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   ءبر آرا يمبتن يت زندگيفيپرسشنامه ک يابيساخت و اعتبار

 يآمل يجوادآيت اهلل 
 5فطيثطظ تالطي، 4ؾثساهلل ضفيؽ آتازي، 3هؿػَهِ اسوؿيلي، 2احوس تطجؿلي، *1ؾاطفِ ًژازهحوس ًاهمي

 

 ذٌیچک

ي ي کيفيت ظًسگي هثتٌي تط آضاء جَازي آهل  ّسف ايي پژٍّص ساذت ٍ اؾتثاضياتي پطسطٌاهِ      

ًف ط اظ   350است. ضٍش پژٍّص تَغيفي اظ ًَؼ پيوايطي است ٍ پطسطٌاهِ هحمك س اذتِ تَس     

گيطي زض زستطس اًتراب  زاًطجَياى کاضضٌاسي زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس کطج کِ تِ ضٍش ًوًَِ 

ّاي آيت جَازي آهلي استفازُ ضسُ است. زُ ضس. زض ساذت پطسطٌاهِ اظ کتابضسُ تَزًس، پاسد زا

ّ اي ضٍاي ي غ َضي، هحت َايي ٍ ضٍاي ي س اظُ  تحلي   ؾ اهلي ٍ         هٌػَض تطضس ي ضٍاي ي اظ ضٍش  تِ 

ّوثستگي اتؿاز تا ک  پطسطٌاهِ( استفازُ ضس. پس اظ احطاظ ضٍايي هحتَا ٍ تطضسي ضاذع تاضتلت ٍ 

KMOِّاي اغلي ٍ چطذص ٍاضيواکس هَضز تحلي  ؾاهلي لطاض گطفت ک ِ   ، پطسطٌاهِ تا ضٍش هَلف

ي اظ ٍجَز چْاض تؿس ذسا، ذَز، زيگطاى ٍ طثيؿت اس ت. اؾتث اض ک   پطسط ٌاهِ ت ا ضٍش      ًتايج حاک

حاکي اظ پاي ايي پطسط ٌاهِ اس ت. زض ًْاي ت      89/0ٍ  63/0زًٍين کطزى ٍ آلفاي کطًٍثاخ تِ تطتية 

 ي کاضايي ٍ کفايت پطسطٌاهِ ّستٌس.ّا ًطاى زٌّسُ يافتِ

 .ساظُ، اؾتثاض ييهحتَا، ضٍا يي، ضٍايت ظًسگيفي: پطسطٌاهِ کیذیکل یَا ياژٌ
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 مقذمٍ

ک ِ   ياس ت. ت ِ ط َض    يت ظً سگ ي  فيک ين هْن ٍ اغلياظ هفاّ يکيٍ هطاٍضُ  يزض ضٍاى ضٌاس      

ضا تِ ذَز اذتػ اظ زازُ اس ت    يٍ اجتواؾ يمات ؾلَم ضفتاضيات ٍ تحمياظ ًػط ياترص لات  تَجِ

ٍ گس تطش   يت ضً سگ يفيط زض کييل اغالح ٍ تغ( هحمماى هؿتمسًس کِ تْتط است تِ زًثا2006َ، ي ل

اظ ًػ ط  ( 2000گوي، يزض افطاز ٍ جَاهؽ ت َز  س ل   يستيٍ تْع يت اظ ظًسگيجاز ضضايّا ٍ ايتَاًوٌس

اش ت ا تَج ِ ت ِ    يت ظً سگ يف طز اظ ٍض ؿ   يضاه  پٌ ساضّا  يت ظًسگيفيک ي،ساظهاى تْساضت جْاً

ت ي  فياظ هحمم اى ک  ي(. تطذ  2003، ٍض پ ا کٌٌس اس ت   يه يکِ زض آى ظًسگ يفطٌّگ ٍ ًػام اضظض

ٍج َز زاضز ک ِ    يک طز شٌّ   يک طز، ضٍ يي ضٍي  زض همات   ا  .اًسف کطزُيتؿط يٌيکطز ؾيضا تا ضٍ يظًسگ

 ياتي  زض اضظ يطز ٍ تط ؾَاه   ض ٌاذت  يگيت فطز زض ًػط هيا ضضاي يضا هتطازف تا ضاز يت ظًسگيفيک

کِ هَضز ًػ ط تَاف ك ابل ة     يت ظًسگيفيهْن ک يّايژگيٍ (2006َ، يس زاضز  ليتاک يت ظًسگيفيک

ا تَزى است ٍ ّ ط س ِ   يتَزى ٍ پَ يتَزى، شٌّ ياست ضاه  چٌس تؿس يغاحة ًػطاى ؾلَم اجتواؾ

تاض س.  يآى ه   يٍ اجتو اؾ  ي، ضٍاً  يهطت َ  ت ِ س الهت اتؿ از جس واً      يت ظً سگ يفيک يتؿس اساس

ت ي  فيس الهت ٍ ک  ز.زاض يت ٍ جل َُ ذاغ   ي  اّو يت ظً سگ يفيي اسالم کيزض ز(. 2012پس، يلي ف

