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  هقدهِ.1

 ةا ؼجتطو َاي دیگؼ صیعٍ و دیي  فؼوع دیي  امِل ةا وؼجتط َاي ًگؼش و ةاورَا رفحارَا  وسىِؾٍ دیٌی ةاورَاي

 جِاًغ وی آن َا جنكیي کٍ قِد وی َا و ایغئِمِژي َایی اظ ق ةیٌی زُان از اي وسىِؾٍ ةٍ وػَب اؿث. وػَب

 َـحٌغ وؿیٌی زىاؾث وكحؼك ةاورَاي َىیكٍ وؿٌاي ظاص ةٍ دیٌی ةاورَاي کٌغ. جؿییي را فؼد زًغگی قیِه

 اوؼي ؾٌِان ةٍ ًٍ ةاورَا ایي ةامٌغ. وی ظِد ةٍ َا آن ةا َىؼاه وٌاؿك ةٍ ؾىل کؼدن و ةاورَا آن ةٍ گؼویغن از کٍ

و  قًِغ وی جنكی گؼوه جىاویث ةٍ وحؿنف اوؼي ص)ه در ةن)ٍ اًغ  پػیؼفحٍ را آن زىاؾث َىٍ اؾضاي کٍ فؼدي

  .   1394دٌَغ)جٌُایی و ظؼوی  وی جك)یل را گؼوه وصغت از زؽیی

گػارد)َادیان  وی جأدیؼ زًغگی روزوؼه ویغادَاير ارزیاةی و ف)ؼي فؼآیٌغ ةؼ کٍ اؿث ویاًسی وػَب ًیؽ یك

 مِرت ةٍ کٍ اؿث داده ارایٍ دیٌی از ةاورَاي وكاةُی جؿؼی(   1985) َى)اران و اؿپین)ا  . َه چٌیي1384فؼد 

 پیف زُاًی  وـائل فُه ةؼاي آن از افؼاد کٍ ةاقغ زًغگی وی وقایؽ جفـیؼ ةؼاي وؼزؽ ًؼاوی دیي. اؿث زیؼ

  .1389 زاده  ظِاًیي و )ظغاپٌاَی اؿحفاده وی کٌٌغ ظِد ًفؾ ؾؽت صفغ و ؽوقای وُار و ةیٌی

ذَي  غامتاً  وی آیغ  ویان ةٍ پؼورش و آوِزش در دیٌی اقاؾٍ ةاورَاي و اؿ وی جؼةیث از ؿعي کٍ ٌَگاوی

 و وؼاؿه ةٍ را آًان جِزٍ و ؾ قٍ وی جِاًغ جٌُا کٍ وی قِد داًف آوِزان در رفحار ًىادَایی و ًىِدَا وحِزٍ َا

ةٍ  دیٌی  جؼةیث قاظل َاي رو  ایي از.دَغ ًكان آن  ظاص وؿٌی ةٍ اظ قی) رفحار و و آداب دیٌی وٌاؿك

 ةٍ امحؽام صساب  ویؽان صفغ ةٍ جِزٍ ویؽان وغرؿٍ  زىاؾث ًىاز در صضِر ةٍ پایتٌغي ویؽان قتیل) از اوِري

 اصحؼام راؿحگِیی  قتیل از َاي اظ قی قاظل کٍ اؿث ایي صغاکذؼ و وی قِد و...  وٌضنؼ قؼؾی ػِاَؼ رؾایث

 قاظل َا ایي ةا دیٌی  جؼةیث جِفیف ؾغم یا و جِفیف قِد وی افؽوده فِق اوِر ةٍ و... َه اواًحغاري وامغیي  ةٍ

 و میتؼامیـه قٌاظحی وؿؼفث وتاًی از ةؼظاؿحٍ ؿِیی از دیٌی  ةٍ جؼةیث ًگاَی چٌیي گؼدد. ارزیاةی و ؿٌسیغه

 داًف و فؼٌَگ اوِاج ةا َىؼاه کٍ اؿث وٌـِخ و وىـِخ وـیضیث ونغاق در ًُاد دیي ةٍ غیغز غؼب ًگؼش

 و ةؼ وؿارف دیگؼ ؿِي از و اؿث یافحٍ وكتِمیث ؾنىی وـنه امِل ؾٌِان ةٍ اصیاًاً و قغه وارد وا ةٍ کكِر غؼب

 در گػقحٍ  ن َايقؼ در ظِل کٍ اؿث وح)ی اؿ م از وحضیؼاًٍ و قغه جضؼی( ًاقل  وؿیِب دیٌی فؼٌَگ

 ویِه دیٌی  جؼةیث ةٍ ًگاه ایي امتحٍ اؿث. ةاقی واًغه آن َاي رؿِب ٌَِز و کؼده رؿِخ وا زاوؿٍ ؾىِوی ذٌَیث

