
مقدمه

اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

های ارتباطی و حمایت اجتماعی بر اساس دینداریبررسی مهارت

3، خؼفش حسٌی2ضیَا فشهاًی ضْشضا،1ػلی قائذًیای خْشهی
alighaednia@gmail.comداًطدَی کاسضٌاسی اسضذ سٍاًطٌاسی تالیٌی، داًطگاُ خَاسصهی، .1

.داًطدَی کاسضٌاسی اسضذ هطاٍسُ خاًَادُ، داًطگاُ ػلَم تْضیستی ٍ تَاًثخطی تْشاى.2

.استادیاس گشٍُ سٍاًطٌاسی تالیٌی، داًطگاُ خَاسصهی.3

 تأثیش فشد صًذگی ی سٍصهشُ سٍیذادّای اسصیاتی ٍ فکشی فشآیٌذ تش هیاًدی یک ػٌَاى تِ هزّة
 اسصیاتی داس هؼٌی ٍ هثثت هٌفی، ظاّش تِ سٍیذادّای اص تسیاسی حتی تشتیة تذیي .گزاسد هی
 تِ کِ تاٍسًذ ایي تش پژٍّطگشاى اص تسیاسی .داضت خَاّذ هثثتی احساس آًْا اص فشد ٍ ضًَذهی

 ٍ لَکاس دیٌش،)ضَد هی تش آساى اختواػی ضشایط، ٍ ّا ّیداى تا تشخَسد ایواى کوک
 ّوثستگی هثثت ی ػاطفِ تا تَدى هزّثی اًذ دادُ ًطاى ّا تشسسی ّوچٌیي .(2002اٍیطی،
.(1988 تلژى، ٍ کالسک ٍاتسَى،)داسد هؼکَس ی ساتطِ هٌفی ی ػاطفِ تا ٍ هستقین

 دیگشاى تا سالن ٍ هثثت سٍاتط داضتي .اًذ ضشٍسی ها اساسی ًیاصّای اسضای تشای اًساًی سٍاتط
 هؼلَل دٍ ّش تَد خَاّین آیٌذُ دس چِ آى ٍ ّستین اهشٍص کِ چِ آى .است آدهی کوال ٍ سضذ کلیذ

 ّن دٌّذ هی ضکل اختواػی اًساى یک صَست تِ سا ها سفتاس ها سٍاتط .است دیگشاى تا ها ساتطِ
 ثٌایی،)داسًذ ػوذُ ًقص ها خَیطتي هفَْم ٍ َّیت ضخصیت، تَدى فشد تِ هٌحصش دس چٌیي
1377).

 ّش پیشٍاى کِ است تاٍسّایی اػتقادی؛ تؼذ :اص ػثاست اًذ استاسک ٍ گالک دیذگاُ اص دیي داسی اتؼاد
 ّش پیشٍاى هی سٍد اًتظاس کِ هطخصی دیٌی اػوال دیٌی؛ اػوال یا هٌاسکی تؼذ .پایثٌذًذ تذاى دیي
 تِ هشتَط احساسات ٍ تصَسات ػَاطف، دس دیٌی؛ ػَاطف یا تدشتی تؼذ .آٍسًذ خا تِ سا آًْا دیي

 اساسی داًص ٍ اطالػات دیٌی؛ داًص یا فکشی تؼذ .هی ضَد ظاّش هتؼالی اقتذاس یا غایی ٍاقؼیت
 .تذاًٌذ سا آى دیي پیشٍاى هی سٍد اًتظاس کِ است هقذس کتاب ّای ٍ دیٌی ػقایذ اصَل هَسد دس