هحي  پطٍضش آزهي، تِ هؿٌاي آى است کِ تطط تا ذساي ذَز، تا زضٍى ذَز، تا ّوٌَؾاى ذَز ٍ ت ا  

ت طيي   طثيؿت پيطاهَى ذَز تا غلح ٍ سالهت ضفتاض کٌس. غ لح ت ِ اي ي هؿٌ اي ؾ ام يک ي اظ ت عض        

زيي، اطالؾاتي ( 259ب، ظ ،1386،يآهل يًياظّاي تطط تطاي ضضس ٍ تؿالي ٍ ضستگاضي است.  جَاز

ًْس تا ظًسگي تطاي اٍ زض هجوَؾِ ّستي، هيس ط ٍ هطثَؼ ضَز ٍ ت ِ تؿثي طي،    ضا زض اذتياض اًساى هي

تيي آزهي ٍ جْاى ٍ ظًسگي ٍ ذَيطتي اٍ آضتي تطلطاض گطزز ٍ ّوِ چيع ضا ت ِ زي س هتث ت تٌگ طز.     

س اى پطزاذت ِ ٍ اظ   ي ّوَاضُ تِ اتؿاز هرتلف ٍج َزي اً يچٌ( ّن46الف، ظ  ،1389،يآهل ي جَاز

اي باف  ًواًسُ است؛ اظ اضتثا  اًساى تا ذَز گطفتِ تا هٌاسثات اًساى تا هَجَزات ّستي  ّيچ جٌثِ

ّايٌس ٍ چِ ًسثت اٍ تا ذالك ٍ پطٍضزگاضش؛ ٍ ت طاي ّ ط ي ز اظ اي ي جْ ات       کِ اظ جولِ آًاى اًساى

ِ سري تطتط، ذساًٍس هتؿالي ضضس ٍ اي تياى زاضتِ است. ت ّاي حکيواًِ ّا ٍ تَغيِ گاًِ ًيع آهَظُ سِ

ٍ ضستگاضي فَظ ٍ فالح ٍي ضا ضّيي آى  زاًستِ گاًِ ياز ضسُ سؿازت تطط ضا زض پطتَ اغالح ضٍات  سِ

 .(9ت، ظ  ،1388 ،يآهل يزاًس.  جَاز هي

ه طاز اظ حي ات طي ة، ظً سگي پ اکيعُ زض       س:يگَية هيات طيف حيزض تَغ يآهل يي جَازيچٌّن

کِ افطاز ؾازي تا يکسيگط حطط ٍ ًطط زاضًس.  است تلکِ زض ّويي زًياي طثيؿيجْاى آذطت ًيست؛ 

ِ   يي هيتٌاتطا (21ج، ظ  ،1389 ،يآهل يهؤهٌاى اظ حيات طي ة تطذَضزاضًس.  جَاز  ت َاى گف ت ک 

گط اس ت.  جلَُ ييايزً يي ظًسگيز ضطٍضت زض ّويزض اسالم هْن است ٍ تِ غَضت  يت ظًسگيفيک

گ ط  يتْساض ت ٍ ز  ياف طاز، اظ پطسط ٌاهِ س اظهاى جْ اً     يت ظً سگ ي  فيک يتطضس   يزض کطَض ها تطا

  يکِ ت ا ض طا   يهستم  ٍ تَه ياٌکِ پطسطٌاهِيضَز. تا تَجِ تِ ايهطاتِ استفازُ ه يّاپطسطٌاهِ

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 105                                                                 94 تابستان/ بیستمياوطىاختی/ سال ضطم/ ضمارٌ ريش َا ي مذلُای ر

ِ يچٌهطاتمت زاضتِ تاضس، ٍجَز ًساضز ٍ ّن يٍ اساله ياجتواؾ اظ  يک  يج ي  ضا يّ ا ي زض پطسط ٌاه

ِ تؿس ذسا  يؿٌيى اًسا يت ظًسگيفياتؿاز ک -هَضز بفلت لطاض گطفتِ است، ضطٍضت زاضز کِ پطسط ٌاه

 ُط پاسد زازيي پژٍّص تِ سَاالت ظيٍ ساذتِ ضَز. زض ا يي هَضَؼ ططاحيزض ا يهؿتثط ٍ اساله يا

 ضَز.يه

 هحتَا تطذَضزاض است؟ يياظ ضٍا ياساله يت ظًسگيفيا پطسطٌاهِ کيآ -1

 ساظُ تطذَضزاض است؟ ييٍااظ ض ياساله يت ظًسگيفيا پطسطٌاهِ کيآ -2

 اؾتثاض تطذَضزاض است؟ يياظ ضٍا ياساله يت ظًسگيفيا پطسطٌاهِ کيآ -3

 ق:یريش تحق

َ  ي، تو اه يتَزُ ٍ جاهؿِ آهاض يطيوايك پيضٍش تحم  يزاًط گاُ آظاز اس اله   ياى کاضضٌاس  يزاًط ج