 در را آن زاوؽ و ةٌایی زیؼ ًكف و وی داًغ ةكؼ زًغگی در و فؼؾی قعنی اي وكِمٍ را دیي کٍ اؿث ًگؼقی جنط

 و دیي ؿیاؿث  و دیي ؾنه  و دیي ةیي مػا؛ وی کٌغ اً)ار ةكؼ ًِع ج)اونی و صیات اًـاًی گًِاگِن َاي ؾؼمٍ

وی  دیي ةا وحؿارض صحی یا و ةیگاًٍ را وكِمٍ َا ایي از کغام َؼ و وی ةیٌغ جؿارض و... و ؾكل دیي دًیا 

 جا اؿث  آوِزقی ًؼام در دیي ًكف فؼوکاَی ًگؼش  ایي ًحیسٍ  .1391قىارد)ظعیب زًساًی و فؼج امنُی 

 اًغ. گؼفحٍ ًؼؼ در ؾنىی جؼةیث و ازحىاؾی جؼةیث ةغًی  جؼةیث ؾؼض َه و در ردی( را دیٌی یثجؼة کٍ صغي

 امِل اؿ وی ةٍ وؿحكغ ًـنی ؿاظحي ةؼاي دیٌی درس زًگ و دیٌی وـائل آوِزش مؼف ةٍ اکحفا کؼدن صحی

 آن َا ةٍ درس َا در کٌار وغرؿٍ در قاگؼدان صضِر مضؼٍ مضؼٍ در ةایغ و ةاورَا اؾحكادات ایي ًیـث  کافی

 ةٍ فعؼجاً کِدکی دوران در ةٍ ظنِص َا اًـان َىٍ قِد. ًُادیٌٍ آن َا وزِد در ارزش َا ایي جا قِد  آوِظحٍ

 و ذاجی زنِه َاي صِمنٍ و ػؼافث ةا و قِد آن َا قٌاظحٍ پاك فعؼت ةایغ مػا دارًغ  جىایل زیتایی و ًی)ی

 و وضتث ؾكف  آوِزش یافحٍ ایه. مػا دؿث دیٌی جؼةیث ةٍ کٍ مِرت اؿث ایي در قِد  اق)ار آن َا در ظتیؿی

 جؼةیث زُث پؾ یاةغ. پؼورش و گؼدد صفغ ةایغ َـث  او وزِد در ارزش َا ایي الزم ًیـث  کِدك ةٍ ؾتادت

 صؼوث قٌاؿی  قٌاؿی  ظِیكحي ارزش پػیؼي  قٌاؿی  زیتایی وـیؼ در ةایغ ظنِص ةٍ کِدکان دیٌی در

 صؼکث ایي امتحٍ مامش ةاقغ. ؾىل و دیٌی وـئِمیث َاي پػیؼش و ًِع دوؿحی و ظنتی ؾؽت گػاري  صؼوث

 ةعِاَغ وؿنه اگؼ ًیـث. ویـؼ دیٌی جسارب دمٌكیي و جضنیل َا ًگؼش جتنِر و دیٌی اصـاس اًگیعحي ةؼ ةغون
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 ةنیؼت ایساد درمغد ةایغ دیٌی اًتِه ؿازي زاي ةٍ . ًىی دَغ ًحیسٍ پؼکٌغ دیٌی وفاَیه ةا را ةچٍ َا ذَي

 اؿاؿی جغییؼات پیغایف ةن)ٍ ًیـث  ... و امع صات ؿپاري ةٍ ظاظؼ دیٌی جؼةیث در امنی َغف ةاقیه. دیٌی

 و رصىث ظغا و مع( پغیغه َا  دیگؼان  ظِد  وِرد در ةاورَاي داًف آوِزان و جكِیث ًگؼي ارزش اصـاس  در

جٌؼیه کٌغ. در راؿحاي اقاؾٍ و جكِیث ةاورَاي دیٌی  نزُا ةا و ظِد ةا را ظِد ًضِه رفحار ةحِاًغ جا زُان و... ًؼه

َایی اؿث کٍ اي از جِاًاییُِش وؿٌِي وسىِؾٍؾِاونی دظیل َـحٌغ کٍ ی)ی از آن ؾِاول َِش وؿٌِي وی

َا ةٍ روقی کٍ ةٍ ؾىن)ؼد َا و کیفیثةؼگؼفحي وٌاةؽ وؿٌِي ةٍ ارزش کار ةؼدن  ق)ل دادن و درٍ افؼاد ةؼاي ة

وؿٌا  ةؼجؼي  کٍ قاول پٌر صِزه: َِقیاري  مع( صف  ةؼًغوی کارٍ ة  ةُؽیـحی رواًی دؿث یاةٌغظِب روزاًٍ و 