 فشد سٍصهشُ صًذگی دس دیٌی داًص ٍ تدشتِ ػول، تاٍس، پیاهذّای ضاهل دیٌی؛ آثاس یا پیاهذ تؼذ
 اص دیي داسی، آخش تؼذ تِ تَخِ تا .(1386 تَکلی، ٍ آصادُ اػظن).است سایشیي تا اٍ سٍاتط ٍ هؼتقذ
.داًست اختواػی حوایت اص تْشُ هٌذی هی تَاى سا آى پیاهذّای خولِ

 داضتي، تؼلق اص رٌّی احساس» ،(2005 لی، اص ًقل ت1973ِ)هَس ًظش طثق اختواػی، حوایت
 خاطش تِ ٍ فشد خَد خاطش تِ تَدى، ًیاص هَسد ٍ ضذى، داضتِ دٍست ضذى، پزیشفتِ

.است ،«دّذ اًدام هی تَاًذ آًچِ
 ّای تشسسی ضَد هی هطشح سٍاى سالهت ّای هؤلفِ اص یکی ػٌَاى تِ هؼٌَیات تِ گشایص اهشٍصُ
 اص تیطتشی هصًَیت تاضذ، صیادتش افشاد ی دیٌذاس ٍ هؼٌَیت هیضاى ّشچِ دٌّذ، هی ًطاى ػلوی

 ّای هْاست هقایسِ حاضش پژٍّص ّذف .کٌٌذ هی پیذا سفتاسی اًحشافات ٍ سٍاًی ّای تیواسی
.تَد دیٌذاسضؼیف ٍ قَی دیٌذاس افشاد دس اختواػی حوایت ٍ استثاطی

نتایج

بحث

مراجع

ّای استثاطی ٍ حوایت اختواػی ٍ  ًتایح تحلیل ٍاسیاًس یک ساِّ تشای هقایسِ افشاد دیٌذاس  هیاًگیي ٍ اًحشاف استاًذاسد هْاست: 1خذٍل
ٍ غیشدیٌذاس

روش تحقیق

 هیضاى تفاٍت ساِّ یک ٍاسیاًس تحلیل طشیق اص ٍ است  ای هقایسِ-ػلّی ًَع اص پژٍّص ایي
.ضذ تشسسی دیٌذاسضؼیف ٍ قَی دیٌذاس افشاد تیي اختواػی حوایت ٍ استثاطی ّای هْاست

:ّا دادُ آٍسی خوغ اتضاس
 اص ًقل تِ ، 2004) جرابل ارتباطی های مهارت شده نظر تجدید پرسشنامه

 گَیِ تکویل تِ پاسخگَ کِ است گَیِ 34 داسای پشسطٌاهِ ایي (1384 فذاکاس، ٍ چاسی حسیي
 هْاست خشدُ .پشداصد هی (ّویطِ ;5  تا ّشگض ;1) لیکشت ای دسخِ 5 طیف یک سٍی تش آى ّای
 دادى، گَش هْاست خشدُ پٌح ضاهل گیشًذ هی قشاس تشسسی هَسد هقیاس ایي دس کِ استثاطی ّای

 خشدُ اص یک ّش دس پاسخگَ ّش تشای .تاضٌذ هی  قاطؼیت ٍ تیٌص پیام، دسک ػَاطف، تٌظین
  هدوَع دس فشد ّش ًوشات خوغ حاصل ٍ ضَد هی هحاسثِ ای خذاگاًِ ًوشُ هزکَس ّای هْاست

  .تاضذ هی آصهَدًی استثاطی ّای هْاست کل ًوشُ هثیي ًیض گَیِ 34
 دس استَاست ٍ ٍیلیاهض تاهسَى، ّالی، فیلیپس، ٍاکس، (SS-A) اجتماعی حمایت آزمون

 تش کَب تؼشیف تش هثتٌی آى ًظشی ساختاس ٍ ضذُ تْیِ (1385 حویذ، اص ًقل تِ)1986 سال
 سایشیي ٍ دٍستاى خاًَادُ، حیطۀ سِ کِ است سال 23 داسای هقیاس ایي .است اختواػی حوایت

