزّ ،یفاد تیّهو شامل) احهاام و  عزّ احساس ،(عدالت ساساح د،یام

 از تیرضرا  احسراس  ،یمراد  رفراه  احساس ،یسالمه احساس شامل)  یآسا و یبهطود احساس ،(یاجهماع

 ییهرا کرارکاد  ک  میدورک لیام جمل  از نید شناسا جامع  ا ینظا ب   توجّ با عوامل نیا ا یم در(. یزندگ

                                                           
1 Berger 



 سيزدهمسال                                 مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                             97

 گفرت  توا یم ،شمادیم با نید یباا را یبخشدیام و یبخشا یح ،یاجهماع انهظام ،یاجهماع انسجام چو 

 باعرث  احهراام،  و  عرزّ  یحردود  ترا  و تیّر امن و عدالت و یاجهماع یبسهگهم یاهایمهغ قیطا از نید ک 

 .دشویم یشادمان سطح  یافزا

 رفراه،  دولرت  هر ، یمدرن مانند یعوامل ب ( یشادمان) ی هن سعاد   یشاا ةمطالع در( 1113) هوو  نیو

 کردام  هرا  ایتأث مخهلف یهاجنط  و کندیم اشاره یاجهماع تیحما و یاجهماع مشارکت ،یاجهماع یناباابا

 ایر مهغ با ک  یارتطاط خاطا ب  یدارنید ک  رسدیم نظا ب  عوامل نیا ا یم در. سنجدیم ی هن سعاد  با را

-فرااهم  آ  تطرع  بر   و مان یوم رواب  تیتقو چو  ییهاسمیمکان قیطا از تواندیم ،ددار یاجهماع تیحما

 مشرارکت  برا  کر   یارتطراط  خراطا  بر   نیهمچنر . شود واقع مؤثا یشادمان سطح  یافزا در ت،یحما آورد 

 باعرث  برود  جامعر   از ی ر جز و فراد  در کنهرا   احساس آورد  وجود ب  قیطا از تواندیم ،دارد یاجهماع

 . شود یشادمان سطح  یافزا

 و کراده  مطالع  را یشادمان و یدارنید ةرابط  مشخّ طور ب  گاا پژوه  و نظاا واحب از یباخ   

 در شرده سراخه   یاجهمراع  یهاشطک ( 1111) 1پاتنام و میل نظا ب . اندداده یحاتیتوض رابط  نیا نییتط یباا

 تیرضرا  و مذهب نیب مثطت ارتطاط واس  یدیکل یهاایمهغ یقو یمذهط یهاتیّهو و یمذهط یهاجماعت

 یمرذهط  قتعلّر  از یقرو  یاحساسر  برا  ک  یزمان تنها یمذهط جماعا  یاجهماع یهاشطک . هسهند یزندگ از

 یاجهمراع  یهرا شطک  ک  یزمان نیهمچن. هسهند زیمهما( سکو ر) یاجهماع یهاشطک  گاید از باشند همااه

-یم با  را یزندگ از تیرضا ت،یّهو یقو احساس نیا کنند، میتحک را تیّهو کی یهطمذ جماعت کی در

 از تیرضرا  یاجهمراع  یةسراما   یافرزا  قیر طا از یاجهمراع  مذهب ک  داردیم اظهار( 1331) 1سو یال. باد

 یسراخهارها  داشرت نگر   و سراخت  قیطا از تواندیم یاجهماع مذهب نیهمچن دهد،یم  یافزا را یزندگ

 دهد  یافزا را یزندگ از تیرضا( جامع  در هااعهقاد و معناها نظام یباا ینگفاه -یاجهماع ةنیزم) معقو 

 کر   باورند نیا با (1319) 1راجاز و نورسوک کمپل ،نیهمچن(. 1111 ،9ا یکوزار از نقل ب  1331 سو ،یال)

 یشرادمان   یافرزا  در یزنردگ  رنج داد نیتسک قیطا از بلک  ؛ندارد مشارکت یشادمان در یسادگب  مذهب

ب  طور  ک  یافااد( 1113) وانگا ،یتس اسچوب، ،یدیه نظا ب  (.1111)ب  نقل از کوزاریا ،  دارد مشارکت

 و خودخواهانر   منحصرااب  اهرداف  کر  نیا یجا ب ) کنندیم بیتعق را دوسهان نوع و یاجهماع اهداف ،مداوم

 کر   یمادمر  مانند درست آورند؛یم دست ب  یزندگ از تیرضا از یمدتبلند ۀبها( باشند داشه  ان یگاایماد

                                                           
1 Putnam 

2 Elison 

3 Kozaryan 

4 Campbell, Converse and Rodgers 
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 اهرداف  جراد یا قیر طا از یدارنیر د کر   معنرا  نیا  ب. دهندیم  یافزا را یمذهط یهاتیّفعال در شد ایدرگ

 .باشد داشه  یزندگ از تیرضا  یافزا در ییبسزا نق  تواندیم دوسهان نوع و یاجهماع

 از یدارنیر د کر   گفرت  تروا  یمر  یادمانش نطاا واحب و نید شناسا جامع  مطاحث از یبندجمع در

 ،یزنردگ  سراخهن منرد هردف  ،یزنردگ  ب  د یبخش معنا مانند یروان یاهایّمهغ و هاسمیمکان یسا کی قیطا

 ،یبخشر دیر ام موجرود،  نظرم  سراخهن ایپذ درک و مشاوع ،یعاطف تیّامن آورد فااهم ت،یحما آورد فااهم

 یاهرا یّمهغ و هرا سمیمکان یسا کی زین و هاتیّمحاوم و هایناکام نیا با یسازگار رنج، و درد داد نیتسک

 در یاجهمراع  یهرا شرطک   سراخهن  ،یاجهمراع  انهظرام   یافرزا  ،یاجهمراع  یبسهگهم  یافزا مانند یاجهماع

 جراد یا ،یمذهط یاجهماع یهاشطک  در یقو یمذهط یهاتیّهو ساخهن ،یاجهماع تیحما ،یمذهط جماعا 

 را یشادمان سطح تواندیم معقو  یساخهارها داشتنگ  و ساخت و یاجهماع ةیساما  یافزا ،یمذهط قتعلّ

 .اندیگ قاار نظا مدّ دیبا هاآ  یدو ها ک  دهد  یافزا

 یتجرب ۀنیشیپ .2. 2

  توسّر  یخرارج  و یداخلر  قا یتحق در یدارنید جمل  از اهایّمهغ ایسا با آ  ارتطاط و یشادمان موضع

 کیر تفک بر   هرا آ  نیدتایر جد و نیترا مهرم  از یباخ ب  ک  است شده مطالع  شناساجامع  و شناسا روا 

 .شودیم اشاره یخارج و یداخل

 یداخل یهاپژوهش. 1. 2. 2

 وضع و تیجنس کیتفک ب  یشادمان زا یم و یدارنید ةرابط یبارس عنوا  با یامقال  در( 1933) یقما

های ای، از بین دانشجویا  دانشگاهای ماحل گیای خوش نمون  روش از اسهفاده با ا ،یدانشجو نیب در تأهل

 آکسرفورد،  شادمانی ةنامپاس  و)معطد(  دینیبا اسهفاده از مقیاس عمل ب  باورهای  و 1آزاد اسالمی منطقة 

داری دیرن  ةوجود دارد. رابط یدارمعنا و مثطت ةرابط یشادمان و یدارنید نیب ک  افتی دست ج ینه نیا ب 

تا اسرت؛ ایرن رابطر  در برین دانشرجویا  مجراد و مهأهرل        ادمانی در بین دانشجویا  مذکا قویو میزا  ش

 مهفاو  نیست. 