 ةٍ ةیكحؼي ؾعِفث و یىث  ةا اًـان کٍ قِدوی ةاؾخ َِش وؿٌِي . 2007  1)اوؼم و دریؼ. و صكیكث اؿث

 جضىل ةیكحؼ را گیزًغ َايؿعحی ةاقغ و صنی داقحٍ راه یافحٌی زُث در وضاؾ( ج ش و کٌغ ًگاه وك) ت

 صال ؾیي در جؼَه  و آگاَی ةا َىؼاه ؾىل جِاًایی وؿٌِي دَغ. َِش صؼکث و پِیایی ظِد زًغگی ةٍ و ًىایغ

 اًـاًی ذاجی َِش یك وؿٌِي َِش واقؽ اؿث. در قؼایط از ًؼؼ ةیؼوًی  مؼف و دروًی آراوف و ؿ وث صفغ

 گیؼياًغازه و جِمی( را آن جِان وی کٍ اؿث وؿٌی انایي ةغ و کٌغ رقغ جِاًغوی دیگؼ َِش َؼ َىاًٌغ و اؿث

َِش وؿٌِي اةؿاد و وِمفٍ َاي گًِاگًِی  )1391ًژاد  کؼد )ظغایاري  فكیُی  غتاري ةٌاب  ق)َِی ی)حا  رصیىی

جِاًایی وكاةنٍ و جؿاول ةا وك) ت ؛  َاي جف)ؼ کنی و اؾحكاد افؼاد؛  وِمف1389ٍاز دیغگاه ةغیؽ و َى)اران) دارد

 ؛ ظِدآگاَی و ؾكف و ؾ قٍ افؼاد.سایاي اظ قی افؼاد ؿ

 اصـااس کنیـا ةاا ةٍ رفحي کٍ یافحٌغ دؿث ًحیسٍ ایي ةٍ یافحٍ َایكان در    2001 ) َى)اران و 2امیـِن

 ویاؽان کنیـاا در صضِر ًاقی از ازحىاؾی صىایث ضىٌاً دارد. وٌفی راةعٍ درواًغگی ةا و وذتث  راةعٍ ةُؽیـحی

    ًیؽ دریافث1991وی کٌغ. امیـِن) را وضغود وي َاي جٌیغگی از ًاقی جأدیؼات و داده کاَف را فؼد پؼیكاًی

اؿاث)رزایی و  َىاؼاه افؼاد ةیكحؼ آراوف ةا وكغس کحاب قؼائث و کؼدن دؾا واًٌغ دیٌی فؼدي  َاي فؿامیث کٍ

  .1392َى)اران 

 وؿٌاادار آوِزان  راةعاٍ داًف اضعؼاب عشؿ و ًىاز ةٍ جكیغ ةیي کٍ داد ًكان پژوَكی در    1394 پٌاَی)

چٌایي  َه َـحٌغ. ةؼظِردار رواًّ ةیكحؼى آراوف از ةاقغ  ةیكحؼ ًىاز ةٍ آوِزان داًف جكیغ َؼچٍ و دارد وزِد

 و کاؼیه قاؼآن صاافغ زِاًان گؼوه دو ةیي در ؿ وث ؾىِوی وكایـٍ و ةؼرؿی ةٍ    1388 ) زِاَؼي و وغاصی

 ؿ وث ؿعش از کل در غیؼصافغ زِاًان ةٍ ًـتث قؼآن صافؼان رؿیغه اًغ کٍ ًحیسٍ ایي ةٍ و پؼداظحٍ غیؼصافغ

و  دیٌای ةاورَااي وذتاث جأدیؼ وزِد از صاکی ةـیاري پژوَف َاي ًحیسٍ َىچٌیي ةاالجؼي ةؼظِردارًغ. ؾىِوی

 َااي   ًكاان داده اًاغ کاٍ در ةایي دیاي 2006) 4ؿااروگنِ و   2007 )3َى)اران و اؿث  پیچي رواًی ؿ وث

 ؾ قىٌاغي درةاره دیگؼان  ًگؼاًی )َىغمی  ازحىاؾی ًگؼش َاي ةا دیٌی اؾىال و ةاورَا اؿ م  زىنٍ از وعحن(

 قا)ِفایی و وكاارکث در وـاحضتات ًكاف اصحىاامی دمیال َىچٌایي .وی ةاقغ وؼجتط دیگؼان  ةٍ یاري ةؼاي

وای  وزاِد ةاٍ دیٌای ةاورَاي ایي ةٍ ؾىل و دیٌی ةاورَاي ادؼ در کٍ وـئِمیحی اؿث اصـاس از ًاقی ازحىاؾی

 رواًی  ًؼؼ از ؿامه افؼاد وی دارًغ. ةؼ قغم آن قغن ةُحؼ زُث در و ةِده اوضاع ازحىاع ًگؼان وػَتی  افؼاد .آیغ

