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نمیتشرکمذهبیمراسمدرکهدانشجویانیآخر،سالداشنجویانمونث،دانشجویانهمچنین•
رویسطحازنادارمعطوربهکامیپوتروبرقدانشکدهدانشجویانوکنندمیشرکتکمتریاکنند
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شخصیت ، جهت گیری مذهبی، دانشجویان: کلید واژه ها



مقدمه

م و در حقیقت هدف اساسی از روان درمانگری به صرفا ایجاد سازش و یا تحویل و حذف عالی•
وحی و روانی و اعتالی ر« خودشکوفایی»نشانه های مرضیف بلکه ایجاد وحدت و یکپگارچگی  و 

و نیز دیدگاه روان شناسی در بهداشت  روانی، ( 1378صادقی جانبهان و نجم عرافی، .  )است
ها و هدف عمده  زندگی انسان را ورود به افق های باز و گسترش دیدگاه ها و فرار از محدودیت

ای رشد به این اهداف  میسر نمی شود مگر  در سایه ایجاد زمینه الزم در راست.  کمبود ها می داند 
روانی به عهده و پرورش بعد معنوی  و روحانی انسان  که نقش تعیین کننده و بنیادینی در سالمت

.  دارد



روانی،زیستی،»بلکه«اجتماعیوروانیزیستی،»نهانسانکهاستاستوارباوراینبرنگرشاین•
ویروانزیستی،ابعاداینکلبایدروانشناختیمداخلهنوعهرو.است«معنویواجتماعی
تریبیشاهمیتازروزبهروزانسانمعنویبعدروریبرتمرکزودانندمیمعنویواجتماعی

.شودمیبرخوردار

زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی



«  مذهب»سازی و جدا. معنویت و نیازهای مذهبی انسان بسیار نزدیک به هم هستند»شکی نیست که •
ین غربی در برخی موارد بسیار دشوار وش اید ناممکن باشد، هر چند بسیاری از محقق« معنویت»و 

ی و مور. سعی در این داشته اند که معنویت را جدا از اعتقادات  و باورهای مذهبی  مطرح سازند
:  معنویت را چنین تعریف کرده اند( 1989)زنر



انگیزهجادایانساندروداردقرارمذهبیباورهایازفراترکهاستروانیکیفیتیکمعنویت»•
فردوردآمیوجودبهشخصدرراخلقتبهاحتراموالهیهیبتدرکمثلاحساساتیکندومی

جودوبهفردکهمواردیدرحتیدریافتهرازندگیمعنیواستهدفمندزندگیدرمعنوی
ناهییتالجهانوخلقتدربارهتاداردمیواراانسانمعنویبعدباشد،نداشتهاعتقادخداوند
عاطفیرهایفشابرابردرانسانکهشودمیبرجستهزندگیدرمهم،بعداینزمانی.کنداندیشه
.گیردقرارمرگوشدیدهایبیماری

درک هیبت الهی و احترام به خلقت



داشتهنوجوداستممکنخداوندبهایمانشدنمعنویطریفتآغازدرچندهرتعریفاینطبق•
ریقیطبهایماناین.استشدنمعنویالزمهکهعمیقاندیشهوتفکرباباالخرهولیباشد

یرویپهرگزمذهبتشریفاتوآیینازاستممکنشخصوجوداینبا.شدخواهدمستحکم
.نکند

معنوی شدن



مطالعاتزاکهچنانانودارددییرینهقدمتی«ورزدینانسان»کهاستدادهنشانبشریتتاریخ•
ینفکالجزئعنوانبهمذهبآید،میبردوربسیاراعصارازشناسیانسانوشناسیباستان

وتیغایاندازهبهدیناستمعتقد«دورانتویل».استبودهاعصارتمامیدربشریزندیگ
ومختلفایهنگرشوهادیدگاهبرایانمتفاوتومختلفهایجنبهکهاستپیچیدهوفراگیر

مهمآنچهاام.کندمیجلوهمتفاوتایگونهبهمختلفهاینگرشوهادیدگاهآنبرایمتفاوت
استنبودهدینیاعتقادازخالیبشرتاریخدرایدورههیچکهاستاینباشدمی

ویل دورانت
استدهنبودینیاعتقادازخالیبشرتاریخدرایدورههیچ



طوربهگیدرماندوروحیبحرانونامطمئنشرایطدردین،بهاعتقادبیانسانیکحتیکهاین•
شناختههپدیدیکطلبدمیاستمداداوازواندیشدمیماوراالطبیعتنیروهایوخدابهناهشیار

عمیقذهبیماحساسیکواقعدر«درمانیمعنا»مکتبگذربنیان«فرانکل»گفتهبه.استشده
.داردوجودهاانسانهمهوانسانیهرناهشیارضمیراعماقدردارریشه

شرایط نامطمئن و بحران روحی  و درماندگی



:  نیز خداشناسی و خدا گرایی را برخاسته از ژرفای وجود انسان می داندقرآن •
ذالک الدین القیم و فاقم وجهک للدین حنیفا وفطرت اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل یخلق  اهلل»•

«لکن اکثر الناس ال یعلمون
ازیوستهپواوراسالمپاکآیینجانببهرویبهمستقیم(پیروانتهمهبه)رسولایتوپس•

خداخلقتردتغییریهیچکهکنپیرویاستآفریدهآنبرراخلقفطرتکهخدادینطریقه
.دنیستنآگاهحقیقتزاینامردماکثرلیکنوحقاستوارآیییناینست.دادنباید