 در یشرادکام  و ینر ید نگراش  نیب ةرابط عنوا  با یپژوهش در( 1933) فانینو یهیهدا و رفعت یدریح

 عنروا   بر   را نفا 113 ای،ططق  تصادفی گیاینمون  روش طایق از مدرس، تیتاب دانشگاه ا یدانشجو نیب

 شرادکامی  و دینری  نگراش  برین  کر   اسرت  آ  از حراکی  آمده دست ب  نهایج. کادند انهخاب پژوه  نمون 

 شرادکامی  و دینری  نگاش در پسا و دخها دانشجویا  بین اامّ ،دارد وجود معنادار و مثطت رابطة دانشجویا 

مهأهل در نگاش دینی و شادکامی تفاو   ب  عالوه بین دانشجویا  مجاد و ؛نداشت وجود معناداری تفاو 
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برین   ،همچنرین . داشرهند  بیشرهای  دینری  نگراش  و ترا معناداری وجود داشت و دانشجویا  مهأهل شرادکام 

دانشجویا  مقطع کارشناسی ارشد و دکهای در نگاش دینی تفاو  معناداری وجرود داشرت و دانشرجویا     

مشراهده   هرا ولی از لحاظ شادکامی تفراوتی برین آ    ؛مقطع دکهای از نگاش دینی بیشهای باخوردار بودند

 آمروزا  دانر   نیب در یدارنید و یزندگ از تیرضا عنوا  با یقیتحق در هم( 1939) یهاشم یمیعظنشد. 

 ایمهغ دو نیا نیب مثطت یاییتغ هم ک  دیرس ج ینه نیا ب  ،(مشهد و درگز فادوس، یهاشها) ط مهوسّ ۀدور

 و زادهسراا   قیر تحق ،نیهمچنر  .باخوردارنرد  یشهایب تیرضا از دارا نید و است مشاهده قابل وضو  ب 

 وجرود  یداریمعنر  و معکروس  ةرابط افااد یآنوم احساس و یدارنید نیب ک  دهدیم نشا ( 1931) افایپو

 . دارد

   یخارج یهاپژوهش. 2. 2. 2

 تیرضرا  و مرذهب  ةابطر ب  مابوط یهاپژوه  از یجامع ماور (1111) 1 رسو  و کو  مک نگ،یکو 

 19 و کادنرد  گرزارش  را مثطرت  یبسهگهم درود 31 ،یبارس مورد ةمطالع 111 از. اندهداد انجام یزندگ از

 یمنف یارابط  ةمطالع کی تنها. داشهند یباهم و درهم جینها هم درود 1و نکادند دایپ یارابط  چیه درود

 یانمون  در یشادمان و یمذهط نگاش ةرابط عنوا  با یامقال  در( 1113) 1کومار و یلیعق .بود کاده گزارش

 اسیر مق و کازیراجمان یمذهط نگاش اسیمق از اسهفاده با و( ز  111 و ماد 111) اا یا مادم از نفاه 1131

 وجرود  یمعنرادار  یبسهگهم یشادمان و یمذهط نگاش نیب ک  افهندی دست ج ینه نیا ب  ،آکسفورد یشادمان

 یمطنرا  با ک  دارندیم اظهار یشادمان و نید عنوا  با یامقال  در( 1111) 9دمنیاسه و مگااها ،آدرتو . دارد

 ا یر اله و مثطرت  یشناسر روا  ن،یر د یشناسروا  ةنیزم در ک  ییهایشناسروش و هایسازمفهوم ها،دگاهید

 در کر   است نیا فتگا توا یم یشادمان و نید ایّمهغ دو نیب ةرابط آزمو  از ک  یاج ینه است، شده مطا 

 یتجابر  شواهد و دارد وجود یقو ةرابط کی ایمهغ دو نیا نیب مخهلف، یمذهط یهاتسنّ و یسنّ یهاگاوه

 .تاندشادما  دارا نید یکلّ طور ب  ک  دهدیم نشا 

 برا ( هلنرد  و دانمرارک  کا،یآما) تملّ س  در یشادمان و مذهب عنوا  با مطالع  کی در( 1113) 1اسنوپ

 کر   داد نشرا   مطالعر   نیا جینها. آزمود را ایمهغ دو نیا ةرابط یجهان یهاارزش  یمایپ یدادها از اسهفاده

 در زیر ن و اسرت ( 10/1) دانمرارک  و( 10/1) هلنرد  از ترا یقرو ( 19/1) کرا یآما در یشادمان و مذهب ةرابط

 نیا ادیگیم سندهینو ک  یینها جةینه. اندیخصوو یها تجاب از تامهم یاجهماع یهاجنط  یشادکام  یافزا

                                                           
1   Koenig, McCullough  and Larson 

2 Aghili & Kumar 

3 Athertone, Graham and Steadman 

4 Snope 
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 شرک  ،یدارنیر د عنوا  با گاید یقیتحق در. ستین کسا ی جا هم  در یشادمان با مذهب اا یتأث ک  است

 از سال  13 تا 13 یسنّ یها گاوه از یانمون  ،یزندگ از تیرضا با مهقابلشا  ةرابط و دانسهن ب  ازین و ینید

 یسایکل در حاضا کنندگا شاکت نیهمچن و اسها  ساو  و وسها  دیم آزاد یهاهنا ۀدانشکد ا یدانشجو

 کر   افهنرد ی دسرت  ج ینه نیا ب  هاآ . (1119 ،1پام و اادیم والها، سهوفا،یکا ا،یگاد) شدند مطالع  تیهاویو

 و ینر ید شرک  ا یر م کر   یحرال  در دارد وجود یزندگ از تیرضا و یدار نید نیب یمعنادار و مثطت ةرابط

 و مرذهب  عنروا   برا  یقر یتحق در( 1111) ا یر کوزار. دارد وجرود  یمنفر  نوع از یا رابط یزندگ از تیرضا

 مرادم  برا  مرذهب  ایترأث  کر   داد نشرا   یشیمایپ یهاداده از اسهفاده با ت،ملّ 13 ا یم در یزندگ از تیرضا

 شرادتا  را مرادم  ک  ستین یشخص  بودیمذهط او نظا از. است مهفاو  گوناگو  یکشورها در و گوناگو 

 کر   هسرهند  یمادم از شادتا دارند اعهقاد خدا ب  ک  یمادم. است مؤثا یاجهماع  یشاا شهایب بلک  ؛کندیم

 یلر یخ دارنرد،  مرا  یا خردا  بر   مرادم  شهایب ک  کنند یزندگ یاجامع  در هاآ  اگا اامّ ؛ندارند اعهقاد خدا ب 

 . هسهند هاما یایب از شادتا

 یشرادمان  و یدارنیر د نیبر  ،یداخل قا یتحق معدود ک  دهدیم نشا  شدهانجام یهاپژوه  با یماور

 برا . اندافه ی مثطت را رابط  نیا یخارج یهاپژوه  اکثا نیهمچن. کنندیم گزارش را یمعنادار مثطت ةرابط

 در را یشرادمان  و یدارنیر د رابطر   شده، انجام یکشور نیب ةسیمقا وور  ب  ک  ییهاپژوه  ن،یا وجود