 وِرد در ًاؿامه  افؼاد کٍ صامی در دارًغ  اویغواراًٍ  دیغگاه آن  آیٌغه و ازحىاع ةٍ قؼایط وؼةِط وـایل پیؼاوِن

  .2005اویغ وی ةاقٌغ)کییؽ  ًا وـایل ایي
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 ةاا ةاِدن آگااه و وؿٌاِي مضااظ از ةاِدن َِش ةا   کٌغ وی وعؼح  1391ةٍ ًكل از رصىاًی 2003)  ادواردز

 پاؾ .ةاقاغ وای ؾىنی و ًؼؼي داًف ةیي جىایؽ ًِؾی ةٍ   اؿث وحفاوت وؿٌِي َِش وِرد در داًف ةؼظِرداري

 ةاالیی ؿعش در اؿث وى)ي وؿٌِي َِش مضاظ ةٍ اَـحٌغ غاردیٌ ًِؾی ةٍ کٍ افؼادي جىاوی کٍ گفث ةحِان قایغ

 و داظنای جضكیكاات ویاان از.  اؿاث امپِرت ةیؼوًی و دروًی وػَتی گیؼي زُث ةٍ قتیٍ چیؽي قایغ کٍ ًتاقٌغ

 1389)  ًاژاد چااة)ی کٍ پژوَكی در.  اؿث داقحٍ ًؼؼي ي زٌتٍ ةیكحؼ دیٌغاري و وؿٌِي َِش ارجتاط ظارزی

 ًحیساٍ ایي ةٍ داد اًسام وػَتی ًگؼش ةا وؿٌِي َِش ي راةعٍ ةؼرؿی َغف ةا امؽَؼاء دظحؼ یانداًكسِ ةیي در  

 َاِش از ةؼظاِردار افؼاد کٍ وؿٌا ةغیي دارد وزِد وؿٌاداري ي راةعٍ وػَتی ًگؼش و وؿٌِي َِش ةیي کٍ رؿیغ

 رصىاًی   1393)  دؿحسؼدي و ؾاةغیٌی جضكیكات در ارجتاط ایي َىچٌیي و دارد راةعٍ دیٌی ؾكایغ ةا ةاال وؿٌِي

 َاؼ قناب در کٍ اؿث وؿحكغ   1391ةٍ ًكل از رصىاًی 2012)  ایٌچ. قِد وی دیغه   1390)  ةؼزؿنی   1390) 

 و زًاغگی ةاٍ دادن وؿٌاا ؾىیاف َِقایاري   ظِدآگااَی ةٍ وػَب زیؼا   دارد وزِد وؿٌِي َِش وػَتی و دیي

 وـائِمیث ةاؼ و ةاقغ اویغ کٌٌغه ةیٌی پیف جِاًغ وی وػَب و وؿٌِیث.کٌغ   وی کىك وؼگ صحی و آن صِادث

 َىغمی صؾ و ةاقٌغ اویغوار ظِد آیٌغه ةٍ و داده وؿٌا ظِد زًغگی ةٍ افؼاد جا قِد وی ةاؾخ و گػارد جأدیؼ پػیؼي

ةا جِزٍ ةاٍ واةضاخ ةیاان    1391 رصىاًی از ًكل)  قِد جكِیث آًان در پیكؼفث ةؼاي ج ش و پػیؼي وـئِمیث و

  ؿاؿی 1391رزاایی) ه وضكف درمغد اؿث جا راةعٍ َِش وؿٌِي و ةاورَاي دیٌی را وِرد ةؼرؿی قؼار دَاغ.قغ

کؼده اؿث وِمفٍ َاي َِش وؿٌِي را ةا وحاِن اؿا وی  ؾؼفااًی و ادةای وعاةكاث دَاغ و ًحیساٍ گؼفحاٍ اؿاث 

 ظِدکٌحؼمی کٍ در وضِر و قنب جكِي و پؼَیؽگاري قؼار گؼفحٍ اؿث .

  وؿحكغاؿث ؿتك َاي وكاةنٍ اي وػَتی   جٌُا ویژگی وكحؼك در وؿٌِیاث   واػَب و 2012ظِش ظیٌث)

 َِش وؿٌِي اؿث. 