باورهافذنقوگفتتوانمیاستافرادزندگیدرمتغیرمهمیک«مذهب»کهاینپذیرفتنبا•
ازیچیزبایدآنها،زندگیحوزهدرمذهبیافراددرنیارزشیهایویژگیهارفتارها،نگرش
ضمایمسایراندازهبهمذهبدربارهآگاهی(1988)«گورماچ»گفتهبه.باشندشناختیروانتحلیل
افرادگیزنددررامذهباهمیتکهنیستنیازیواستارزشمندشناختیرواناطالعاتیپایگاه
میدارد،قرارانکلیمحدودهدرکهراموضوعاتیهرواستعلمیکروانشناسی.دادنشان
.دادقراربررسیموردمنطقیوموجهطوربهتوان

شناختیاطالعاتی روان پایگاه 



سان یک علیرغم این حقیقت که بیشتر مذاهب ادعای حقانیت دارند و خود مذهب از نظر روان شنا•
فرعی است مذهب نستب به کشانننده های اساسی یک احساس«  کنل»عامل انگیزشی است از ظنر 

م مذهب بر مبنای نیازهایی است که روش های دیگر ارضای این نیاز ها ک( 1966)« اسپیرو»از نظر 
(1988گورساج، )هستند و از طریق فعالیت مذهبی ارضا می گردند 

•



وبحثدمورزندگیوقایعتفسیربرایمرجعنظامعنوانبهرامذهب،همکارانشو«اسپیلکا»•
رایبآنازافرادکهشودمیتصور«معنیبانظام»یکعنوانبهمذهب.دهندمیقراربررسی
.کنندمیاستفاده«خودحرمت»حفظووقایعمهروبینیپیشجهانی،مسایلفهمبهکمک

ودرکبرایمردمبهکمکدرکهرامذهبشماربیمهمشناختیروانهاینقش«پارگانت»
جادایدرتواندمیمذهب.استنمودهتوصیفروند،میکاربهزندگیوقایعبا»آمدنکنار

ساساح،خودشکوفاییفرصتهیجانی،آرامشدیگران،باصمیمیتاحساسامید،احساس
.باشدموثرمشکلحلبهکمکوخدابانزدیکیتکانه،مهارراحتی،

زندگینظام مرجع برای تفسیر وقایع



کردارانکتوانمنیرااین»استمعتقدیونگ.استبودهروانشناسانعالقهموردهاسالمذهب•
کهاستضحوابنابراینواستانسانیروحتظاهراتترینعمومیوترینقدیمیازیکیدینکه
اینتواندمینالاقلباشدانسان«شخصیت»رواینساختمانباکارشسروکهروانشناسیگونههر

ازبسیاریبرایهبلکنیستفتاریخیواجتماعیپدیدهیکتنهادینکهبگیردنادیدهراحقیقت
نشاتسانانناهشیارضمیرازدین«یونگ»نظربه.داردراشخصیمهممسالهیکحکمبشرافراد

بعضیهبدقیقتوجهوتذکر،مراقبتحالتیکاستانسانروحخاصحالتیکوگرفته
.کندمیاطالقآنهابهرا«قاهرهقدرت»عنوانبشرکهموثرعوامل

یونگ ضمیر ناهشیار انسان



رار داده و مسئله دین را تحت بررسی ق« آینده یک توهم»دریکی از آثار خود به نام ( 1928)فروید •
داشته باشد، مذهب را از اخلق متمایز ساخته استف بدین گونه که حتی اگر انسان به خدا اعتقاد ن

خشیدن به انسان ها برای مهار طبیعت و نظم ب« فروید»طبق نظر . می تواند خوب و بد را بشناسد
مدن پرداختن و به اعتقاد وی انسان ها بهای گزافی برای ت. ارتباطات بشری به تمدن وابتسه بودند

.  بود« روی آزردگی»این بها 



کندمیمطرحفرویدهمچنین.گرفتشکلساختآزردگیرواناینبامقابلهمنظوربهنتیجهدر•
براییچیزهایبهنیازوبودنددفاعبیطبیعتنیروهایمقابلدرگشذتهدرهایانسانکه

بدین.استفتهگرنشاتانسانناتوانیازمذهبکهگرفتنتیجهبنابراین.داشتندمحافظتشان
تجربهرارتک»رادینودانستهسالمتازانحرافهاینشانهرامذهبیهایگرایشتمامویترتیب

کودککهدیدمیوالدیمعرفراآن«فروید».داندمی«جمعیآزردگیروان»و«کودکی
.طلبدمیرااووابسته



مرتبطانیروبیماریبارامذهب«فروید»مانندنیز«هیجانی–عقالنینظریهگذاربنیان«الیس»•
ازنظرمذهبیکمترفراداازبیشترترمذهبیکمترافرادازبیشترترمذهبیافراداستمعتقدودانسته

.شوندمیاختاللدچارهیجانی



ینیازهاازیکیراتقدیسموردشییکوگیریجهتچارچوبیکبهنیاز(1950)«فرام»•
جهتلگویایکبهنیازیعنیدینبهنیاز»:گویدمیزمینهایندروداندمیانسانشناختیروان

تمایزیاو.اشدبنیازاینفاقدکهیافتتواننمیراکسهیچایمانواعتقادبرایمرجعیوگیری
تحتانسان«مدارقدرت»مذاهبدر.استقایل«مدارانسان«مذهبو«مدارقدرت»مذاهببین