جن تِ ضٍش زض زستطس تَزُ است. ح يطياست. ًوًَِ گ 1391-1392 يليٍاحس کطج زض سال تحػ

 ًفط است. 350ًوًَِ 

 ًٌ اجرا:یض

ت اهلل يآ يّاپطسطٌاهِ کتاب ياغل يٌکِ هثٌاي: تا تَجِ تِ ايص تطزاضيّا ٍ فزازُ يالف( جوؽ آٍض

ط اى هطاجؿ ِ ض سُ اس ت.     يا يّ ا تِ کتاب يت ظًسگيفيک ياتيف ؾوليتؿط يتَزُ، تطا يآهل يجَاز

 ِ لحاظ ضسُ است.ِ پطسطٌاهياست کِ زض تْ ياتؿاز يت ظًسگيفيهٌػَض اظ ک

 يت ظًسگيفيطاى اظ کيف ايّا تا تَجِ تِ تؿطٍ جستجَ زض کتاب ي( تطضسالف

 يت ظًسگيفين هطتث  تا کيهفاّ يب( زستِ تٌس

 يت ظًسگيفيج( اکتطاف اتؿاز ک

 ؿت.يگطاى، طثيي لسوت چْاض همَلِ است: ذسا، ذَز، زيضسُ زض ا يهجوَؾِ اطالؾات جوؽ آٍض

 68ز پطسط ٌاهِ  يسَاالت ّط تؿس  ية تػازفيي هطحلِ تا تطکي: زض ايالسَ 68ِ پطسطٌاهِ يب( تْ

ف پاسد تَز کِ اظ فَق الؿازُ ه َافمن،  يط 5 يکطت ّط پطسص زاضايَُ ليس کِ تِ ضيِ گطزيسَال تْ

  ضسُ تَز. تا تَجِ تِ ً َؼ س َال اظ جٌث ِ    يکاهال هَافمن، هَافمن، هرالفن، فَق الؿازُ هرالفن تطک

 زض ًػط گطفتِ ضسُ است. 4تا  0زى، ًوطات اظ تَ يا هٌفيهتثت 

 پطسطٌاهِ: يج( هطحلِ اجطا

 يّ ا اطالؾات هطت َ  ت ِ پاس د    ي: پس اظ جوؽ آٍضيًفط 350پطسطٌاهِ تا گطٍُ ًوًَِ  ياجطا -1

ح صف س َاالت    يف حصف ضسًس. هثٌ ا يهَضز اظ سَاالت ضؿ 3 ي  آهاضيِ ٍ تحلياى ٍ تجعيزاًطجَ

 ست.تَزُ ا ي  ؾاهليتطاساس تحل

 َا:افتٍي

 هحتَا تطذَضزاض است؟ يياظ ضٍا ياساله يت ظًسگيفيا پطسطٌاهِ کيپطسص اٍل: آ
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تَزًس، هطرع ض سًس ک ِ زض ج سٍل     يت ظًسگيفيجوالت هطتَ  کِ هطتث  تا تحث ک ياتتسا ّوِ

ات ت ا تَج ِ ت ِ هَض َؼ ٍ     ي  ط اظ ّط هَضَؼ چٌس جولِ تِ ؾٌَاى ًوًَِ آٍضزُ ضسُ است. سپس آيظ

اظ ًػ ط   يغ َض  ي ي ضٍا يتطضس   يتؿس اظ آًْ ا اس ترطاج ض س. ت طا     4س کِ يگطز يتِ تٌسزس يهحتَ

س کِ اضکاالت ٍاضزُ تِ سَاالت ط طح  يٍ حَظُ استفازُ گطز يس هطاٍضُ، ضٍاى ضٌاسياسات يکاضضٌاس

 س.يضسُ، هطتفؽ گطز

 یت زوذگیفیابعاد ک -1جذيل 

 ٍ َايگً ابعاد استخراج ضذٌ مستىذات

 (326، ج، ظ 1388، يآهل ي جَاز حفع احتطام هتمات 

، الف،ظ 1387، يآهل ي جَاز گطيکسيهحثت کطزى ٍ زٍست زاضتي 

238) 

ٍ تطاس اس لس   ٍ ؾ سل ضفت اض      ياجتو اؾ  يؾو  تِ ؾسالت زض ظًسگ

 (193،ت، ظ 1388، يآهل يکطزى  جَاز

 ت ازب. ي  تلک ِ احس اى ک طزى ٍ ضؾا    يتف اٍت  يضفتاض تا هطزم ًِ ت ا ت   

 (667ح، ظ ، 1389، يآهل ي جَاز

 ي.  ج  َازيٍ ه  سزکاض ييگط ٍ ه  سزجَيک  سيکو  ز ک  طزى ت  ِ   

 (444،ت، ظ 1388،يآهل

 گطاىيز

21-22-23-24- 33- 

34-36- 44-43-47-

48-49-61-50-37- 

55- 57 

، الف، ظ 1389، يآهل يٍ هؿطفت تِ ٍجَز اٍ.  جَاز ذساًٍسضٌاذت 

66) 