  ًیؽ راةعٍ َِش  دیٌغاري و وؿٌِیث در داًكگاه را ةؼرؿی کاؼده و راةعاٍ وذتاث و وؿٌااداري 2004ک رك)

 ث. ةیي وؿٌِیث و اًسام دؾا و ًیایف َاي وػَتی و ظِاًغن وحِن وػَتی گؽارش کؼده اؿ

 

 رٍش تحقیك .1.1

پیىایكای  از ًاِع  –روش جضكیف صاضؼ از ًؼؼ َاغف کاارةؼدي ومای از ًؼاؼ ًضاِه گاؼداوري داده َاا جِمایفی 

َىتـحگی ةِده اؿث  زاوؿٍ آواري کنیٍ داًكسِ وؿنىان پؼدیؾ قُیغ ةُكحی ةٌاغرؾتاس زاوؿاٍ آوااري کنیاٍ 

ًفؼ داًكسِ وؿنه پـؼ وی ةاقغ و ةاؼاي  400ول داًكسِ وؿنىان پؼدیؾ قُیغ ةُكحی ةٌغرؾتاس وی ةاقغ کٍ قا

ًفاؼ ةاٍ ؾٌاِان ًىًِاٍ آوااري  196اؿحفاده قغ ةا اؿحٌاد ةٍ زغول وِرگان   فؼوِل کِکؼان جؿییي صسه ًىًٍِ از 

 .اًحعاب قغًغ

n= ; n= =  1۹8  

 

 

n= 

 ةؼاي گؼدآوري داده َا از دو پؼؿكٌاوٍ

 (:136۹اهِ َّش هعٌَی بدیع، سَاری، دضت بسرگ ٍ لطیفی )الف( پرسطٌ 
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ه در ًؼؼ گؼفحٍ قاغه پاؿط از کاوأل وِافكه جا کاوأل وعامف 5گِیٍ اؿث. کٍ ةؼاي َؼ گِیٍ  42ایي پؼؿكٌاوٍ قاول 

 ؛ 1-12جف)ؼ کنی و اؾحكااد افاؼاد )ؿاِاالت  -1گیؼد  ایي چُار وِمفٍ ؾتارجٌغ از: اؿث. کٍ چُار وِمفٍ را در ةؼ وی

 -4 ؛ 27-35ؿاسایاي اظ قای افاؼاد )ؿاِاالت  -3 ؛ 13-26جِاًایی وكاةناٍ و جؿاوال ةاا وكا) ت )ؿاِاالت  -2

قاغه  می)اؼت ظیا( دَی از . در ایي پؼؿكٌاوٍ ةٍ وٌؼِر پاؿط36-42ظِدآگاَی و ؾكف و ؾ قٍ افؼاد )ؿِاالت 

 1و 2  3  4  5وعامفه ضاؼایب  کاو ً و جاصغودي  وعامفه وِافكه  وِافكه  کاو ً َايگؽیٌٍ ةؼاي جؼجیب ةٍ و اؿث

 ةِده اؿث. 81/0قغه اؿث. پایایی ایي اةؽار ةا اؿحفاده از ضؼیب آمفاي کؼوًتاخ  گؼفحٍ ًؼؼ در

 هعبد( سطٌاهِ عول بِ باٍرّای دیٌی)هقیاسب. پر

 پؼؿاف 25    و ةؼاي ؿٌسف ؾىل ةٍ ةاورَاي دیٌی جُیٍ قاغه اؿاث کاٍ داراي1385ایي آزوِن جِؿط ًسفی)

 وازتات  ةٍ ؾىل صِزه چُار آزوِن در وِاد ؿٌسغ. وی را اؿ وی ةاورَاي ةٍ   ًگؼش اؾحكاد و )ًٍ ؾىل کٍ اؿث

دارد.  قاؼار زًاغگی و اًحعااب َااي َاا گیؼي جنىیه در وػَب دادن وغاظنٍ و فؿامیث َاي وػَتی  وـحضتات 

 ةِده اؿث. 78/0پایایی ایي اةؽار ةا اؿحفاده از ضؼیب آمفاي کؼوًتاخ 

 

 بررسی فرضیِ تحقیك. 1.2

 داًطجَ هعلن پسر ضرکت داضتٌد کِ از ایي تعداد   1۹8در ایي تحقیك  

 بررسی ًرهال بَدى

وً(  یك آزوِن ًاپاراوحؼي ؿاده ةؼاي جؿییي َىگًِی اظ ؾاات جسؼةای ةااجِزیؽ َااي اؿىیؼ -آزوِن کِمىِگؼوف

َاي صامل از پؼؿكاٌاوٍ وؼةاِط ةاٍ دو ظؼفٍ کٍ ةؼ روي ویاًگیي داده K-S  آواري وٌحعب وی ةاقغ. در آزوِن

ؼ  در وكاةال )ةٍ ؾٌِان فؼض ماف َؼ یك از ؾِاول جضكیف مِرت گؼفحٍ  فؼضیٍ ًؼوال ةِدن جِزیؽ ویاًگیي ؾِاول

ؾغم جعاةف جِزیؽ ایي ویاًگیي َا ةا جِزیؽ ًؼوال )ةٍ ؾٌِان فؼض وكاةل  ظ مٍ ًحایر کٍ ةا اؿاحفاده از ًاؼم افاؽار 