حالیرداست،انساندرویتسلطوقدرتدلیلبهخداپرستشواستقدرتمندیخداوندمهار
ت،هسمطلققدرتخدااستفاصلیمحوراوتواناییوانساانخودمدارفانسانمذاهبدرکه
کذبهایالههسلطهنفیجهتدربلکهانسانقدرتباتقابلدرنهاما

یک شی مورد تقدیس



میاییهرویدادواحساساتتاثیرات،ازعبارترامذهبنگر،کنشیشناسروانجیمزویلیام•
طوریهبدهد،میرویاوبرایهابستگیهمهازدوروتنهاییعالمدرانسانیهربرایکهدانند

ایطهرابنامد،می«خداییامر»راآنکهچیزیآنواوبینکهیابدمیمجموعهاینازانسانکه
میرقراربمذهبیاعمالاجرایوسیلهبهیاوعقلراهازیاوقلبراهازیارابطهاینوساتبرقرار
.گیرد

امر خدایی



می ( رجهباالترین د)یعنی افرادی که به اوج « پییکرز»افراد مذهبی را تحت عنوان ( 1964)مزلو •
ه اوج می فرادی که ب. یعنی افرادی که به اوج نمی رسند تعریف می نماید« نان پیکرز»رسند و 

الی، کسانی که به در طی این تجربیات متع. رسندف کسانی هستند که تجربیات اوج یا متعالی دارند
ز هستی اوج می رسند این عالم را به صورت یک کل یکپارچه درک کرده اند و دارای شناختش ا

.شه اند که هر چیزی را به طور فراگیر و مجزا از تجربه انسانی  دریافت می کنند



وتضادهاوندشمیباعثهستند،مذهبیتجربهسالمنوعکهاوجتجربیاتاین«مزلو»اعتقادبه•
از«مزلو»رنظطبقرسندنمیاوجبهکهافرادیطرفیاز.شوندطرفبرزندگیهایدوگانگی
یاوکنندمییلتبددیگرصورتبهیاکننددمیانکارراتجربیاتاینهرساند،میاوجتجربیات

.کنندمیفراموششان



خصی فکر می این افراد با توجه به این نکته که غالبا منطقی و مادی نگر هستند و د رچارچوب مش•
.  یرندکنندتجربیات متعالی شان را که خارج از چارچوب فکری آنها می باشد، نایدده می گ



.می باشد« بیرونی»و « دروین»به دو صورت « جهت گیری مذهبی»( 1950)« آلپورت»از دیدگاه •
خصی با وی قابل بول ترین روش متمایز کردن این دو قطب مذهب را این می داند که بگوییم ش

یا « یمذهب درون»در صوریتکی که شخص دارای .  مذهبش را به کار می گیرد« مذهب بیرونی»
.  حمذهبش زندگی می کند



شدهدرونیویافتهسازماناصولدارایفراگیر،مذهبیدرونیمذهب«آلپورت»نظراساسبر•
یریگجهتکهشخصیهدفبهرسیدنبرایایوسیلهوبهاستهدفوغایتخودکهاست

استایلهوسیمذهباوبرایاست،نشدهتلقیزندگیششخصیتبامذهبشدارددرونیمذهبی
.گیردمیقراراستفادهموردامنیتوتمامقبیلازفردینیازهایارضایبرایکه

آلپورت



یعنیاستتواقعیمقابلدردفاعیمنزلهبهونیستپایداروحقیقیایتجربه»بیرونیمذهب»•
مانند«پورتآل»بنابراین.کندمیاستفادهدفاعیمکانیزمیکعنوانبهآنازمذهبنوعایندارند
میمطرحرادرونیمذهب«آلپورت»همچنین.یدمنا«آزردگیروان»رامذهبازجنبهاینفروید

پذیرایکهاستکاملیتجربهبلکهآرزوییستتحقیاترسانتقالبرایایوسیلهکهکند
وباشدیمسالمبسیار«آلپورت»نظرطبقمذهببهآوردرویاین.استهیجانیوعلمیاستدالل
(1966،تردویتئوس).شودمیروانیسالمتموجب

ت  و به تجربه ای حقیقی و پایدار نیس» مذهب بیرونی 
منزله دفاعی در مقابل واقعیت  است



:  تیاف( ع)این معانی از مذهب  را می توان در گفتار دقیق و بسیار زیبای امیر مومنان علی •
د و ان قوما عبدواهلل ان قوما عبدواهلل  رعبه فتلک عباده التجار  و ان عبدو اهلل رهبه فتلک هباده العبی»•

شکرا فتلک عباده االحرار 
و«رغبت»رویازراخداوندایعده.هستنددستهسهکنندمیعبادتراخداوندکهکسانی•

و»جارت»عبادتآنوکنندمیعبادت(بهشتبهیابیدستانگیزهباو)چیزیبهتمایل
آنوکنندمیعبادت(مجازاتوکیفرازترس)ترسرویازراخداونگروهی.استسدواگران

استپرستشهشایستکهدانندمیباقیراخداونددیگربعضی.استبردگانوبندگان»عبادت،
.است«ازادگان»عبادتآنوکنندمیعبادتشکرگزاریرویازرااوو



ا بیماری مذهب را ب« الیس»و « فروید»عیلرغم این که برخی از محققین  و نظریه پردازان  از جمله •
یل شدن بین روانی مرتبط دانسته اند، مطالعات و پژوهش های انجام گرفته  در دهه اخیر با  تمایز قا

ژه در قلمرو  مذهبی که زندگی سالم به انسان عرضه می کند و دیگر مذاهب نق شموثر و جایگاه وی
به طور مثال)بهداشت روانی و نی زکارایی آن را در درمان بیماری های رواین نشان داده اند 