 . ینید  یگاا ن  و اندداشه  دیتأک یاجهماع  یاشا اثا با و اندافه ین مثطت کشورها و هاتیّموقع ةهم

 یکراد یرو برا ( یشرادمان  و یدارنید ةرابط عنوا  با خصوص ب ) ن یزم نیا در یداخل قا یتحق از یادیز بخ 

 یاجهمراع  یهاتفاو  ب   توجّ بدو  یخارج قا یتحق یهاافه ی ،یشناخهجامع  ن  و اندگافه  وور  یشناخهروا 

 ک  اندداده نشا  قا یتحق از یباخ ژهیو ب . ستین اا یا جامعة ب  میتعم قابل اا ،یا کشور با کشورها آ  یفاهنگ و

 اا یر ا در کر   یقرات یتحق در عرالوه  ب . است مهفاو  مخهلف جوامع در یشادمان و یزندگ از تیرضا با مذهب اثا

 ایر مهغ دو نیر ا میمسرهق  رابطر   بر   عمردتاب  و نشرده  دهید یشادمان و یدارنید ةرابط یعلّ سمیمکان است، شده انجام

 را گرذار اثرا  یاهرا یمهغ ایسرا  ک  است یشهایب یهاآزمو  مسهلزم ایمهغ دو نیا ةرابط ةمطالع ،رو نیا از. اندپاداخه 

 ایمهغ س  ةواسط با ایمهغ دو نیا ةبطرا ،یشادمان و یدارنید میمسهق ةرابط آزمو  با عالوه ،مقال  نیا در. کنند کنها 

 هرا تیّر محاوم و هرا  یناکرام  برا  یسرازگار  و یزنردگ  یداریمعنر  یاهرا یمهغ و( یاجهمراع  ایمهغ) یاجهماع تیحما

 . شودیم آزمو ( یروان یاهایمهغ)

 

 

                                                           
1 Gauthier, Christopher, Walter, Miurad and Pam 
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 ینظر چهارچوب .3

 ابر  زیر ن و یاجهمراع  تیر حما  یافرزا  برا  یدارنیر د شرد،   مشرخّ  هرا  یر نظا مراور  در کر   طورهما 

 هرا، تیّمحاوم و هایناکام با مواجه  یباا او یاجهماع و یروان یآمادگ تیتقو و فاد یزندگ معنادارساخهن

 شرکل ) اسرت  شرده  میتاس رواب  نیهم اساس با قیتحق ینظا مد . شودیم افااد یشادمان تیتقو موجب

 یاجهماع تیحما باشد، شهایب دافاا یدارنید چ ها. 1: از عطارتند قیتحق یها یفاض مد  نیا یمطنا با(. 1

-نیر د هاچ . 9 .است شهایب هاآ  یشادمان باشد، شهایب افااد یاجهماع تیحما چ  ها. 1  است شهایب هاآ 

 هرا آ  یشرادمان  ،باشرد  تامعنادار افااد یزندگ هاچ . 1 .است تامعنادار هاآ  یزندگ باشد شهایب افااد یدار

 چر   ها. 9 .ندیآیم کنار هاتیمحاوم و هایناکام با شهایب باشد، شهایب دافاا یدارنید هاچ . 0. است شهایب

 شرها یب افرااد  یدارنیر د چ  ها. 1. است تاشادما  باشد، شهایب ها یناکام و هاتیمحاوم با انسا  یسازگار

 .است شهایب هاآ  یشادمان باشد،
 

 
 

 

 

 

              
 

 هاریمتغ نیب ارتباط ینظر مدل -1 شکل

  قیتحق شرو .4

 نمونه و تیّجمع. 1. 4

 مرورد  تیّر جمع. اسرت  شده انجام نام پاس  از اسهفاده با و یشیمایپ روش ب  و است یکمّ مطالع  نیا

 سرا   دوم ترام  در در کر   هسرهند  کرا   واحرد  یخروارزم  دانشرگاه  پسا و دخها ا یدانشجو یتمام مطالع 

 فامرو   از اسرهفاده  برا . برود  نفا 11031 ا ینشجودا نیا تعداد. اندبوده لیتحص ب  مشغو  31-31 یلیتحص

 نیشرها یدر ورد احهمرا  خطرا و برا فرا  ب      0درود و حد اکثرا   0 یاحهمال تدقّ با کوکاا ، یایگنمون 

 نفا، 911 حجم با یانمون مهناسب  یاططق  روش ب  و(، q= 0/1و  P= 0/1وفا  مورد مطالع  ) یپااکندگ

 . شد عیتوز هاآ  نیب نام پاس  و شد انهخاب

 حمایت اجتماعی

داریدین  شادمانی 

داری زندگیمعنا  

ها سازگاری با ناکامی

 هاو محرومیّت
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   یاتیعمل و ینظر فیراتع .2. 4

 دسرت  بر  ( 1331) هروو   نیو را یشادمان از فیتعا نیتایاتیعمل حا  نیع در و نیتاجامع: یشادمان

 یزنردگ  عنروا   بر   را  یزندگ یکلّ تیفیک فاد کی آ  با ک  داندیم یزانیم و درج  را یشادمان او. دهدیم

 اسرت  آ  تیهردا  حرا   در شخ  ک  را یزندگ گاید عطار  ب . دهدیم قاار قضاو  مورد مطلوب کامالب

 1333 سرا   در کر   آکسرفورد،  یشرادمان  ةنامر پاسر   ةلیوس ب  یشادمان قیتحق نیا در. دارد دوست چقدر

 از  یر گو 11. شرد  دهیسرنج  ،(01. ص ،1931 نوربا ، و پوریعل) است شده اسهاندارد اا یا در و شدهساخه 

 گاید ابعاد شامل گاید یةگو 3 و بک یافسادگ ۀشدشناخه  آزمو  شدهمعکوس یها یگو شامل آزمو ، نیا

 .است سازه نیا از

 آ  در ینر ید یهرا نشان  و هاارزش ک  یادهیپد ای فاد ها ب  ک  است یعام عنوا  بود ینید: یدارنید

 فراد  پنها  و آشکار اعما  و  یگاا نگاش، در را هانشان  و هاارزش نیا یتجلّ. شودیم گفه  باشد یمهجلّ

- یگاا ک  ینحو ب  است، ینید اههمام داشهن یمعنا ب  یدارنید فاراب نظا ب . کاد وجو جست توا یم

 یبراا  پرژوه   نیر ا در (.1931 زنرد،  یشرجاع  از نقرل  ب  ،1311 فارب،) سازد امهأثّ را فاد یهاکن  و ها

 شرده،  یبوم( 1913) زاده ساا   توسّ ک  اسهارک و کگال مد  از یدارنید زا یم سنج  و کاد یاتیعمل

 ةدامنر . اسرت  یامرد یپ و یعراطف  ،یمناسرک  ،یاعهقاد ةچهارگان ابعاد یدارا مذکور مد .. است شده اسهفاده

 ،یدارنیر د زا یر م. است( کامل اعهقاد) 0 تا( اعهقاد عدم ةمنزل ب ) 1 از ،یدارنید ابعاد از کی ها در نماا 

 . است مذکور ةچهارگان ابعاد بیتاک حاول

کاد کر    فیتعا یارتطاطا  اجهماع ایب  عنوا  تعامال   توا یم را یاجهماع تیحما: یاجتماع تیحما