 (66، الف، ظ 1389، يآهل ياطاؾت ٍ ؾثازت ذساًٍس  جَاز

 (220،ت، ظ 1386، يآهل يسٍاض ٍ ذَش گواى تِ ذسا.  جَازيها

 ذسا

8- 10-35- 41- 42-

14-38-58-65-66-

67-68-16- 27- 

َ (  جَاز  ّ ، ج، ظ  1388، يآهل   يضٌاذت جايگاُ ٍالؿي ذَيص  ها 

38) 

َ (  ج َاز   يت ٍ ذػَغيضٌاذت َّ ، 1384، يآهل   يات ذَز  ه ي ّ 

 (191ب، ظ  

، يآهل   يآى .  ج َاز  يلائ   ض سى ت طا   ت يٍ اّو يات فطزيحفع ح

 (265،ج، ظ 1388

، يآهل   ي ج  َاز يٍ جس  واً يحف  ع س  الهت ضٍاً    ياّتو  ام ت  طا

 (125،ج، ظ  1388

 (170،چ، ظ 1388، يآهل يغلن ًکطزى تِ ذَز.  جَاز

،ج، ظ  1388، يآهل يجَاز .يطتي زاضيٍ ذَهرالفت تا َّاي ًفس 

215) 

 ذَز

2-4-6-7-15-13-11-

12-31-17-25-18-

54-60-59-9-13--

28-39 
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، 1389، يآهل   يتا ذ سا  ج َاز   يضاتطِ ؾالن ّست يسى چگًَگيفْو

 (64الف، ظ 

، يآهل   يؿ ت.  ج َاز  يٍ طث يًحَُ تطذَضز ت ا ؾ الن ّس ت    يطيازگي

 (69، الف، ظ 1389

، چ، 1388، يآهل   يس ت.  ج َاز  ي  ظيسالهت ٍ تْساضت هح ييتاه

 (38ظ

، 1388، يآهل   ي.  ج َاز يسى تِ توام هرلَلات ؾالن ّستيؾطك ٍضظ

 (233چ، ظ 

 ؿتيطث

-46-51-53-62-69-

63-64-52-32-30-

29-45 

 ساظُ تطذَضزاض است؟ يياظ ضٍا ياساله يت ظًسگيفيا پطسطٌاهِ کيپطسص زٍم: آ

ًوطُ اتؿاز  ي  ؾاه  ٍ ّوثستگياظ ضٍش تحل يت ظًسگيفيک يپطسطٌاهِ ياساظُ ييضٍا يتطضس يتطا

 س.يتفازُ گطزّا تا ًوطُ ک  اسٍ ؾاه 

ض سُ اظ زٍ آظه َى    يگ طزآٍض  يّ ا هٌاسة ت َزى زازُ  يتطضس ي  ؾاه : زض هطحلِ ًرست تطايتحل

KMO س کِ همساض يٍ تاضتلت استفازُ گطزKMO  هم ساض   87/0ّ ا  پطسص يس ّوثستگيهاتط يتطا ٍ

هؿٌ ازاض ت َز.    P<.0001زض س طح   52/8794پطسط ٌاهِ   يت هحتَايآظهَى تاضتلت زض ذػَظ کفا

 يّ ا ِي  گَ ياغ ل  يّاهَلفِ يَُي  ؾاه  تِ ضيٌاى اظ زٍ ضاذع تاال تا استفازُ اظ تحليس اظ اطوپ

َ  يية هحتَايي تطکيطلطاض گطفت کِ تْت ي  ؾاهليپطسطٌاهِ هَضز تحل ٍ  يزاض اس کط تا تَجِ تِ ًو 

 يَُيپطسط ٌاهِ ت ِ ض     يّاس ؾاه يتَز. پس اظ چطذص هاتط يؾاهل 4س يّا هاتطاًسيزض غس ٍاض

س ٍ پ س  يّط پطسص هطرع گطز يتاض ؾاهل يِيّا تط پاز اظ ؾاه يّط يواکس( هحتَاي ٍاض هتؿاهس

ژُ زض ّط چْ اض  يط ٍيطفت. همازيّا غَضت پصؾاه  يس ًاهگصاضيّا ّط ؾاه  تَس  اساتِيگَ ياظ تطضس

. کٌٌ س يي هييضا تث ياساله يت ظًسگيفياس کياًس هميٍاض 1/34ّن  يؾاه  هطرع ضس کِ تط ضٍ

ؾاه     يّاِيي هطاضکت، گَيتطصيت 3/20پطسص  17گطاى( تا زاضا تَزى يکِ ؾاه  اٍل  ز يتِ طَض

 ٍ ؾاه   چْ اضم   8/3پطس ص   19ت ا زاضا ت َزى     ذ َز(  ٍ ؾاه  سَم 23/6پطسص  12تا  (ذسازٍم  

اً س. تؿ س   ًمص زاضتِ ياساله يت ظًسگيفياس کياًس هميي ٍاضييزض تث 1/3پطسص  13( تا ؿتيطث 