(1378،  به نقل از جان بزرگی، 1971، و استارک ، 1983برگین، 



کیعنوانبهاستممکنمذهبیهایگیریجهتکهداشتندعقیده(1990)همکارانووالتس»•
شخصیتباواندتمیخالصکمتر/خالصدینداریچگونهکهاینکشفبرایمفیدتجربیالگوی

توسعهدریکلعاملیکاستممکنشخصیت.باشندمفیدباشد،داشتهارتباطروانسالمتو
(1995،کالدستد)باشدمذهبیوگیریجهتانواع

جهت گیری های مذهبی



ذهبی باید دانست که برای دستیابی به یک دیدگاه فراگیر  و واقع بینانه در قلمرو نظام روانشناختی م•
ی چرا با وجود فرهنگ و ارز شهای مذهبی یکسان در یک جامعه بعضی افراد به مذهب روی م

.  آورند و برخی از آن روی گردان هستند



ردنکباروردراجتماعیالقائاتومحیطیهایاموزشکهچندهرنپذیریماگرراستا،ایندر•
ابمنسهایزمینهوجودبدونالقائاتاینپذیرشلکندارند،مهمبسیارنقشافرادمذهب
نیست،پذیرامکانروانی،

راهمفمذهبیهایارزشپذیرشبرایرامناسبیزمینهعواملیچهکهشودمیمطرحسوالاین•
؟کنندمی

آیا عوامل شخصیتی می توانند در گرایش به این ارزش ها نقش داشته باشند؟ •



میتاهوسوییاززندگیوجوهتمامیدرمذهبجایگاهونقشگرفتننظردربابنابراین•
سوالاینهبپاسخدردیگر،سویازاهانسانرفتاردهیجهتبارابطهرعاملدعنوانبهشخصیت

باشد؟داشتهنقشافرادمذهبیگیریجهتدرتواندمیشخصیتساختآیا»که



در«اریناپاید–پایداری»و«گردیدرونبرونگردی»شخصیتهایمولفهنقشمطالعهایندر»•
هایلفهموهاپژوهشاززیادینسبتاگروه.استگرفتهقراربررسیموردمذهبیگیریجهت

.اندردهکارائهآنهاپایداریبرشواهدیوشناساییشخصیتاساسیابعادعنوانبهرامذکور
مک»عاملی5الگوی،(1947)«آیزنک»عاملیسهالگوی،(1970)کتلعاملیشانزدهالگوی

کانلی،؛1981و1989گلدبرگ،؛1963،نورمن)دیگرمطالعاتو(1985)«کاستا»و«کری
،نینجرکال)کنندمیتاییدشخصیتاصلیابعادو«هارگه»عنوانبهراابعاداینوجود(1985
1996)

«ناپایداری–پایداری »و « برونگردی درون گردی»مولفه های شخصیت 



ر اشخاص افراد  آرام و سازش یافهت در انتهای  پایداری آن ب« ناپیاداری هیجانی-پایداری»در بعد •
ن که  مذهب داده هایی وجود دارد مبنی بر ای. مضطرب و بتنیده در انتهای دیگر آن قرار می گیرند

؛ استورگن  و 1985، پترسن و رای ، 1982بیروکور ساچ، )بیورنی  رابطه مثبتی با رگه اضراب دارد 
ا مذهب  درونی همبستگی منفی وب» در حالی که ( 1990به نقل از پارک و همکاران 1979هملی ، 

، الوکین  و مالونی 1987، برگین مسترز و ریچاردز ، 1982بیکر و گورساچ ، )رگه اضطراب دارد 
(به نقل از همان منبع1985پترسن و رای ، 1977، 



هاریفتعااینهمهدرکهاندکردهمتعددیوتعاریفگردیدرون–برونگردیازروانشناسان•
:استحاصلتوافقنکتهچنددباره

.استخارجیوعینیبیشتر«برونگرد»واستذهنبی.ودرونیبیشتردیدگاهش«گرددرون»(1•
.داردعالیتریعملیفعالیتدرجهبرونگرد(2

سیاسیف)سازدمیظاهرخودازنفسبرتسلطوخودداریبرایبیشتریآمادگیگرددرون(3•
1371)

وعیاجتمازمینهدرهایشاننگرشلحاظبههاگردبرونوهاگرددرونو«آیزنک»نظرطبق•
.دارندتفاوتهمباسیاسی



ر اگ.برون گردها به نگرش هایواقع گرا و درون گرد ها به نگرش های ارمان گرا تمایل دارند•
یدا می محافظه کار باشند، در آن صورت درون گرد ها  به باورها و نگرش های مذهبی گرایش پ

(1377زنک، آی. )کنند ف حال آن که برون گرد ها به نگرش هایی مانند نژآد پرستی رو می کنند 



اریناپاید–پایداریو«گردیدرون–گردیبرونابعاددادنقرارتاکیدموردبا«آیزنک»•
اپایدارندرونگردهیجانی،پایدارگرددرونریخت»چهاربعد،دودربنیانیتعالیو»هیجانی

میریخترهکهکندمیمطرخراهیجانیپایدارناگردبرونوهیجانیپایداربرونگردهیجاین،
بعدیرویربزیادیاکممطرحطورهمینوبعدیکرویبرزیادوکمسطوحازترکیبیتواند
اینازمذهبیگیریجهتدرمذکوربعددونقشبررسبرایپژوهشایندروباشددیگر