 یمفهوم یاجهماع تیحما نیبناباا ؛کندیم فااهم را یگاوه ایب  شخ   یاحساس وابسهگ ای یکمک واقع

 ،1یلر یود و اپیر ) ادیر گ یمر  با در را ا یافاطا ب  یکینزد احساس ای یعاطف تیمیوم ک  است یبعدچند

برا   یاجهمراع  تیر حما قیر تحق نیر ا در (.90ص.  ،1931 ،یهر یو و  یزاده، جرواها  ساا ب  نقل از  1111

 نیر ا. است شده دهیسنج شده، ساخه ( 1919) یثامن  توسّ ک (، SSI) یاجهماع تیاسهفاده از شاخ  حما

 .دارد با در دوسها  را تیو حما هدخانوا تیحما عامل دو شاخ 

 تجرارب  تمام از افااد ک  یوجود یایتفس»کاد:  فیتعا گون نیا توا یم را یمعنادار: یزندگ یدارمعنا

-یم فااهم نینماد ینظام قالب در( غیاه و یسادرگم شا، ،یعدالهیب ،یاعم از )رنج، خوشطخه ؛خود ةسهیز

. ص ،1113 نرگ، یک و کسیه) «سازدیم ایپذ یتوج مندهدف یرا در طاح یهسه کلّ ک  یاوهیش ب  آوردند

                                                           
1 Yap & Devilly 
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 اسیر مق از ق،یر تحق نیر ا در یزنردگ  یمعنرادار  سنج  یباا (.119ص.  ،1931 ،یمیرح از نقل ب  19-10

 ،ی( سراخه  شرده اسرت و شرامل ابعراد ارزشرمند       1931) یمیرحو  زادهساا   توسّ ک  یزندگ یمعنادار

 .است شده اسهفاده است یدارو هدف یدواریام

 اتس،یر گ نگرا، یی مثرل  یشناسران جامع  یها ینظا و آرا ب   توجّ با :هاتیّمحروم و هایناکام با یرسازگا

 و هرا یناکرام  برا  یسرازگار  آمد، مقال  نیا ینظا قسمت در ک  یاود یها ینظا خصوصب  و  کمن باگا،

-قاار قیطا از روزان  یزندگ شکنندۀ نقاط یباا ینییتط ةارا  ییتوانا: »شودیم فیتعا گون نیا هاتیّمحاوم

 مطاحرث  بر    توجّر  برا  ،نیهمچن .«هاآ  کاد اشیپذ قابل و لتحمّ قابل و داریمعن ةنیزم کی در هاآ  داد 

 فیط قالب در یا یگو11 سنجة کی ،پژوه  نیا کاد یاتیعمل جهت پژوه ، ینظا بخ  در شدهمطا 

 .شد یطااح کا یل

 ییایپا و اعتبار. 3. 4

 ایمقراد  از سرنج   نیر ا هرا آ  بااساس ک  شده انجام آکسفورد یشادمان ةسنج ۀدربار یادیز یهاپژوه 

 جیبااساس نها ،حاضا قی(. در تحق03. ص ،1931 نوربا ، و پوریعل) است باخوردار ییبا  ییایپا از ییبا 

. است یبخشتیرضا کامالب ییایاز پا یک  حاک شد 319/1 سنج  نیاشده داسهاندار ی، مقدار آلفا(1) جدو 

 یادیر ز قا یتحق در و مخهلف گاا پژوه   توسّ قطل سا  10 حدود از اسهارک و گالک ةسنج ،نیهمچن

. ر) است بوده ییبا  ییایپا و اعهطار یدارا قا یتحق نیا یتمام گزارش بااساس و گافه  قاار اسهفاده مورد

 یآلفرا  مقردار  ،پژوه  نیا در(. 1931 طالطا ، و 1939 فا، ایپو و زاده ساا  و 1933 ،یفاج و یکاظم :ک

-سنج  یباا آمدهدستب  یآلفا. است سنج  یبا  ییایپا ةنشان ک  شد 310/1 یدارنید ةسنج شدهاسهاندار

 ،313/1 ،بیر تات بر   هرم  هرا تیّر محاوم و هایناکام با یسازگار و یزندگ یمعنادار ،یاجهماع تیحما یها

 ةهمر ( 1 جدو ) آلفا بیضا ۀانداز ب   توجّ با مجموع، در. است ییبا  ییایپا دیّمؤ ک  شد/ 199 و 309/1

 .باخوردارند ییبا  و بخ تیرضا یدرون یسازهم و ییایپا از هاسنج 
 

 هاسنجه از هرکدام یبرا استاندارد یآلفا و او ام یک آزمون جینتا -1 جدول

 یدار یمعن بارتلت مقدار KMO مقدار استاندارد یآلفا سنجه

 111/1 391/1111 391/1 319/1 یشادمان

 111/1 039/1009 390/1 310/1 یدارنید

 111/1 933/1111 139/1 313/1 یاجتماع تیحما

 111/1 199/1911 339/1 309/1 یزندگ یمعنادار

 111/1 111/901 313/1 199/1 هاتیّمحروم و هایناکام با یسازگار
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 انردازۀ (. 1پنج سنج  محاسط  شد )جردو    ی( و بارتلت هم بااKMO) ک ام او، مقدار  گایاز طاف د

-ب  یهاسنج  یتمام در بارتلت آزمو  ةجینه نیهمچنبود.  شهایو ب 3/1حدود  ةسنج پنج ها یباا او ام ک

 آزمرو   دو نیر ا بر    توجّ با. است داریمعن 11/1 از کوچکها یخطا سطح در مطالع ، نیا در شدهگافه کار

 وجرود  ییبرا   یبسهگهم عامل ها داخل یها یگو نیب طاف کی از سنج ، ها در ک  گافت ج ینه  توایم

-ینمر  مشاهده یبسهگهم گون چیه گا،ید عامل یها یگو با عامل کی یها یگو نیب گا،ید طاف از و دارد

 .دهندیم لیتشک را یزیمهما ابعاد سنج  ها درو  یهاعامل و شود

 در یاجهمراع  تیر حما و یمعنرادار  و ،یشرادمان  و ،یدارنیر د یهرا سنج  اعهطار ها،سنج  اعهطار نظا زا

 زاده، سراا   ؛1931 نوربرا ،  و پرور یعل ؛1939 افایر پو و زاده سراا   :ک.ر) برود  شرده  دییأت یقطل قا یتحق

 ةسرنج  ییمحهروا  و یورور  اعهطرار  عرالوه،  بر   ؛(1931 ،یمر یرح و زاده سراا   ؛1931 ،یهیو  و یجواها

 شد.  دییأت نظاا بحوا ازتن  پنج  توسّ است، ساخه  محقق ک  تیّمحاوم و یناکام اب یسازگار

 قیتحق یهاافتهی .5

 یانهیزم یهاریمتغ یفیتوص یهاافتهی. 1. 5

 یمر  لیتشرک  مرادا   را 9/19 و زنرا   را درود 1/91 است، نفا 911 شامل ک  مطالع  مورد ةنمون کلّ از

 درورد  93/19 و ز  درورد  91/91) پرژوه   یآمار تیّجمع یهیّجنس تنسط با یهیّجنس نسطت نیا. دهند

 سرا   11-11 یسرنّ  گراوه  ب  مابوط یفااوان نیشهایب ز،ین نمون  یسنّ عیتوز نظا از. است باابا طابیتقا( ماد

 بر   مابروط  یفااوانر  نیکمها یطاف از. است داده اخهصاص خود ب  را نمون  افااد از درود 1/11 ک  است