ًثَزًس اظ پطسطٌاهِ  يتاض ؾاهل يّا زاضاز اظ ؾاه يچ يّ يپطسص کِ تط ضٍ 7تؿساز  ي  ؾاهليتحلاظ 

 حصف ضسًس.
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ٍ بٍ ريش يَر گً یعامل یبا بارَا یت زوذگیفیپرسطىامٍ ک یل عاملیج تحليوتا -2 جذيل

 ماکسيچرخص يار

ٍل ٍ َايگً
  ا
ؾاه

 
ي ز

اى
گط

) 

سا
 ذ
م 
زٍ
  
ؾاه

ز( (
ذَ
م  
سَ
  
ؾاه

 

 
ؾاه

 
ضم
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چ

 

طث
 

ي
ت
ؿ
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 گطاى هٌػف ّستنيًسثت تِ ز -21

ت ذ َزم ت ِ ذط ط    ي  اگ ط هَلؿ  يک ٌن، حت    يت هيهؿوَال اظ هػلَم حوا -22

 افتس.يت

 ط ّستن ٍ آًْا ضا زٍست زاضميگطاى تا گصضت ٍ اًؿطاف پصيًسثت تِ ز -23

زض غ لح ٍ   يگ طاى ٍ تو ام ًػ ام ّس ت    يک ٌن ت ا ذ َزم، ز    يهي تالش ه -24

 تسط تطم يزٍست

 يغ ًويگطاى ضا زٍست زاضم ٍ اظ  کوز کطزى تِ آًْا زضيکوز کطزى تِ ز -33

 کٌن.

 لائ  ّستن يازياى احتطام ظياططاف يتطا -34

 غ ًکٌنيکطزى تِ آًْا زض يگطاى اظ ذَتيکٌن زض ضاتطِ تا ز يتالش ه -36

 ذلك ضسم يّسف ذاغ يهؿتمسم، هي تطا -44

 يک ٌن ٍ ت طا   يلت هث اضظُ ه   ؾ سا  يّستن ٍ تطا يذَاّاى ؾسالت اجتواؾ -43

 ّستن يجاهؿِ ذَز ضْطًٍس هتؿْس

گط يک س يس ت ِ حم َق   ي  ذ َب زض کٌ اضّن  تا   يز ظًسگي يتِ ًػط هي تطا -47

 نياحتطام تگصاض

 ع ضضس زّنيگطاى ضا  ًيزاًن کِ ز يضضس ذَز الظم ه يتطا -48

 گطاى غثَض، ترطٌسُ ٍ هْطتاى ّستنيزض ضاتطِ تا ز -49

 ز اًساى زٍست زاضميٌَاى ّوِ ضا تِ ؾ -61

ت حمَق يگصاضم ٍ ضؾا يگطاى تِ حمَق آًْا احتطام هيزض ضاتطِ هتمات  تا ز -50

 زاًن يگطاى ضا هْن هيز

 هي است ياظ اغَل ظًسگ يکيگطاى يکطزى تِ ز يذَت -37

سى ه ي ت ِ اّ سافن ًم ص     ي، زض ضسياهکاًات جْاى ّست يتاٍض زاضم تواه -55

 زاضًس

افت س، اظ کو ز ت ِ    يهٌ افؽ ام ت ِ ذط ط ت    يگ ط يوز تِ زاگط تِ ٍاسطِ ک -57

 کٌن. يه يگطاى ذَززاضيز

ؿ ت  يت ِ طث  يالْ   يزاًن ٍ ًگاّ يسُ ذساًٍس هيضا ذلمت ٍ آفط يؾالن ّست -3

 زاضم

 کٌس يت هيّسا يذَت ياست کِ هطا تِ سَ يزض ٍجَز هي ذَز هتؿال -8

ت اًساى اس ت ٍ  ز اهاًت اظ جاًة ذساًٍس زض زسي يتاٍض زاضم  ًػام ّست -10

 کٌن يزض حفع آى تالش ه
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 تاٍض زاضم کِ ذساًٍس تِ فکط هطکالت هي است -14