.ایمنمودهاستفادهبندیتقسیم

آیزنک



«  گرایش دارندزنان بیشتر از مردان  به مذهب»عالوه بر آنچه بیان گردید مطالعات از این فرضیه که •
وبه نقل از 1984، رابرتز، 1377، محفوظی و جان بزرگی، 1376آیزنک ، )حمایت  می کنند 

ی تر هستند و نیز اغلب یافته ها بیان گر این حقیقت هستند که افراد مسن تر مذهب( 1371کاظمی 
(1371، به  نقل از کاظمی 1984؛ رابرتز 1988گورساچ، )



حسبربافرادمذهبیگیریجهتتعیینخاص،مطالعهاصلیهدفگریددمطرحچهآنبنابر•
اینردهمچنین.استهیجانیناپایداری-پایداریوگردیدرون-برونگردیشخصیتابعاد

ایراستدرمذهبی،شناختیرواننظامگسترشوبسطدادنقرارتوجهموردضمنپژوهش،
س،جن»عواملباشند،سهیممذهبیهایارزشباگرایشدراستممکنکهعواملیشناسایی

سطحینتعیوشدهگرفتهنظردر«دانشکده»و«مذهبیمراسمدرشرکت»،«تحصیالتسطح»
.استفتهگرقرارنظرموردتحقیقایندردیگراهدافعنوانبهعواملاینحسببرافرادمذهبی

قرار دادن بسط و گسترش نظام روان شناختی  مذهبی



:ه اندبنابراین با توجه به اهداف مذکور فرضیه های زیر تدوین و مورد بررسی قرار رگفت•
ناپایدارگردئدرونهیجانی،پیاداربرونگردهیچانی،پیادارگرددرون)شخصیتنوعچهاربین(1•

آوردرویمذهب،بهبندیپای)مذهبیگیریجهتلحاظاز(هیجانیناپایداربرونگردوهیجانی
.استمعنادارتفاوتمذهب؛ازگردانیرویومذهببه

. بین جهت گیری  مذهبی زنان و مردان تفاوت معنادار است( 2•
.  بین جهت گیری مذهبی دانشجویان سال اول و سال اخر تفاوت معنادار می باشد( 3•
وکنندمیشرکتمذهبیمراسمدرمرتبطوربهکهدانشجویانیمذهبیگیریجهتبین(4•

.استمعنادارتفاوتکنند،نمیشرکتمراسمایندرهرگزیاکمکهدانشجویاین
علومووقحقوکامپیوتربرقزمین،علومهایدانشکدهداشنجویانمذهبیگیریجهتبین(5•

.باشدمیمعنادارتفاوتتربیتی



فرایند روش شناختی-2

جامعه آماری  و گروه نمونه-الف•
هشتیبشهیددانشگاهکارشناسیدورهآخرواولهایسالدانشجویانپژوهشاینآماریجامعه•

صورتبهدانشجونفر405(1970)«مورگان»و»کرجی»جدولاساسبرجامعهاینازباشدمی
وتحصیلیسطحجنس،تفکیکبهآنتوزیعکهگردیدانتخابنمونهعنوانبهایخوشهتصادفی
:استگردیدهارائه1جدولدردانشکده



طح تحصیلیس

جنس

دانشکده

جمعآخرسالسال اول

زنمرد زنمرد

25262525101زمینعلوم
24252527101ربرق و کامپیوت
27252425102علوم تربیتی 

26272425102حقوق

10210399101205جمع



متغیرها-ب

پایداردگربرونهیجانی،پایدارگرددرونسطحچهاردرشخصیتنوع»:مستقلمتغیرهای(1•
طحس»زنومردسطحدودر«جنس»هیجانی،ناپایدارگردبرونوناپابدارگرددرونهیجانی،
دورد«مذهبیمراسمدرشرکت»آخرسالدانشجویاولوسالدانشجویسطحدودر«تحصیلی

.حقوقویتربیتعلوموکامپیوتروبرقزمین،علومسطحچهاردردانشکدهکم،وزیادسطح
وهبمذبهآوردرویمذهببهبندیپایسطحسهدرمذهبیگیریجهت:وابستهمتغیر(2•

مذهبازگردانیروی
متغیر کنترل ، مقطع تحصیلی  در سطح کارشناسی( 3•



ابزار و روش اجرا-ج

ماده ای بدون محدودیت زمانی اجرا می شود و از 57مقیاس شخصیت آیزنک این مقیاس ( 1•
آزمودنی خواسته می شود مقیاس را به دقت مطالعه نموده و برای هر یک از مواد یکی از دو

ازمن به در اجرای  این. جواب بله یا خیر را که بیشتر معرف احساس و عمل اوست انتخاب نماید
طب قرار هر فرد سه نمره اختصاصی داده می شود که هر یک از یان سه نمره در پیوستاری با دو ق

.  می گیرند



هایمرهن(گردیدرون-گردیبرونقطبدوباپیوستاریدر)نگردیبرونبهمربوطمواددر•
بهمربوطمواددر.استگردیدرونگربیانپایینهاینمرهوگردیبروندهندهنشانباال

باالهایرهنم(هیجانیپایداری-هیجانیناپایداریقطبدوباپیوستاریدر)هیجانیناپایداری
در)غگوییدرومربوطهمواددر.باشدمیهیجانیپایداریپاییننمراتو«هیجانیناپایداری»مبنی

سطحپاییننمراتوزیاددروغگوییکنندهبیانباالهاینمره(کموزیادطیفدوباپیوستاری
.دهدمینشانراکمدروغگویی