 .ةغؿث آوغه ةٍ مِرت زغول زیؼ وی ةاقغ  SPSS23وضاؿتات آواري

اؿىیؼوً(-ًحایر آزوِن کِمىِگؼوف  .1زغول   

ؼوال وضؿیث ً Z sig  اؿىیؼً(–کِمىِگؼف  وحغیؼ َا

 ةِدن

وِمفٍ اول )جف)ؼ کنی 

 و ةؿغ اؾحكادي

 ًؼوال * 0.070 1.436

وِمفٍ دوم )جِاًایی 

وكاةنٍ و جؿاول ةا 

 وك) ت 

1.232 
 

0.138 
 

 ًؼوال *
 

وِمفٍ ؿِم )پؼداظحي 

 ةٍ ؿسایاي اظ قی 

 

002/1 

 ًؼوال * 408/0
 

وِمفٍ چُارم )ظِد 

آگاَی و ؾكف و 

 ؾ قٍ 

 ًؼوال * 179/0 346/1

 ًؼوال * 069/0 137/1 ش وؿٌِيَِ
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 ًؼوال * 068/0 356/1 ةاورَاي دیٌی

اؿىیؼًِف فؼض ًؼوال اؿث. جىام ؿعش وؿٌی داري  -َاي آزوِن کِمىِگؼوفةا جِزٍ ةٍ ایٌ)ٍ ی)ی از پیف فؼض

ةؽرگحؼ وی ةاقٌغ و ایي ًكان دٌَغه ایي اؿث کٍ فؼض ًؼوال ةِدن داده َا رد  05/0صامل در زغول فِق از 

 ةاقٌغ.َا ًؼوال ویو ةٌاةؼایي داده غه اؿثًك

 بیي َّش هعٌَی ٍ هَلفِ ّای آى با باٍرّای دیٌی رابطِ ٍجَد دارد.فرضیِ تحقیك : 

 . ضؼایب َىتـحگی ةیي َِش وؿٌِي و ةاورَاي دیٌی1زغول

 ةاورَاي دیٌی وحغیؼَا

 ؿعش وؿٌاداري ضؼیب َىتـحگی

 /.001 /.49 کل وكیاس َِش وؿٌِي

 /.001 /.38 ول )جف)ؼ کنی و ةؿغ اؾحكادي وِمفٍ ا

وِمفٍ دوم )جِاًاایی وكاةناٍ و جؿاوال ةاا 

 وك) ت 

44./ 001./ 

وِمفااٍ ؿااِم )پااؼداظحي ةااٍ ؿااسایاي 

 اظ قی 

21./ 001./ 

وِمفاٍ چُاارم )ظااِد آگااَی و ؾكااف و 

 ؾ قٍ 

43./ 001./ 

ِوؿنىان پؼدیؾ قاُیغ ةُكاحی را ًكاان . ًحایر َىتـحگی ةیي َِش وؿٌِي و ةاورَاي دیٌی داًكس1زغول     

  وی ةاقغ =r/. 49داد. َىان ظِر کٍ و صؼٍ قغ وكغار َىتـحگی ةٍ دؿث آوغه ةؼاي  َِش وؿٌِي)کل  ةؼاةؼ )

    جِاًاایی وكاةناٍ و =r/. 38وؿٌادار قغ. َىچٌیي وكادیؼ َىتـحگی ةایي ةؿاغ اؾحكاادي ) >P/.001کٍ در ؿعش 

  =r/. 43   و ظِد آگاَی و ؾكاف و ؾ قاٍ )=r/. 21ؼداظحي ةٍ ؿسایاي اظ قی )    پ=r/. 44جؿاول ةا وك) ت )

وؿٌادار قغًغ. ً)حٍ وُه ایي کٍ کنیٍ وِمفٍ َاي َِش وؿٌِي ةا ةاورَاي دیٌای  >P/.001وی ةاقٌغ کٍ در ؿعش 

یٌای ةُحاؼ و داًكسِوؿنىان   راةعٍ وذتث ًكان داد ةغیي وؿٌا کٍ َؼ چٍ َِش وؿٌِي ةااالجؼ ةاقاغ   ةاورَااي د

 وذتث جؼ ظِاَغ ةِد.

 

 گیریبحث ٍ ًتیجِ. 2

) ةؿاغ اؾحكاادي  جِاًاایی وكاةناٍ و جؿاوال ةاا ًحیسٍ ایي جضكیف ًكان داد کٍ ةیي َِش وؿٌِي و وِمفاٍ َااي ان

ةا ةاورَاي دیٌی راةعٍ وـحكیه و وؿٌی داري  وك) ت  پؼداظحي ةٍ ؿسایاي اظ قی  ظِدآگاَی و ؾكف و ؾ قٍ 

   پاایچي و 1388   وااغاصی و زااِاَؼي)1394   پٌاااَی)2001)در ایااي راؿااحا جضكیكااات    کااٍ وزااِد دارد

  ةا ًحیسٍ صاضؼَىعِاًی دارد و ةیان وی گٌٌغ کٍ وِمفٍ َاي َِش وؿٌِي ةاا 2006  و ؿاروگنِ)2007َى)اران)

 ةا ةاورَاي دیٌی راةعٍ وـحكیه دارًغ.