 سٍاضميي ّستن ٍ ًسثت تِ الطاف اٍ اهيتِ ذساًٍس ذَضث -16

 زاضز. يازيهي ًمص ظ ياضتثا  تا ذساًٍس زض احساس سالهت -27

 آى اضظش لائ  ّستن يزاًن ٍ تطا يه يٍجَز ذَز ضا الْ -35

 کٌن يافت ًويزض يازيت ظيطٍ ٍ حوايًس ًاظ ذساٍ -41

 تا ذساًٍس ًساضم. يت ترطياضتثا  ضضا -42

 هي است. يز جٌثِ هْن زض ظًسگياطاؾت اظ ذساًٍس  -38

 کٌن. يز تا ذساًٍس زاضم، احساس کوال هيٍ ًعز يويضاتطِ غو يٍلت -58

 کٌن. يًو يازيت ظيزض زؾا ٍ ذلَتن تا ذساًٍس احساس ضضا -65

 ضٌاسن يکٌن ٍ اٍ ضا ه يام ذساًٍس ضا حس ه يزض ظًسگ -66

ام ٍجَز زاضز ض کطگعاض ذساًٍ س    يکِ زض ظًسگ يازيهتثت ظ يعّايتاتت چ -67

 ّستن

 سُ زاضم کِ ذساًٍس هطا زٍست زاضز ٍ هطالة هي استيؾم -68

 تا ضٍح ضا زض ًػط زاضم. ي، ّواٌّگيجسواً يتطآٍضزُ کطزى ذَاستِ ّازض  -2

 اًساظميط تيسى ظهاى هٌاسة آى، تِ تاذيالتن ضا تا ضسيتوا تَاًن يه يتِ ذَت -4

 کٌن. يکٌن ٍ سالهت ذَز ضا حفع ه يهطالثت ه ياظ ذَزم تِ ذَت -6

 يزض ظً سگ  يضٍض ٌ  يضسالت ّستن ٍ اّ ساف ٍ اضظش ّ ا   يزاضا يزض ظًسگ -7

 زاضم

 زاضم يذَز آگاّ يجاى ّايٍ ّ يًسثت تِ حاالت ضٍح -15

هي هضط است، اظ ضفتي ت ِ   يس کِ تطايايا ذَضن تيم لصت تثط يعياگط اظ چ -13

 کٌن يه يسوت آى ذَززاض

 تطذَضزاض ّستن يٍ اضازُ ذَت يطتي زاضياظ ذَ يتِ طَض کل-11

 جسن ٍ ضٍحن هٌاسة است. يع تطايزاًن کِ چِ چ يه يتِ ذَت -12

 ضَم يت ًويطم ٍ اشيگ يگطاى لطاض ًويط گفتاض ٍ ضفتاض زيتحت تاث -31

 ام تَجِ زاضم ياضت جسواًتِ تْس -17

 ياست کِ ه ي اًج ام ه     يياظ کاضّا يکيِ يطيکوز کطزى تِ هَسسات ذ -25

 زّن.

 ذَز ٍالف ّستن يهؿوَال زض توام لحػات تِ حاالت زضًٍ -18

 ز اًساى هطلؽ ّستنيت ذَز تِ ؾٌَاى يگاُ ٍ هَلؿياظ جا -54

 يٍ ضٍح   يجس و  ياظّ ا يذَز تَجِ زاضم.   ً يٍ ضٍح يجسو ياظّايتِ ً -60

 زاًن( يه يذَز ضا تِ ذَت

 تا ذَزم زاضم يّوَاضُ هطالة ّستن کِ چِ ضفتاض -59

ًاپس ٌس ٍ   يضا اه ط  يثيام اضظش لائ  ّستن ٍ ّط گًَِ آس يظًسگ يهي تطا -9

 زاًن يغلن تِ ذَز ه

هي هضط است، اظ ضف تي ت ِ    يس کِ تطايايا ذَضن تيلصت تثطم  يعياگطاظ چ -13

 ٌن.ک يه يسوت آى ذَززاض
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 زّن ية ظزى تِ جسون ضَز ضا اًجام ًويآًچِ تاؾث آس -28

ع ي  ام ٍ ت ِ کج ا ذ َاّن ضف ت چ     ٌکِ کِ ّستن ٍ اظ کج ا اه سُ  يزض هَضز ا -39

 زاًن يًو يازيظ

 کٌن يست ٍ آلَزُ ًکطزى آى تالش هي  ظيحفع هح يتطا -45

 ت کطزيس حمَق توام هَجَزات ضا ضؾايتاٍض زاضم تا -46

 زاًن يًاپسٌس ه يَاًات ٍ ضکاض آًْا ضا اهطيِ حآظاض ضساًسى ت -51

 کٌن يگطاى ٍ جاهؿِ تا هالحػِ ضفتاض هيًسثت تِ ز -53

ٍاضز  يثيک ٌن ت ِ آًْ ا آس      يتالش ه   يؿيزض ٌّگام استفازُ اظ هٌاتؽ طث -62

 ًکٌن

گ طاى، کو ز   يگ طاى ّس تن ٍ زٍس ت زاضم زض ضض س ٍ تح َل ز     يهطالة ز -69

 کٌٌسُ تاضن.

 گطاى غلن کٌن.ي  هرتلف تِ زيضطا ستن زضيحاضط ً -63

 طتي زاض ّستنيذَز هاًٌس کٌتطل ٍظى ذَ يزض ؾازات ضرػ -64

 کٌن يه يذَززاض ي، چِ ؾاطفيگطاى چِ جسوية ظزى تِ زياظ آس -52

 ضا زاضم يميؾو يًگطم احساس ضاز يؿت ٍ هٌاغط آى هيتِ طث يٍلت -32

ًچ ِ اظ ذ َز اًتػ اض    آا س ِ ت   يضٍظهطُ تِ ًمس ضفتاض ذَزم زض هما يزض ظًسگ -30

 پطزاظميزاضم ه

 .هي هؿوَال تا ذَزم غازق ّستن -29

35/0 

47/0 

41/0 

37/0 

39/0 

 1/2 6/2 23/4 82/13 ژُيضظش ٍا

 1/3 8/4 23/8 3/20 اًسيٍاض

 5/36 اًس ک يٍاض

اس تفازُ ض س ک ِ     عي  ّا ٍ اتؿاز تا ًوطُ ک   ً ُ ؾاه ًوط يساظُ اظ ضٍش ّوثستگ ييضٍا يتطضس يتطا

آٍضزُ ض سُ   01/0زض س طح   يتا هؿٌازاض 3طسَى هطتَ  تِ ّط ؾاه  زض جسٍل يپ ية ّوثستگيضط

 است.