.و نمرات پایین پایداری هیجانی می باشد« ناپایداری هیجانی»های باال مبنی نمره 



ویجانیهناپایداریگردی،برونمیزانفردهربراینمرهمجموعهسهآمدندستبهبابنابراین•
.گیردمیقراربررسیموردفرددردروغگویی

باایماده100پرسشنامهایناجتماعی-(اسالمی)مذهبیچارچوبدرشناسیخودپرسشنامه(2•
جان»طتوس«البالغهنهج»درپرهیزگارانهایویژگیوکریمقرآندرمومناناوصافبهتوجه

طریقازرانفر268تعدادبهداشنجویینمونهگروهباآناعتباروضریبتهیه(1378)«بزرگی
.استشدهمحاسبه0/77معادلکرونباخآلفای

دروغگویگردی، ناپایداری هیجانی و برون 



ازیکهرکهگیردمیتعلقمذهبیگرایشباارتباطدرنمرهسهفردهربهمذکورپرسشنامهدر•
بهربوطهممواددرباالهاینمره.گیرندرمیقراکموزیادقطبدوباپیوستاریدرنمرهسهاین

نشانپایینهاینمرهومذهبهاوردبرویزیادسطحدهندهنشانمذهببهآوردرویعامل
ربوطممواددرباالهاینمرهترتیبتهمینبه.باشدمیکمسطحدرمذهببهآوریرویدهنده

کمسطحهکنندبیانپاییننمراتوعاملاینزیادسطحگربیانمذهبازگردانیرویعاملبه
مذهبیمکبندیپایمبینمذهببهبندیپایوگرایشعاملدرباالنمراتچنینهم.استآن
هتجبامذهبازگردانیرویومذهببهاوریرویمولفهدوکهاستذکربهالزم.باشدمی

همسانیاینآماریهایتحلیلدرقبالودارندهماهنگیآلپورتبیرونیودرونیمذهبیگیری
.استددهدادهنشان

بیرونیاوری به مذهب و روی گردانی از مذهب با جهت گیری مذهبی درونی و روی 



فردیمشخصاتبارابطهدرسوالهاییبههاآزمودنیوماده12دارایساحتهخودپرسشنامه(3•
.انددادهپاسخ...ومذهبیمراسمدرشرکتمزیانتاهلوضعیت،جنس،سن،قببیلاز

•



آماریتحقیق و روش های طرح -5

زیرا اطالعات و داده های موجود. طرح این پژوهش از نوع توصیفی پس رویدادی است•
ر بر یکی در این پژوهش، پژوهشگ. مبتنی بر وظایفی است که از قبل اتفاق افتاده است 

اما . از متغیر ها نوعی مهار دارد و همه آزمودنی ها  را از یک جنس انتخاب نمی کند
ی به عضو یک گروه در مسائل شبه تجرب. این مهار از نوع  مهار مطالعه تجربی نیست

.  گونه طبیعی و بدون دخالت پژوهشگر صورت می گیرد



برایویارمعانحرافمیانگینآماریهایشاخصازپژوهشتوصیفینتایجآوردنبدستبرای•
شفهآزمونوراههیکواریانستحلیل،مستقلtآزموننظیرهایشاخصازاستنباطینتایج

.ایمکردهاستفاده



نتایج -3

: نتایج تجزیه و تحلیل آماری در چارچوب فرضیه ها عبارتند از•
درنظروردمشخصیتنوعچهارمذهبیگیریجهتمقایسهبرایواریانستحللیازحاصلنتایج•

بامذهبهببندیپایرعاملدمذکورشخصیتیهایریختبینکهدهندمینشاناولفرضیه
F= تاییدمخالففرضاطمیناندرصد99باواستمعنادارتفاوتP<0/01سطحدر12/34

دارمعناتفاوت0/01بابرابرآلفادرسطحF=2/56بامذهببهاوردرویعاملدر.گرددمی
درF=0/63بامذهبازگرداییرویعاملدر.گیردمیقرارتاییدموردصفرفرضونیست
(2جدول).گرددمیتاییدصفرفرضونیستمعنادارتفاوت0/01بابرابرآلفاسطح



عوامل
هاشاخص

یرمنابع تغی
گروه 

به مذهبپای بندی
fمیانگین مجذورات آزادیدرجهمجذوراتمجموع

انواع 
شخصیت

بین 
گروه 

ها

11444/130233814/710112/34

درون 
گروه 

ها

123897/1933401308/9706

بین ادانشکده ه
گروه 

ها

2526/88463842/2955

درون 
گروه 

ها

135321/323540133120812/54



عوامل
هاشاخص

یرمنابع تغی
گروه 

روی آورد به مذهب
fمیانگین مجذورات آزادیدرجهمجذوراتمجموع

انواع 
شخصیت

بین 
گروه 

ها

816/73083272/24362/56

درون 
گروه 

ها

42614/5138401106/2706

بین ادانشکده ه
گروه 

ها

2914/97303971/6577

درون 
گروه 

ها

40516/2714401101/03819/61



عوامل
هاشاخص

یرمنابع تغی
گروه 

روی گردانی از مذهب
fمیانگین مجذورات آزادیدرجهمجذوراتمجموع

انواع 
شخصیت

بین 
گروه 

ها

814/76373271/58790/63

درون 
گروه 

ها

170861/819401426/0893

بین ادانشکده ه
گروه 

ها

1288/22013429/4067

درون 
گروه 

ها

170388/3636401424/90861/01





تفاوتکهاستآنانبیگربیانیکدیگرباهامیانگینیکبهیکمقایسهبرایشفهآزموننتیاج•
پایدارگردندروبهنسبتهیجانیناپایداربرونگردریختمذهبیبندیپاینمراتگینمیان