.گیشد هی ًظش دس سا
:استارك و گالك دینداری نامه پرسش

 دیٌذاسی ٍ دیٌی تاٍسّای ٍ ّا ًگشش سٌدیذى تشای استاسک ٍ گالک تَسط پشسطٌاهِ ایي
(1965 استاسک، ٍ گالک) است ضذُ ساختِ

 پیاهذی، ػاطفی، اػتقادی، پٌدگاهۀ اتؼاد ضاهل کِ است تؼذی پٌح سٌدۀ یک حاضش پشسطٌاهِ
.پشداصد هی دیٌذاسی سٌدص تِ فکشی ٍ هٌاسکی

 آًْا تِ دیي آى پیشٍاى سٍد هی اًتظاس کِ تاٍسّایی اص است ػثاست دیٌی تاٍسّای یا اػتقادی تؼُذ -
.تاضٌذ داضتِ اػتقاد

 دس ضشکت ًواص، ػثادت، ّوچَى هطخصی دیٌی اػوال ضاهل دیٌی، اػوال یا هٌاسکی تؼُذ -
.آٍسًذ تدا سا آًْا دیي ّش پیشٍاى سٍد هی اًتظاس کِ است...ٍ گشفتي سٍصُ خاظ، دیٌی ّایآئیي

 تا ساتطِ داضتي تِ هشتَط احساسات ٍ تصَسات ػَاطف، تش ًاظش دیٌی، ػَاطف یا تدشتی تؼُذ -
.است هتؼالی اقتذاسی یا غایی ٍاقؼیتی یا خذا ّوچَى ستَتی خَّشی

 ّش هؼتقذات هَسد دس هثٌایی ّای داًستِ ٍ اطالػات تش هطتول دیٌی داًص یا دیي فکشی تؼُذ -
.تذاًٌذ سا آًْا تایذ پیشٍاى کِ است دیي

 سٍصهشُ صًذگی تش دیٌی داًص ٍ تداسب اػوال، تاٍسّا، اثشات تِ ًاظش دیٌی آثاس یا پیاهذی تؼُذ-
.(1374 صادُ، سشاج اص ًقل ،1965 استاسک، ٍ گالک)است پیشٍاى

 کِ گشدیذُ تؼییي هتفاٍت ّای ًوًَِ سٍی تش هختلف هطالؼات دس پشسطٌاهِ ایي اػتثاس هیضاى-
 سٍی تش آصهَى ایي اخشای آخشیي دس .تاضذهی هختلف اتؼاد دس آى تاالی اػتثاس اص حاکی

 تَدى استاًذاسد دلیل تِ ّوچٌیي آصهَى ایي  .است تَدُ 83/0 پشسطٌاهِ کلی آلفای داًطدَیاى
 تؼُذ ،75/0 ػاطفی تؼذ ،81/0 اػتقادی تؼُذ هتغیشّای تشای آلفا هقذاس .است تاالیی پایایی داسای

.(1374 صادُ، سشاج)تاضذ هی83/0 هٌاسکی تؼذ ٍ 72/0 پیاهذی
 دس تْشاى خَاسصهی داًطگاُ داًطدَیاى پژٍّص، ایي دس هطالؼِ هَسد خاهؼِ :اجرا روش-

 اًتْایی ًوشات اساس تش ٍ تصادفی گیشی ًوًَِ سٍش اص استفادُ تا کِ تَدًذ 91-92 تحصیلی سال
 داًطدَیاى اص گشٍُ دٍ ساصی ّوگي اساس تش ٍ (1965)استاسک ٍ گالک دیٌذاسی پشسطٌاهِ

 پشسطٌاهِ ٍ ضذًذ اًتخاب (ضؼیف دیٌذاس ًفش 50 ٍ قَی دیٌذاس ًفش 50ضاهل) خَاسصهی داًطگاُ
.ًوَدًذ تکویل سا ٍاکس اختواػی حوایت پشسطٌاهِ ٍ خشاتک استثاطی ّایهْاست