 و مجاد ا یگوپاسخ درود 3/33 تأهل، تیّوضع نظا از .است درود 1/3 ک  است سا  13 -13 یسنّ گاوه

 همساشرا   فو ، خاطا ب  درود 0/1 و طالق خاطا ب  نمون  افااد درود 9/1. اندبوده مهأهل درود 1/11

 عمقطر  در درورد  3/93 ،یکارشناسر  مقطرع  در درورد  9/09 ،یلیتحصر  مقطرع  نظرا  از .اندداده دست از را

 .نداهبود لیتحص ب  مشغو  یدکها مقطع در درود 0/9 و ارشد یکارشناس

 قیتحق یاصل یهاریمتغ یفیتوص یهاافتهی. 2. 5

 ،یاعهقراد ) کل شاخ  و یدارنید ابعاد از کیها در ا یگوپاسخ نماۀ عیتوز (1) جدو  در :یدارنید

 و یاعهقاد بعد در افااد نماۀ ک  دهدیم نشا  جدو  یهاافه ی. است شده  یارا( یمناسک و یامدیپ ،یتجاب

 ا یر گوپاسرخ  از درورد  0/01 ،یدارنید کلّ نماۀ ثیح از .است یامدیپ و یمناسک بعد دو از با تا یتجاب

 ا یر گوپاسخ از درود 9/1 تنها. است  مهوسّ حدّ در شا یدارنید درود 3/11 و با  سطح در شا یدارنید

 .است شده یابیارز نییپا سطح در  شایدارنید
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 یدارنید ابعاد یفیتوص ۀسیمقا -2 جدول

 3از  نیانگیم
 )%( زانیم

 ابعاد
 ادیز طمتوسّ کم

 ینید اعتقاد 9/11 1/10 1/1 99/1

 ینید ۀتجرب 0/09 1/93 3/9 01/1

 ینید امدیپ 1/11 9/99 1/11 31/1

 ینید مناسک 1/0 0/91 9/19 11/1

 کل  یدارنید 0/01 3/11 9/1 19/1

 

 (9 جردو  )واس  و وابسه  در  یاهایمهغ یهاشاخ  نظا از ا یگوپاسخ یبنددسه  ب  مابوط العا اطّ

 کر   یطرور  ب  باخوردارند یخوب تیّوضع از مطالع  مورد ا یدانشجو یاجهماع تیحماآمده است. از نظا 

 تیر حما  از( درورد  1/11) پرنجم  کیر  از  یب و ادیز یاجهماع تیحما از( درود 19) چهارم س  حدود

. کادنرد یمر  افرت یدر یکمر  یاجهماع تیحما ا یگوپاسخ از درود 9/1 فق . باخوردارند  مهوسّ یاجهماع

 دوسرها   یسرو  از کر   است یهیحما از شهایب ،کنند یم افتیدر خود یهاخانواده طاف از افااد ک  یهیحما

 یاعضرا  یرو شرها یب شرا  یهایابیر کام و هرا یسرخه  هنگام در ا یدانشجو ،یعطارت ب  ؛کنندیم افتیدر خود

 ا یدانشرجو  نیبر  در ک  باشد آ  ۀدهندنشا  تواندیم نکه  نیا. دوسهانشا  یرو تا کنندیم حساب خانواده

 .   دارد تیّاهم یهتوجّ قابل حدّ در کنندیم افتیدر آ  از ک  ییهاتیحما و یخانوادگ یزندگ مطالع ، مورد
 

 قیتحق مختلف یهاشاخص در حسب بر انیگوپاسخ یفراوان عیتوز -3 جدول

 کل یهاشاخص کم طمتوسّ ادیز 3 از نیانگیم

 یاجتماع تیحما 9/1 1/11 19 11/1

 یزندگ یدارمعنا 9/1 0/19 3/10 93/1

 هاتیّمحروم و هایناکام با یسازگار 11 1/91 3/13 11/1

 یشادمان 3/13 1/19 0/1 33/1

 

 یمر ین بر   کیر نزد کر   یطرور  ب  دارند قاار با  و  مهوسّ سطح در ا یدانشجو اکثا طابیتقا ،یزندگ یدارمعنا نظا از

 حردّ  در( درورد  0/19) زا یر م نیهمر  ب  طابیتقا و دانندیم معنادار را یزندگ یادیز حدّ در ا یدانشجو از( درود 3/10)

       .دانسهندیم معنادار را آ  یمهوسط
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 کر   یطرور  ب  دارند ینامال عیتوز طایتقا ا یگوپاسخ ها،تیّمحاوم و هایناکام با یسازگار زا یم نظا از

 یسرازگار  یدارا  یر بق سوم کی حدود و است  مهوسّ حدّ در( درود 91) سوم دو کینزد یسازگار زا یم

 . هسهند( درود 11 و 13 بیتات ب ) کم و ادیز

 و  مهوسّر  حردّ  در ا یگوپاسخ ،یشادمان زا یم نظا از. است قیتحق نیا در وابسه  یاول ایمهغ یشادمان

 کیر  کینزد  ،مهوسّ سطح در شا یشادمان( درود 1/19) چهارم س  حدود یعطارت ب  هسهند، کم ب  لیمهما

 . است گافه  قاار ادیز سطح در 0/1 و کم سطح در( درود 3/13) پنجم

  ینییتب یهاافتهی .3. 5

 هاآ  ۀنما ةدامن یول ،شدندیم دهیسنج یارتط  سطح در مد  در موجود یاهایمهغ ةهم نک یا ب   توجّ با

. شرد  اسرهفاده  اسو یپ یبسهگهم بیضا از هاآ  نیب ةرابط آزمو  یباا بود، با  ها یگو ادیز شمار لیدل ب 

 واسر   یاهرا یمهغ برا  یدارنید ب،یضاا نیا بااساس. است آمده( 1 جدو ) در یبسهگهم بیضاا سیماتا

 یفیضرع  ایر   مهوسّر  مثطت ةرابط ها،تیّمحاوم و یناکام با یسازگار و یزندگ یمعنادار ،یاجهماع تیحما

 .  هسهند داریمعن 11/1 از کمها یخطا احهما  با ک ( 90/1 تا 11/1 اسو یپ یبسهگهم بیضا) دارند

 ینر ید یها آموزه ب  عمل با دارا نید طاف کی از واقع در ک  داد حیتوض نیچن توا یم را هارابط  نیا

 خود یاجهماع تعامال  و ارتطاطا  ،(ارحام ةول) شاوندا یخو مخصوواب گاا ید با رواب  یباقاار با ینمط

 طراف  از و آوردیمر  ارمغرا   ب  هاآ  یباا را یاجهماع تیحما مذهب قیطا نیا از و دهندیم گسهاش را

 نیر ا در شدهساخه  یعاجهما یهاشطک  از یمذهط یهاجماعت در تیعضو با فاد ما، ینید ةجامع در گاید

 .آوردیم ارمغا  ب  یاجهماع تیحما فاد یباا زین نیا و شودیم مندبهاه جماعا 

 یمهوسرط  حردّ  در هم شا یزندگ یدارمعنا افااد، یدارنید رفهنبا  با ز،ین یزندگ یمعنادار با ارتطاط در

 نیر ا از اسرهفاده  برا  و دهدیم قاار داریمعن نظام کی در را انسا  یزندگ ن،ید واقع در. کندیم دایپ  یافزا