 یاسالم یت زوذگیفیه ابعاد با ومرٌ کل پرسطىامٍ کیب یبستگَم -3 جذيل

 ومرٌ کل عتیطب خًد گرانيد خذا ابعاد

     1 ذسا

    1 35/0** گطاىيز

   1 42/0** 25/0** ذَز

  1 24/0** 33/0** 23/0** ؿتيطث

 1 50/0** 64/0** 75/0** 81/0** ًوطُ ک 

**    p<0.01 
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 اظ اؾتثاض تطذَضزاض است؟ ياساله يت ظًسگيفيا پطسطٌاهِ کيپطسص سَم: آ

کطًٍث اخ اس تفازُ ض س.     يَُ آلفايتِ ض يکطزى ٍ ثثات زضًٍ زٍ ًين يّااظ ضٍش ييايپا يتطضس يتطا

زٍ تسست آهس ٍ تا اس تفازُ اظ ضٍش   89/0کطًٍثاخ  يک  پطسطٌاهِ تطاساس آلفا ية اؾتثاض تطايضط

آه سُ   4ضس ٍ اؾتثاض ّط تؿس اظ پطسطٌاهِ زض جسٍل تايه 63/0وِ هؿازل يزٍ ً يکطزى ّوثستگ ًين

 :است

 یاسالم یت زوذگیفیابعاد پرسطىامٍ ک یکريوباخ برا یب آلفايضرا -4 جذيل

 عتیطب خًد گرانيد خذا یت زوذگیفیابعاد ک

 81/0 80/0 88/0 87/0 همساض آلفا

 یریگ جٍیبحث ي وت

 يهٌاس ث  يياي  پاٍ  ي ي اظ ضٍا يً سگ ت ظي  فيزّ س ک ِ پطسط ٌاهِ ک   يًطاى ه ايي تحميكج يًتا      

زض  يت ظًسگيفيٍ ک ٍجَز چْاض تؿس تَز يًطاى زٌّسُ ياکتطاف ي  ؾاهليج تحليتطذَضزاض است. ًتا

 13ؿ ت ت ا   يِ ٍ زض تؿ س طث ي  گَ 22 ِ، زض تؿس ذَز تايگَ 17گطاى تا يِ، زض تؿس زيگَ 12تؿس ذسا تا 

اًس ضا ي  اظ ک   ٍاض  5/36/0ِ ي  گَ 64ي ي  تٌس ک ِ ا زض ّط تؿس لطاض زاض   يي تاض ؾاهليتطصيِ تا تيگَ

ک     يّ ا ت ا ًو طُ   ؾاه    يپطسطٌاهِ اس ت. ّوثس تگ   يتطا يکٌٌس کِ زضغس هٌاسثيه يٌيتصيپ

تَاى ي  ؾاه  هيُ زض تحلج کسة ضسيي ًتاييهٌاسة است. زض تث يساظُ يياظ ضٍا يپطسطٌاهِ حاک

ج يپطزاذت ِ، اض اضُ ک طز ک ِ ًت ا      ياس اله  سگاُي  اظ ز ياتؿاز سثز ظً سگ  يکِ تِ تطضس يپژٍّطتِ 

ت ِ   ياس اله  يس ثز ظً سگ   يي پژٍّص تا ّسف ساذت پطسطٌاهِيزض تطزاضتِ است؛ زض ا يهطاتْ

سگاُ هحوس ت الط غ سض   يزتَاى تِ يي هيچٌاضاضُ کطزُ است. ّن ي، هؿٌَي، اجتواؾيفطز يّاهَلفِ

گ طاى ٍ  يز ،ضاتطِ اًساى تا ذسا، تا ذ َز  ن اسالم ضا زض چْاض هحَضيهجوَؾِ تؿالطاى يااضاضُ کطز کِ 

ص هط طح ض سُ   يگط کِ تَس  فطيز يزض پژٍّط. (1391، ياًي کاٍ کطزُ است. يؿت زستِ تٌسيطث

ت ي  فيک يٌ ِ، ؾٌاغ ط اغ ل   يي ظهي  زض ا ياٍ ساذت پطسطٌاهِ يت ظًسگيفيک ياست تا ّسف تطضس

ص، يزاً س.  ف ط  يل ات فطاب ت ه    ٍ اٍ يگطاى، سالهت ضٍاً  ي، ضٍات  تا زيجسواً يّاطِيضا ح يظًسگ

ي ت ِ ًػ ط   يچٌ   يت ظً سگ يفيسٌجص ک يتطا زض کطَض يتَه يتا تَجِ تِ ًثَز پطسطٌاهِ (.2006