 تفاٍت ٍخَد تیاًگش پژٍّص ًتیدِ .تَد داسضؼیفدیي ٍ قَی داسدیي افشاد دس اختواػی حوایت ٍ استثاطی ّایهْاست هقایسِ حاضش پژٍّص ّذف
 حوایت ّایهَلفِ اص دٍستاى حوایت ٍ استثاطی ّایهْاست ّایهَلفِ اص دادى گَش ٍ قاطؼیت تیٌص، تیي ضؼیف ٍ قَی دیٌذاس افشاد دس هؼٌاداس

.ًثَد هؼٌاداس تفاٍت گشٍُ دٍ تیي دیگشاى ٍ خاًَادُ حوایت ٍ ػَاطف تٌظین ٍ پیام دسک تیي ٍلی .تَد اختواػی
 .دادُ اًذ ًطاى سالهت ٍ سٍاى ضٌاختی ساصگاسی دس سا اختواػی تواس ّای هثثت ًقص هختلف پژٍّص ّای ٍ هطالؼات اختواػی، حوایت یصهیٌِ دس

ِ اًذ، ّن تا هتقاتلی ٍ هطَقاًِ استثاط کِ سشتاصاًی .است هؤثش اٍ تیواسی تْثَد ٍ فشد تْضیستی دس اختواػی تواس ّای کِ هؼتقذًذ پضضکاى  هَفقیت تا داضت
 یک فشد ّش تشای اختواػی حوایت .کٌٌذ هتقاػذ خوؼی استثاطات پزیشش تِ سا خَد هشاخؼاى تا هی کٌٌذ تالش دسهاًگشاى سٍاى .دادُ اًذ اداهِ خَد تقای تِ

ِ ٍخَد اهي استثاط  اص کِ افشادی دادُ اًذ ًطاى تشسسی ّا .است سٍاتط ایي اصلی ٍیژگی ّای اص یکی ًضدیکی، ٍ صویویت احساس آى، دس کِ هی آٍسد ت
 هؤثشی طَس تِ هی کٌٌذ، ایستادگی تیطتش صًذگی فطاسصای سخذادّای تا سٍیاسٍیی دس تْشُ هٌذًذ، کوتشی فشدی هیاى کطوکص ّای ٍ تاال اختواػی حوایت
ِ ّای ٍ هی ًوایٌذ هقاتلِ  کشدُ اًذ گضاسش (2005 لی، اص ًقل تِ)کاتض ٍ تاتدس گشدی، تشاٍى، .هی دٌّذ ًطاى سا سٍاًی آضفتگی یا افسشدگی اص کوتشی ًطاً

.کٌٌذ پیذا دسهاى تشای آهادگی ٍ اًگیضُ داسًذ هَاد هصشف سَء کِ کساًی هی ضَد، تاػث اختواػی حوایت کِ
 فؼال تش اختواػی ًظش اص هزّثی غیش افشاد تا هقایسِ دس هزّثی افشاد .هی دّذ استقا داسًذ، سالهتی تش هثثتی تأثیش کِ سا ًگشش ّایی ٍ سفتاسّا تؼذاد دیي داسی

 است اضخاصی ٍیژگیِ دٍ ّش کِ است ّوشاُ اهیذ ٍ خَش تیٌی تاالی سطَح تا هزّثی تَدى ّوچٌیي .تْشُ هٌذًذ اختواػی حوایت تاالی سطح اص ٍ ّستٌذ
 فشدی هیاى اختواػی سٍاًی هٌاتغ تَسط ّن سالهتی، ٍ تَدى هزّثی تیي استثاط کِ هی سسذ ًظش تِ تٌاتشایي .ّستٌذ ساضی صًذگی اص ٍ داسًذ سالهتی کِ