گردندروبهنسبتهیجانیناپایدارگرددرونریختهیجانی،پایدارگردبرونوهیجانی
(3جدول)استمعنادارصدمپنجبابرابرآۀفاسطحدرهیجانیپایدار



دانشجویانمذهبیگیریجهتمقایسهبرایواریانستحلیلازآمدهدستبهنتایجآنبرافزون•
2جدولدرندرجم(پنجمفرضیه)حقوقوتربیتیکامپیوتر،علومبرق،زمین،علومهایدانشکئده

وF=2/54بامذهبیبندیپایلحاظازمذکورهایدانشکدهدانشجویانبینکهدهدمینشان
وتاسمعنادارتفاوتصدمیکبابرابرآلفاسطحدرF=9/61بامذهببهآوریرویلحاظاز

وF=2/54بامذهببهبندیپایلحاظازگرددمیتاییداطمیناندرصد99بامخالففرض
.باشدمیتاییدموردصفرفرضونیستمعادارتفاوتF=1/01باازمذهبگردانیروی



عوامل

شاخص ها

انواع شخصیت                 سهام

به مذهببندی پای 

درونگر میانگین
پایدار

درونگر
ناپایدار

درونگر
پایدار

درونگر
ناپایدار

----95115/04درونگر دپایدار هیجانی

---*108125/92درونگر ناپایدار هیجانی

---*103121/46برونگرد پایدار هیجانی

1*-*99129/56برونگرد ناپایدار هیجانی



دردریجتبهمردانوزنانمذهبیگیریجهتتفاوتبرمبتنیدومفرضیهآماریآزموننتایج•
t=3/88ابمذکردانشجویانبهنسبتمونثدانشجویانمذهبیبندیپایدهدمینشان4جدول

ندیبپایبینگرفتنتیجتواننمیاطمیناندرصد99بابنابراین.استمتفاوتدارمعناطوربه
جنتایمذهببهآوردرویعاملدراستمعنادارتفاوتمطالعهموردجامعهمردانوزنانمذهبی
نتایجمذهببهآوردرویعاملدراستمعنادارتفاوتوجودبیانگرtآزمونازحاصل
ویاندانشجمذهببهاوردروینمراتمیانگیندارمعناتفاوتوجودبیانگرtازمونازحاصل
ریمگیمینتیجهبنابراینباشدمیp<0/01سطحدرt=4/05بامذکردانشجویانبهنسبتمونث

لعامدراستمعنادارتفاوتمردانوزنانمذهببهاوردرویسطحبیناطمیناندرصد99با
سطحدرt=/71کهدهدمینشانفرضیهآزمونازآمدهدستبهنتایجمذهبازگردانیروی
ومونثویاندانشجبینمذهبازگردانیرویسطحدرومعناداریتفاوتصدمپنجبابرابرآلفا

.شودنمیمشاهدهمذکردانشجویان



عوامل 

شاخص ها

انواع شخصیت                 سهام

روی گردانی از مذهبروی آورد به مذهببه مذهببندی پای 

انحراف میانگین؟؟انحراف معیار؟؟؟؟؟؟انحراف معیارمیانگین
معیار

؟؟؟

مؤنت
مذکر

203
202

126/59
119/64

19/19

16/69

*

3/88

44/87

42/77

11/20

8/89

*

4/05

74/89

72/44

21/50

19/70

0/71

دانشجوی سال اول
دانشجوی سال آخر

205
200

120/60
125/71

16/66

19/54

*

2/83

42/62

47/08

9/03

11/15

*

4/41

74/18

74/15

20/22

21/05

0/01

شرکت مرتب در مراسم مذهبی
عدم شرکت در مراسم مذهبی

212
188

117/32
129/73

15/15

18/94

*

7/17

40/97

49/33

7/40

11/15

*

8/72

74/62

74/46

17/28

22/91

0/08



اخرواولسالدانشجویانمذهبیگیریجهتتفاوتبرمبنیسومفرضیهآماریازموننتایج•
درt=2/83بااولسالدانشجویانبهنسبتآخرسالدانشجویانمذهبیبندیپایدهدمینشان
گرفتنتیجهتوانمیاطمیناندرصد99بابنابراینوداردتفاوتمعادارطوربهp<0/01سطح

بهآوردرویعاملزمینهدراستمعنادارتفاوتاخرواولسالدانشجویانمذهبیبندیپایبین
مذهبهباوردروینمراتمیانگینمعنادارتفاوتمبینفرضیهآزمونازحاصلهنتایجمذهب

.باشدمیp<0/01سطحدرt=4/41بااولسالدانشجیوانبهاخرنسبتسالدانشجویان



سالیاندانشجومذهببهاوردرویسطحبینگرفتنتیجهتوانمیاطمیناندرصد99بابنابراین•
زمینهدرفرضیهآزمونازآمدهدستبهنتایج.استمعنادارتفاوتآخرسالدانشجویانواول

تفاوتصدمپنجبابرابرآلفادرسطحt=0/01باکهدهدمینشانمذهبازگردانیرویعامل
.شودئمیمشاهدهآخرسالواولسالدانشجویانمذهبازگردانیرویسطحدرمعناداری

(4جدول)گیردمیقرارتاییدموردصفرفرضاینبنابراین



ور تفاوت جهت گیری مذهبی دانشجویانی که به ط)برای فرضیه چهارم  tنتایج آزمون •
م مرتب  در مراسم مذهبی شرکت می کنند  و دانشجویانی که کم یا هرگز در این مراس