 و قنب صضِر ةا وؿىِل زًغگی َاي فؿامیث جا قِدوی ةاؾخ وؿٌِي جِان گفث َِشدر جتییي ایي ًحیسٍ وی

 ایاي در ةگیؼد. ق)ل افؼاد در صؾ جكغس قِد وی ةاؾخ وؿٌِي َِش ةاقغ  َىؼاه زًغگی وؿٌاي و ارزش درك

 وای ًیؽ وؿٌِیات وادي  دًیاي وراي کٍ اًغیكٌغ ً)حٍ وی ایي ةٍ و َـحٌغ وادیات ف)ؼ ةٍ کىحؼ کارکٌان مِرت
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 َاِش کٌٌاغ. وی کار ظِد وػای( از ةیكحؼ و قِد وی َا زیادجؼ آن جضىل ًحیسٍ  در کٌغ. کىك َا آن ةٍ جِاًغ

 و ةؼجاؼ قاغرت ةاا َىااٌَگی وؼگ  از پؾ زًغگی واًٌغ اؿاؿی َاي ةٍ پؼؿف کٌغ وی وادار را کارکٌان وؿٌِي

ةایي  وكاحؼك اًاغازي چكاه جِاًاغوای َاا پؼؿاف ایاي وِرد در جف)ؼ کٌٌغ. ف)ؼ در زًغگی وؿٌا وزِي زـث

 ةاقٌغ. ةؼدةار و وحؿُغ افؼادي و ًتاقٌغ ؿازوان در وادي پاداش ف)ؼ جٌُا ك داًكسِیان و ایساد کٌغ داًكسِیان

 ظغا ؿازواًی وػای( اًسام در کٌٌغ  درك وكغس اوؼ از صـی ةا را روزوؼه َاي فؿامیث کٍ ك داًكسِیان زواًی

 و اویغ جكِیث قِد  ؾ قٍ و ؾكف ظِدآگاَی  ةؿغ چٍ َؼ .دارًغ کاري وزغان و مغاقث درؿحی  گؼفحٍ  ًؼؼ را در

 وػیفاٍ اةؿااد ةؼ جؼي جأدیؼ ةیف وؿٌِي َِش ةؿغ ایي یاةغ  وی گـحؼش کارکٌان ةیي در کار و زًغگی ةٍ ؾ قٍ

 گػقاحٍ از ةیف داًكسِیان ةیي در کار زًغگی ةٍ ؾ قٍ و اویغ کٍ  دمیل ایي ةٍ گػارد وی دوؿحی ًِع و قٌاؿی

 و اةؼایي ایي ةاؾخ وی قِد ةاروَاي دیٌی ًیؽ جكِیث قِد . در ایي راؿحا پیكاٌُاد وای قاِد: آواِزشةٌ قِد.وی

 جاأدیؼ و اؿث آن دٌَغه ي ج)اول و ؿازًغه صال ؾیي در و زاوؿٍ وحي از ةؼآوغه ازحىاؾی ًُاد پؼورش وُىحؼیي

ي ایي کٍ ایاي ؿاازوان آوِزقای اؿث از ایي رو پیكٌُاد وی قِد ةؼا وضـِس کاو ً زاوؿٍ اوؼي پیكؼفث در آن

ةحِاًغ کِدکان و ًِزِاًان و زِاًان وحف)ؼ  ظ ق و ًِآوري را ةٍ زاوؿٍ جضِیل دَغ  وـاووالن ؿاازوان آواِزش و 

 پؼورش وی ةایـث ةیف از پیف ةٍ جؿُغ کاري و ةاورَاي دیٌی وؿنىان جِزٍ کؼده ةاقغ.

 و کِدکاان ی از زاًاب وؿنىاان و واغیؼان ةاٍدیٌا ةاورَااي جؿىیف و وفاَیه دیٌی مضیش اًحكال و آوِزش

 وای زًاغگی آن در واا کٍ اي زاوؿٍ اؿث. پؼورش و ًؼام آوِزش در وُه وتاصخ و از وِضِؾات ی)ی ًِزِاًان

 دؿحگاه َاي جىام دمیل َىیي ةٍ اؿث. اؿ م دیي از وحأدؼ فؼٌَگی اش و رفحارَاي ازحىاؾی و اؾىال جىام کٌیه 

در  کٌٌاغ  ریاؽي ةؼًاواٍ اؿا م زیؼةٌاایی ي فنـافٍ ةاا ًىِدن َىـِ زُث در را دظِ ج ش دٌَغه ةایغ آوِزش