 نظرم  و کراده   یر توج را شرا  و رنرج  ،یسادرگم جمل  از یزندگ ندیناخوشا تجارب تواندیم داریمعن نظم

 هرم  تیّر محاوم و یناکام با آمد  کنار ثیح از. بدهد یشهایب یمعنا یزندگ ب  و سازد مشاوع را یاجهماع

 ؛دهدیم  یافزا یزندگ یهایدشوار با مواجه  در را افااد ییوانات ینید یباورها یمحهوا ک  گفت توا یم

 یال یوسر  ایر بال و هایدشوار. داندیم جها  آ  و جها  نیا در پاوردگار کال  طا  از یبخش را هاآ  اایز

 ککم افااد ب  ،یزندگ ب  نگاه نوع نیا. شوندیم جطاا  گاید یجهان در و هسهند افااد  یآزما و ابهال یباا

 .  کنند تحمل تاآسا  را هاطتیمص و ایبال و ها، یندار ها،یناکام تا کندیم
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 برا  یعنر ی ؛(1/1 بر   کیر نزد اسرو  یپ یبسرهگ هرم  بیضرا ) است یفیضع ةرابط یشادمان با یدارنید میمسهق ةرابط

 کنارآمرد   و یزنردگ  یادارمعنر  ،یاجهماع تیحما اامّ ؛ابدییم  یافزا یاندک افااد یشادمان زا یم ،ینید یطندیپا  یافزا

 مابروط ( 93/1) ةرابطر  نیتایقو( 93/1 تا 11/1) دارند یقو و  مهوسّ مثطت ةرابط یشادمان با ها،تیّمحاوم و یناکام با

 .   است یمعنادار ب 

 تیر حما خصروص  بر   دارنرد  یشرادتا  یزندگ باخوردارند یشهایب یاجهماع تیحما از ک  یافااد ب،یتات نیا  ب

 و هرا  یناکرام  برا  فراد  یسرازگار  هاچر   ،نیهمچنر . دهرد یمر   یافرزا  را ی هنر  سعاد  و یشادمان ،خانواده یاعضا

 یهرا تیّر محاوم و هرا ینراگوار   یر توج برا  فراد  کر   یهنگرام . بود خواهد شهایب اشیشادمان باشد، شهایب هاتیّمحاوم

 شرها یب و بروده  بههرا  اشیزنردگ  تیّر لوبمط دربارۀ او قضاو  د،یایب کنار هاآ  با و کاده تحمل قابل را هاآ  اشیزندگ

 یهرا تیّر محاوم و هرا یناکرام  برا  آمد  کنار و  یتوج با تواندیم نید ،گاید عطار  ب . کندیم بود خوشطخت احساس

-همرا   ،یزنردگ  یمعنادار با ارتطاط در. دهد  یافزا او در را یخوشطخه و یزندگ داشهن دوست احساس فاد، یزندگ

-یمعنر  یزنردگ  یدارا کر   یافااد ک  یمعن نیا  ب. است یشادمان با رابط  نیتایقو یدارا ایمهغ نیا شد، اشاره ک  طور

 کیر  در را شایزنردگ  فراد  کر   یهنگرام  جر  ینه در .هسرهند   یبق از تاشادما  یامالحظ  قابل زا یم ب  هسهند، یدارتا

-یبر  باشرد،  داشره   نظا در را ییمعنا و سف فل اشیزندگ اتفاقا  ةهم پس در و دهد قاار داریمعن ةنیزم و چهارچوب

 .بود خواهد بهها اشیزندگ تیّمطلوب مورد در او قضاو  گما 
 

 قیتحق یهاریمتغ نیب ۀرابط به مربوط یداریمعن سطح و یبستگهم بیضر مقدار -4 جدول

 یدارنید رهایمتغ
 تیحما

 یاجتماع

 یمعنادار

 یزندگ

 و ها یناکام با یسازگار

 ها تیمحروم
 یدمانشا

 131/1** 913/1** 913/1** **111/1 1 یدارنید

 111/1** 111/1** 111/1** 1  یاجتماع تیحما

 931/1** 091/1** 1   یزندگ یدارمعنا

 011/1** 1    هاتیّمحروم و هایناکام با یسازگار

 1     یشادمان
 است دار یمعن درود 33 از با تا نا یاطم سطح در یبسهگهم**

 
 

 قیتحق ینظر مدل آزمون .4. 5

 و یزنردگ  یداریمعنر  ،یاجهمراع  تیر حما ،یدارنیر د اثرا  کر  آ  یبراا  ق،یر تحق ینظا مد  ب   توجّ اب

-نید میمسهق ایغ و میمسهق اثا زین و کدام ها اثا کنها  با یشادمان با هاتیّمحاوم و ها یناکام با یسازگار

 نشرا   و یرگاسر  جینهرا . شرد  اسهفاده ایمس لیتحل و هایچندمهغ و یرگاس از شود، آزمو  یشادمان با یدار
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 شرده،  وارد یهرا ایر مهغ نیب از نیهمچن. دارند یشادمان ایمهغ با یداریمعن ایتأث ا،یمهغ چهار ها ک  دهدیم

 برا  یسرازگار  آ ، از بعد و است یشادمان با اثا نیشهایب یدارا 019/1 یبها مقدار با یزندگ یدارمعنا ایمهغ

 مقردار  برا  یدارنید و 103/1 یبها مقدار با یاجهماع تیحما ،130/1 یبها مقدار با هاتیّمحاوم و هایناکام

 01 مجمروع،  در اهرا یمهغ نیر ا. دارند یشادمان ایمهغ با را یونیرگاس ایتأث نیبا تا بیتات ب   ،133/1 یبها

 .است یهتوجّ قابل حدّ در ک  کنندیم نییتط را یشادمان اا ییتغ از درود

-نیر د ایر مهغ کر   داد نشا  اسو یپ یبسهگهم آزمو  جینها نک یا رغمیعل ک  است نیا  توجّ قابل ةنکه

 برا  همرااه ( یدار نیر د) ایر مهغ نیر ا کر   یزمان اامّ ؛(11/1) دارد یشادمان با یدارمعنا مثطت یبسهگهم یدار

 در( هرا تیر محاوم و هرا  یناکام با یسازگار و یزندگ یدارمعنا ،یاجهماع تیحما) گاید مسهقل یهاایمهغ

 اثرا  گرا ید عطرار   بر  . شرد  یمنفر  آ  اثا و آمد دست ب  انهظار خالف یاج ینه شد، وارد و یرگاس ةمعادل

 طرور  بر   یدارنیر د مثطت اثا اامّ ،است یفیضع یمنف ثاا اها،یمهغ نیا کنها  با یشادمان با یدارنید میمسهق

 هاتیّمحاوم و هایناکام با یسازگار و یزندگ یدارمعنا ،یاجهماع تیحما یهاایمهغ قیطا از و میمسهقایغ

 یزیر گاایدن جادیا مثل ییاهایمهغ قیطا از یمنف اثا نیا است ممکن. دارد یهتوجّ قابل مثطت اثا یشادمان با

 ترا نییپرا  سطو  و یوابسهگ جادیا و هاآ  از یناش مجازا  و گناه از تاس و واسواس ینوع جادیا فاد، در

 .شود ظاها ییگااتیجزم و یایپذافانط عدم ،ییوفاشکخود
 

                                  

                            

                                       **111/1                                                       **109/1                                                                                                                                                                                                                                          

                                                               *133/1- 

                                                      **913/1                                           **010./     

 