ک ِ ّ سف آى    ييّ ا س. زض پ ژٍّص ي  اظ ضا تطط طف ًوا يي ًيِ ضسُ تتَاًس ايضسس کِ پطسطٌاهِ تْيه

 يطّ ا يٍ هتغ يت ظً سگ يفيکِ ک ييّاا پژٍّصيتاضس  اىيزاًطجَ يت ظًسگيفيک ياتيٍ اضظض يتطضس

پ ژٍّص  هَضز  ..الت ٍ .يت، تحػياى هاًٌس جٌسيزاًطجَ يزهَگطاف يّايژگيهطتث  ضا تا تَجِ تِ ٍ

ي پطسط ٌاهِ  ي  ي کاضتطز ايتطتَاى تِ هْنيتَاى اظ پطسطٌاهِ استفازُ کطز. الثتِ هيزٌّس، هيلطاض ه

 ياس اله  يٍ کاضّا استفازُ اظ ساظ يز جاهؿِ اسالهيطاى تِ ؾٌَاى ياضاضُ کطز. زض ا يزض ضٍاى ضٌاس

ّ ن زاض تِ    يضطٍؼ ضسُ است ّطچٌس زض ضطٍؼ هط کالت  يتطگطفتِ اظ لطاى زض هطاٍضُ ٍ ضٍاى زضهاً

پطزاذت ِ   يِ ٍ اغ ل ي  اٍل يٌکِ ت ِ هث اً  ي، تسٍى ايٌيز يّااظ آهَظُ ياتعاض ياست؛ اظ جولِ استفازُ
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 يٍ گطٍّ   يزض هطاٍضُ ف طز  يهتؿسز يّاّن غَضت گطفتِ است. پژٍّص يالساهات ذَت يضَز. ٍل

 يسگاُ اس اله ي  هٌطث ك ت ط ز   يضٍاى ضٌاس يِ اتعاضّايتْ يغَضت گطفتِ است ٍل يکطز اسالهيتا ضٍ

 يتَاى اظ آى تِ ؾٌَاى اتعاضيِ ضسُ هيتْ يپطسطٌاهِ ياتيي تا ٌّجاضيضسس. تٌاتطايتِ ًػط ه يضطٍض

 ُ کطز.ّا استفاززض پژٍّص ياساله يت ظًسگيفيسٌجص ک يتطا

 بعمىا

.  تطجو ِ اک طم ذوس ِ،    يت ظًسگيفيتط تْثَز ک يهثتٌ ي(. ضٍاى زضها2006ً  يص، ام. تيفط

 (. تْطاى؛ اضجوٌس1390

 ٍ اتعاض سٌجص آى. لن؛ سثحاى. چاج اٍل ياساله يسثز ظًسگ ،(1391، هحوس  ياًيکاٍ

ل ن:   پ َض.  ي.ب(. فططت زض ل طآى، هحم ك هحو س ضض ا هػ طف     1384  ؾثساهلل ي،آهل يجَاز

 اًتطاضات اسطاء. ًَتت چاج سَم

لن: اًتطاضات اسطاء. ًَتت چ اج   ،2طِ جلس ي.ب( . سطچطوِ اًس1386ؾثساهلل   ي،آهل يجَاز

 پٌجن

. لن: اًتط اضات  ياساله يهحمك ؾل ،.ت(. هطاح  اذالق زض لطآى1386ؾثساهلل   ي،آهل يجَاز

 اسطاء. ًَتت چاج ّفتن

ل ن:   ،هَف ك  يطض ا ضٍبٌ   يهحم ك ؾل  ،اي  ي ٍ زًيثت ز.الف(. ًس1387ؾثساهلل   ي،آهل يجَاز

 اًتطاضات اسطاء. ًَتت چاج پٌجن

ل ن: اًتط اضات    ،هحمك هحو س  ،ي الول ي.ت(. اسالم ٍ ضٍات  ت1388ف ؾثساهلل   يآهل يجَاز

 اسطاء. ًَتت چاج اٍل

ل ن:   ي،ل  يذل يهحم ك هػ طف   ،ف زض اسالمي. ج(. حك ٍ تکل1388ف ؾثساهلل   يآهل يجَاز

 اسطاء. ًَتت چاج سَم اًتطاضات

اى. ل ن:  ي  ويهحم ك ؾث اس ضح   ،س ت ي  ظي. چ(. اس الم ٍ هح   1388ؾثساهلل   ي،آهل يجَاز

 اًتطاضات اسطاء. ًَتت چاج پٌجن

ل ن:   يي،هحم ك هحو س غ فا    ،1همطت اى جل س    ي.الف(. ازب فٌا1389ؾثساهلل   ي،آهل يجَاز

 اًتطاضات اسطاء. ًَتت چاج ّفتن

ل ن:   يي،هحم ك هحو س غ فا    ،5همطت اى جل س    ي. ازب فٌاج( .1389  ؾثساهلل ي،آهل يجَاز

 اًتطاضات اسطاء. ًَتت چاج سَم
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