 است دادُ ًطاى هطالؼات .هی ضَد تقَیت (خَش تیٌی ٍ اهیذ هاًٌذ)هحَس فشدی دسٍى اختواػی سٍاًی هٌاتغ ٍسیلِ تِ ّن ٍ (اختواػی حوایت هاًٌذ)هحَس
 تیطتش حس تا دیي داسی اختواػی، سَدهٌذی ّای تش ػالٍُ .داسًذ ضذُ دسک اختواػی حوایت اص تاالتشی سطَح ّستٌذ، تاال دیي داسی تؼذ دس کِ آًْایی

.(2005لی،)است ّوشاُ خَش تیٌی
 ایواى کِ کساًى اى» کشد، تشسسی استثاطی ّایهْاست افضایص دس سا دیي ٍ هزّة ًقص  تَاى هی صیش آیِ تِ تَخِ تا استثاطی ّای هْاست یصهیٌِ دس

 ٍ تاضٌذ ایٌاى اص تْتش آًاى ضایذ .سا دیگش صًاى صًاًى ًِ ٍ تاضٌذ تْتش ایٌْا اص آًْا ضایذ کٌٌذ، هسخشُ سا دیگش گشٍّى ضوا هشداى اص گشٍّى ًثایذ ایذ آٍسدُ
 اسالم دضوٌاى تِ حتی ضشایطی، ّیچ دس سا ًاسضاگَیی ٍ هالهت سشصًص، اسالم، ّوچٌیي .(11 :حدشات)»ًذّیذ قشاس خَیى ػیة ٍ طؼي هَسد سا یکذیگش

 ًوایٌذ، هتقاتل ساصًذُ دیگشاى تا سا خَد استثاطی الگَی کِ است آى تالش ضاى داسًذ هزّثی پایثٌذی کِ کساًی تٌاتشایي، .(1403 هدلسی،)ًوی داًذ خایض
.کٌٌذهی ػول دیگشاى تا هتقاتل استثاط صَستی تِ یؼٌی

 هٌاتغ گستشش ٍ دیي داسی سٍحیِ تقَیت خْت دس هی ضَد پیطٌْاد اختواػی حوایت ًحَُ ٍ داسدیي افشاد دس تیطتش استثاطی ّایهْاست ٍخَد تِ تَخِ تا
.کٌٌذ اقذام داًطدَیاى حوایتی
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**5023.266.2210.427داس قَیدیيگَش دادى

5020.284.673داسضؼیفدیي
5017.523.5302.933داس قَیدیيخاًَادُ 5013.043.954داسضؼیفدیي
**5012.904.5469.761داس قَیدیيدٍستاى

5014.963.328داسضؼیفدیي
5010.923.5330.16داس قَیدیيدیگشاى 5014.223.119داسضؼیفدیي
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داس داس قَی تیطتش اص داًطدَیاى دیيدیيتیي داًص خَیاى ًطاى داد دس تیي هْاست ّای استثاطی هیاًگیي توام هْاست ّای استثاطی دس  1ًتایح خذٍل 
ٍ دس تیي هَلفِ ّای حوایت اختواػی، هیاًگیي . ّا تِ صَست هؼٌاداس تَدّای تیٌص، قاطؼیت ٍ گَش دادى تفاٍت هیاًگیيضؼیف تَد، ٍ فقط دس هَلفِ

داس ضؼیف است، ٍلی تفاٍت هیاًگیي هؼٌاداس ًیستت، ّوچٌتیي هیتاًگیي    داس قَی تیطتش اص داًطدَیاى دیيحوایت اختواػی خاًَادُ دس داًطدَیاى دیي
.داس قَی است، ٍ ایي تفاٍت دس حوایت دٍستاى تِ صَست هؼٌاداس استداسضؼیف تیطتش اص داًطدَیاى دیيحوایت دٍستاى ٍ دیگشاى داًطدَیاى دیي