                                 **913/1                                                          **111/1 

 

 

 
 

یشادمان بر مؤثر عوامل ریمس اگرامید -2 شکل  

 

  حمایت اجتماعی

داریدین مانیشاد   

 
داری زندگیمعنا  

-یسازگاری با ناکام

هاتها و محرومیّ  
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 یریگجهینت و بحث .6

 در ا یر گوپاسرخ  یدارنیر د یبندیپا زا یم ک  شد  مشخّ قیتحق نیا از آمدهدستب  جینها ب   توجّ با

 قابل نفو  از یاجهماع و یفاد یهاجنط  تمام در نید ک  ما ینید ةجامع در ج ینه نیا ک  است ییبا  سطح

 و یامدیپ یهاجنط  از  یب یتجاب و یاعهقاد ابعاد در زا یم نیا .است انهظار قابل است، باخوردار یهتوجّ

 یروانر  سراخهار  در ینید احساسا  و اعهقادا  بود تادارش یر ب   توجّ با ،گاید عطار  ب  ؛است یمناسک

 اا ییر تغ افهراد  اتفراق  برا  زیر ن و( ینر ید دسرهورا   یاجاا و مناسک انجام ب  نسطت) یبشا جوامع و بشا

 از یابعراد  شرها یب آ ، یاساسر  اوو  از یکی عنوا  ب  ییگاافاد ب   توجّ و ه ینرمد ا یجا رشد و یاجهماع

 جملر   از یدارنیر د ترا یدورنر  و یخصوور  و یفراد  یهرا جنط  با ک  شودیم واقع  توجّ مورد یدارنید

 جینهرا  برا  افهر  ی نیا(. یامدیپ و یمناسک ابعاد) یدار نید ابعاد گاید تا دارد  توجّ ینید اعهقادا  و تجارب

 تیر حما نیهمچنر  (.1931 ،یمر یرح  ؛1931 طالطرا ،  ؛1913 زاده،سراا  ) اسرت  هنگماه نیشیپ قا یتحق

 در یمشرابه  قیر تحق جینهرا  با افه ی نیا ک  است شده گزارش ییبا  سطح در ا یگوپاسخ یافهیدر یاجهماع

 و یجرواها  زاده، ساا ) است مشاب  شده انجام زیتطا دانشگاه ا یدانشجو از یانمون  یرو با ک  ن یزم نیا

 نیا ک  شهنددا قاار ییبا  و  مهوسّ سطح در ا ینشجودا یزندگ یدارمعنا نظا از(. 91ص.  ،1931 ،یهیو 

 ؛(1931 ،یمیرح) است هماهنگ ،شده اجاا ییدانشجو تیّجمع کی در ک  یابهمش قیتحق ةافهی با زین ج ینه

در  و هسرهند  یطمهوسّر  سرطح  در هرا تیّر محاوم و هرا یناکام با یسازگار نظا از ا یگوپاسخ ،نیا با عالوه

 زا یر م ،(1931 ،یموسرو  و یچلطر ) اا یر ا ةجامعر  در یشرادمان  ةنیزم در یگاید قیتحق با هماهنگ ،تینها

 .است شده گزارش مک ب  لیمهما و  مهوسّ حدّ در پژوه  نیا در ا یگوپاسخ یشادمان

 تیر حما) یاواسرط   یهاایمهغ و یدارنید ا یم ک  است آ  از یحاک هاافه ی اها،یمهغ نیب ةرابط نظا از

-نید ،نیهمچن. دارد وجود یمثطه ةرابط( هاتیّمحاوم و هایناکام با یسازگار و یزندگ یدارمعنا ،یاجهماع

. دارد یمعنرادار  مثطت ةرابط( واسط  یاهایمهغ کنها  بدو ) وفا سطح در( یشادمان) وابسه  ایمهغ با یدار

 و رفعرت  یدریر ح ؛1933 ،یقما) شده انجام خصوص نیا در ک  یاانیا یهاپژوه  معدود با هاافه ی نیا

 و کرو   مرک  نگ،یکو  :ک.ر) یخارج یهاپژوه  اکثا و( 1113 کومار، و یلیعق و 1933 ،فانینو یهیهدا

 . است خوا هم (1119 ،پم او،یم اندرو، ،ایگاد و 1111 ،من دیاسه و گااهام آدرتو ، ؛1111  رسو ،

 باعرث  یزنردگ  بر   یبخشر معنرا  قیر طا از یدارنید. است رابط  نیا دیّمؤ هم شدهمطا  ینظا مطاحث

تجرارب   یبراا  یپاسرخ  آورد فرااهم  قیر طا از یدارنیر د ،واقرع  در. شرود یم افااد یشادمان سطح  یافزا

 و هرا یشروربخه  و هرا رنرج   یر توج و یاجهمراع  نظرم  سراخهن ایپرذ  درک و مشاوع شا، و رنج ،یسادرگم
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 در را او یابیر ارز ق،یر طا نیر ا از و داده قراار  معنرادار  یهیّکل در را انسا  یزندگ ها،یعدالهیب و هایدشوار

 .دهدیم  یافزا او در را یشادمان و یخوشطخه احساس و دهیبخش بهطود  یزندگ تیّمطلوب مورد

 یشرادمان  سرطح   یافزا موجب افااد، یباا یاجهماع تیحما آورد فااهم قیطا از یدارنیب  عالوه، د

 ب  هم و شاوندا یخو و دوسها  با رابط  یباقاار لزوم با یمطن  یهاآموزه ةواسط ب  هم نید. شودیم هاآ 

 همرااه  ب  و یمذهط یهاجماعت در یقو یمذهط یهاتیّهو و یقو یاجهماع یهاک شط آورد فااهم ةواسط

 او در را یخوشطخه احساس و داده  یافزا را او یشادمان سطح فاد، یباا یشهایب یاجهماع تیحما آورد 

 سرطح  افرااد،  در هاتیّمحاوم و هایناکام با یسازگار سطح  یافزا قیطا از یدارنید نیهمچن. بادیم با 

  توسّر  شرده مطرا   ینظا یهادگاهید با یدییتأ توا یم زین را ج ینه نیا. دهدیم  یافزا را هاآ  یشادمان

. دانست شد، اشاره هاآ  ب  مقال  یابهدا در ک  نید یاجهماع - یروان یکارکادها دربارۀ نید شناسا جامع 

 از نیهمچنر  و او یهرا یسرهگ یشا بر   فراد  ها یزندگ یهایبدبخه و هایخوشطخه داد نسطت قیطا از نید

 و گاید جها  در هاآ  پاداش گافهن و یزندگ یهایدشوار و هایناکام داد نشا  گذر زود و یظاها قیطا

 یپاسخ ،یرسهگار جمل  از همگا  یباا ایپذیدسهاس کسا ی ب  و یرقابهایغ یهاهدف آورد  فااهم با زین

 کنرار  ب  قادر را انسا  ج یدرنه و آوردیم فااهم یزندگ یها یعدالهیب و هاتیّمحاوم و هایدشوار یباا را

 . کندیم هاآ  با آمد 

 برا  یدارنیر د اثرا  یوقهر  ،یشادمان با مطالع  مورد یاهایمهغ یگذارایتأث یالگو لیتحل در ن،یا وجود با

. اسرت  یفیضع یمنف اثا یشادمان با یدارنید میمسهق اثا ک  شد  مشخّ شد، آزمو  گاید یاهایمهغ کنها 