 آواِزش ةٍ جٌُا و مِرت گیؼد ًِزِاًان و کِدکان ًـل ةٍ دیٌی ةاورَاي و وفاَیه اًحكال در کِجاَی کٍ مِرجی

 ةیٌف و جؿنب ةغون آیٌغه اي ًـل و کىحؼ قغه وػَتی و وحؿُغ زِاًان آیٌغه در قِد ةـٌغه وغارس در مؼف

 داقث. ظِاَیه اؿ وی فؼٌَگ ةٍ ًـتث مضیش

 

 هٌابع

 .21   1دیي  ) و قٌاؿی روان . «روان آراوف در ًىاز ًكف»  . 1394 اصىغ.) ؾنی پٌاَی 

  ّای دیٌداری تْراىهقیاس . 1391ًژاد  ع )ظغایاري فؼد  م؛ فكیُی  ع؛ غتاري ةٌاب  ب؛ ق)َِی ی)حا  م و رصیىی

 چاپ اول.اًحكارات آواي ًِر  

 زًغگی ؿتك و دیٌی ةاورَاي قٌاظحی زاوؿٍ راةعٍ ةؼرؿی»  . 1394جٌُایی  صـیي اةِامضـي؛ ظؼوی  قىـی.)

 .41-19   6)3کؼواًكاه  پژوَف ازحىاؾی   وِردي وعامؿٍ  «گافىي و روش ًؼؼیٍ اسةؼا

 وػَتی گیؼي ثزُ در قعنیث ؿاظث ًكف ةؼرؿی » . 1389 وضىغکؼیه؛ ظِاًیي زاده  وؼزان.) ظغاپٌاَی 

 .204-185   2)4  «رواًكٌاؿی .داًكسِیان

 آوِزان داًف ةیي دیٌی ةاورَاي و وفاَیه اقاؾٍ در وودؼ ؾِاول»  . 1391ظعیب زًساًی  ًازی ؛ فؼج امنُی  وُؼان.)

 .17-1   25) 8حی  روان قٌاؿی جؼةی«.   جُؼان 2 وٌعكُی وحِؿعٍ و راٌَىایی دوره)

 . جُؼان  زنغ اول.رٍاى پرستاری بْداضت رٍاى . 1387اًی  اصىغ ؾنی. )صازی آقازاًی  ؿؿیغ؛ ًِق

 ؿ وث و ةضؼان َِیث اؿاؿی  وػَتی ةاورَاي » . 1392 صىیغ.) پِر  وضىغصـیي؛ صتیتی ؾنیؼضا؛ ةیاضی  رزایی 

 .107-97   22) جضِمی  رواًكٌاؿی .«زِاًان ؾىِوی

 .19-1: 15. پژوَكٌاوٍ جؼةیحی  «َا َا و چامفَِش وؿٌِي: دیغگاه»  . 1391رزایی ؾنی)

  پایان ًاوٍ  «ةؼرؿی راةعٍ ةاورَاي وػَتی  َِش وؿٌِي و اویغ و وـئِمیث پػیؼي»  . 1391رصىاًی  وغًٍ)

   گؼوه رواًكٌاؿی.ٌاؿی ارقغ. داًكگاه وضكف اردةینیکارق
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نی ادیؼ آًُا ةؼ ؾىن)ؼد جضنیراةعٍ دیٌغاري و َِش وؿٌِي و ج»  . 1393ؾاةغي  یاؿىیي و ةؼات دؿحسؼدي  ًگیي)

 52-37  1  روی)ؼدَاي ًِیي آوِزقی )« داًكسِیاند

 ؿىث. جُؼان: قكه  چاپ .اسالهی اخالق  . 1386 ؾنی.) وضىغ ؿادات 

 .قغیاًی . جُؼان:اکتطافی ّای رٍش بر تأکید با دیٌی تربیت بِ ًوادیي رٍیکردی  . 1384 ؾتغامؿؼیه.) کؼیىی 

 و رواًكٌاؿی غیؼ صافؼان. و قؼآن صافؼان ؾىِوی ؿ وث وكایـٍ » .1388.) ىغصـیيوض زِاَؼي  صسث؛ وغاصی 

 .109   1)2   «دیي

 و . رواًپؽق)یوـنىاًان از گؼوَی در َتیػو َاي فؿامیث و ةُؽیـحی ذٌَی اصـاس»  . 1384 صتیب.) فؼد  َادیان

 .232-224   11)  « رفحار  و )اًغیكٍ ایؼان ةامیٌی روان قٌاؿی

ًكف اؾحكادات وػَتی در پیكگیؼي از اظح الت رواًی. »  . 1389یان  وضىغ؛ یؿكِةی  ظاَؼه؛ رواًتعف  اکتؼ. )یؿكِة

 .22ظؼدادواه  ؿاري  17و  17؛ « واوایی -َىایف ؿؼاؿؼي امِل پیكگیؼي در پؼؿحاري
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