 و یمعنرادار  ،یاجهمراع  تیحما یاهایمهغ قیطا از وافاب یشادمان با یدارنید اثا قیتحق نیا در ج ،ینه در

 ،یاواسرط   یهرا ایمهغ نیا اثا و نق  ب   توجّ بدو . دهدیم نشا  را خود تیّمحاوم و یناکام با یسازگار

 و یدارنیر د ةرابطر  کر   یقرات یتحق جینها با افه ی نیا. دهد  کاه را یشادمان سطح واندتیم یحهّ یدارنید

 پژوه . است خوا هم یحدّ تا اندکاده آزمو  مخهلف یکشورها نیب در یاس یمقا وور  ب  را یشادمان

 یاجهمراع   یشا و کشورها در یشادمان و یدارنید ةرابط ک  داد نشا ( 1111) ا یکوزار و( 1113) اسنوپ

 اسرت  ممکرن . دارد ی هنر  ةجنط کی ک  است یدارنید از  یب اثاشا  یاجهماع یاهایمهغ و است مهفاو 

 ک  باشد نیا اندشده کنها  واس  یاهایمهغ ک  یطیشاا در یشادمان با یدارنید یمنف و فیضع ةرابط لیدل

 یزیگاایدن آ ، از یناش مجازا  و گناه از تاس و واسوس ینوع ینید یهسنّ یهاآموزه یمحهوا یموارد در

 یموضروع  نیر ا. دهند کاه  را افااد یشادمان سطح توانندیم ک  کنندیم جادیا افااد در را ییگااتیجزم و

 نیبر  واسر   یاهرا یمهغ زما هم کاد وارد با ک  بیتات نیا ب  ،بپادازند آ  ب  یبعد قا یتحق دیبا ک  است
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. کنند آزمو  را یشادمان با یدارنید ةیودوس اثا هسهند، یمنف و مثطت جهت یدارا ک  یشادمان و یدارنید

 برا  یسرازگار  و یمعنرادار  ،یاجهماع تیحما یقو و  مهوسّ ةرابط دیمؤ پژوه  نیا یهاافه ی مجموع، در

 یمحهوا ن،ید یشناسجامع  یکارکادگاا یها ینظا بااساس چو  و  است یشادمان با  تیّمحاوم و یناکام

 یدارنید شوند،یم تیتقو ینید یطندیپا و ما یا  توسّ اهایمهغ نیا ،یتجاب دا یمؤ زین و ینید یهاآموزه

 .  کندیم تیتقو را یشادمان احساس منطقاب هم
 

 نامهکتاب

 .ین نشا: تهاا (. مهاجم ،یساوج.م. )یآگاه و ینوساز: خانما یب  هن(. 1931. )ه وکلنا، ،.ب ت،یجیبا ،.پ باگا، .1

 .ینیخم امام پژوه  و آموزش یعموم انشارا : قم(. مهاجم ،یاریبخه. ع. م. )نید باب در  ینظا هفت(. 1931. )د پالس، .1

 برا  ییدانشرجو  یفشرارزاها  ةرابطر  یبارسر  و یاجهمراع  تیر حما سنج  یباا اسیمق یابیاعهطار و ساخت(. 1919. )  ،یثامن .9
-جامعر   ارشرد یکارشناسر  نشدۀشامنه ةناما یپا. اهواز چماا  دانشگاه ا یدانشجو در اضطااب و یافسادگ ،یلیتحص عملکاد

 .اا یا اهواز، چماا  دانشگاه. یشناس

 .یاسالم ارشاد و فاهنگ وزار : تهاا . ا یاانیا یها ارزش  یمایپ یمفهوم چهارچوب(. 1939. )م ،یچلط .1

-معر  جا ةمجلر . وکرال   خراد  سطو  در یشادمان با مؤثا عوامل یشناخهجامع  یبارس(. 1913. )م. س ،یموسو و ،.م ،یچلط .0

 .91-01 ،(1 و 1) 3 ،اا یا یشناس

 تیر تاب دانشرگاه  ا یدانشرجو  نیبر  در یشرادکام  و ینر ید نگراش  نیب ةرابط(. 1933. )ع ،فا نینو یهیهدا و ،.ا رفعت، یدریح .9

 .91-11 ،(1) 9 ،نید و یشناسروا  ةنامفصل. مدرس

 .11-01 ،(1) 1 ،رفهار و ش یاند ةنامماه .ا یدانشجو روا  سالمت و یشادکام ةرابط(. 1931. )  کشاورز، ،.ا کن ، خوش .1

 ارشرد  یکارشناسر  منهشانشردۀ  نامرة ا یپا. یاخالق یطندیپا و یزندگ یدارمعنا با یدارنید ارتطاط یبارس(. 1931. )ف ،یمیرح .3

 .اا یا تهاا ، معلم تیتاب دانشگاه. یشناس جامع  ةرشه

 روا  سرالمت  برا  ینر ید یایر گ جهت و یدارنید اثاا  یبارس (.1931). ر. م ،یاسد یبن و ،.ا. ع ا،ین یرد یعل ،.ا. م ،یاحیر .3

 .01-31 ،(1) 0 ،مشهد یفادوس دانشگاه یانسان علوم و ا یّادب ۀدانشکد یاجهماع علوم ةمجل .مازندرا  دانشگاه ا یدانشجو

 یرة نما. شرد   سکو ر یةنظا یباا آ  یها د لت و یتهاان نوجوانا  ینید یهارفهار و ها نگاش(. 1913. ) . س زاده، ساا  .11
 .110-111 ،3و1 ،پژوه 

 طرا  : تهراا  . شد  سکو ر و یدارنید در یشناخه جامع  یمطاحث ه ،یمدرن و نید یها چال (. 1939. ) . س زاده، ساا  .11

 .نو

 مسرا ل . یکجراو  و یآنوم احساس با یدارنید رابطة یبارس: یاجهماع نظم و نید(. 1931. )ر. م افایپو ،. . س زاده، ساا  .11
 .11-110 ،(99) 19 اا ،یا یاجهماع



 82                                      ... یدارنید ةرابط ةمطالع: یشادمان و نید                                            اولشمارة 

 یانمونر   ا یر م در سرالمت  با یدارنید اثا آزمو : سالمت و نید(. 1931. )س یهیو  و ،.ف یجواها ،. . س زاده، ساا  .19

 .00-11 ،(1) 11 ،یکارباد یشناسجامع . ا یدانشجو از

 ،.فاهنرگ  راهطراد . ییدانشجو تیّجمع کی در یزندگ یارمعناد با یدارنید رابطة(. 1931. )ف ،رحیمی ،. . س زاده، ساا  .11

(9)، 11-11. 

 در سرنج   سر   کارباد شناسانة روش یهاد لت: یدارنید یهاسنج  یتجاب سةیمقا(. 1939. )ر. م افایپو ،. . س زاده،ساا  .10

 .91-11 ،(1) 3 ،اا یا یشناسجامع  مجلة. تیّجمع کی

 .99-91 ،(1) 9 ،اا یا یشناسجامع  ةمجل .اا یا در یدارنید نج س یباا یمدل(. 1931. )ر .ع زند، یشجاع .19

 و ینر یخم امرام  ۀپژوهشرکد : تهاا  ،یتجاب یپژوهنید. اسهارک و گالک یدارنید مد  یتجاب یابیارز. (1931. )ر. م طالطا ، .11

 .یاسالم انقالب
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