نشان می دهد  پای بندی مذهبی دانشجویانی که در 4مندرج در جدول ( شرکت  نمی کنند
ه به طور مراسم مذهبی شرکت  نمی کنند یا کم شرکت می کنند نسبت به دانشجویانی ک

در سطح t=7/17مرتب در این مراسم  شرکت می کنند بیشتر است و این تفاوت با 
p<0/01درصد اطمینان می توان گفت  بین دو گروهه  99بنابراین با . معنا دار می باشد

. مذکور از لحاظ پای بندی  به مذهب تفاوت معنادار است



نادارمعتفاتوجودگربیانفرضیهآزمونازحاصلنتایجمذهببهآوردرویعاملزمینهدر•
نمیشرکتمذهبیمراسمدراصالیاکمکهدانشجویانیمذهببهآوردوریمراتمیانگین

t=8/72باکنندمیشرکتمراسمایندرمرتبطوربهکهدانشجویانیبهنسبتکنند
p<0/01لحاظازشدهیادگروهدوبینکهپذیریممیاطمیناندرصد99بابنابراینباشدمی

ازهآمددستبهنتایجمذهبازرویگردانیعاملدراستمعنادارتفاوتمذهببهآوردروی
زاگردانیرویسطحنمراتمیانگینکهاینوجودبادهد،مینشانفرضیهآماریآزمون
استجویانیدانشازبیشترکنندمیشرکتمذهبیمراسمدرمرتبطوربهکهدانشجویانیمذهب

نمیمعنادارt=0/08باتفاوتاینکنندمیشرکتکمیاکنندنمیشرکتمراسمایندرکه
گروهدوینبمذهبازرویگردانیلحاظازوگذفتهقرارتاییدموردصفرفرضبنابراینباشد،

.نیستمعنادارتفاوتمذکور



جدول)شفهونآزمازاستفادهباهامیانگینازجفتهربینتفاوتمقدارمقایسهازحاصلهنتایج•
کامپیوتروبرقدانشکدهدانشجویانمذهببهآوردروینمراتمیانگینکهاستآنگربیان(5

.استاوتمتفمعنادارر.طوبهصدمپنجبابرابرآلفاسطحدردیگردانشکدهسهبهنسبت



عوامل

شاخص ها

دانشکده ها                 تعداد

روی آوری به مذهب

برق و علوم زمینمیانگین
کامیپوتر

حقوقتیعلوم تربی

42/23----
101درونگر دپایدار هیجانی

49/32*-**
101درونگر ناپایدار هیجانی

43/64----
101برونگرد پایدار هیجانی

44/11---- 102برونگرد ناپایدار هیجانی



بحث ونتیجه گیری

دربررسیموردیشخصیتهایریختبینکهاستآنگربیان«شخصیتنوع»بهمربوطنتایجتا•
بمذهیبندیپایسطح.باشدمیمعنادارتفاوتمذهببهبندیپایلحاظازپژوهشاین

هایبرونگردهبنسبتنیوهیجانیپایدارهایگرددرونبهنسبتهیجانیناپایداربرونگردهای
کسببرایانیهیجناپایدارگردبرونکهدارداحتمالاستبیشترمعناداریطوربههیجاینپیادار
رادخونگرانیواضطرابباشدداشتهسعیطریقایازواوردرویمذهببهآرامشوامنیت

دهدکاهش



وگینمیانکمترینهیجانیناپایدارگردبرونمذهببهآوردرویمولفهدرکهآنجاییازاما•
گرددمیاستنباطیینچن،اندکرئدهکسبرامیانگینبیشترینترتیببههیجانیپایداربرونگرد

پایاین،یهیجانناپایدارگردهایبرونمذهبیبندیپایوگرایشسطحبردنباالعلیرغمکه
درهکافراداین(مذهببهآوردروی)درونیمذهبیگیریجهتایجاددرنقشیمذهببهبندی
آۀپورتیهنظرطبقبنابراین.کندنمیایفااستموثرروایییافتگیوحدتوسالمتایجاد

کنندهتعیین.کندمیایفافردزندگیدرمذهبکهنقشیبلکهنیستمهمدینداریمیزان(1967)
مذهبیندیبپایباالیسطحبودنمعناداردربارهمطلبایناستروانسالمتبردینداریتثیر

هایهیافتدیگراز)هیجانیپایدارهایگرددرونبهنسبتهیجانیناپایدارهایگرددرون
.باشدصادقتواندمینیز(حاضرپژوهش



یختردارایهایریختمذهببهآوردروینمراتمیانگینگرچهحاضر،پژوهشنتایجمطابق•
باویستنمعنادارتفاوتاینولیاستبیشترهیجانیناپایدارهایریختازهیجانیدارایهای
بهاوردویر)درونیمذهببااضطرابرگهمنفی«رابطه»روابطبرمبتنیپژوهشیهاییافته

وردمشخصیتیهایریختمذهبازگردانیرویسطحبینچنینهم.نداردمطابقت»(مذهب
بیرونیمذهببااضطرابرگهمثبترابطهکهمطالعتیبانتیجهاینونیستمعندارتفاوتمطالعه

.نداردهماهنگیدهد،میگزارشرا(مذهبازگردانیروی)



بتواندشایوجوداینبااست،هیجانیناپایدارریختمشخصهترینعمدهاضطرابرگهگرچه•
ترکیبنیزگریدیهایرگهکهاینودانستمربوطرگهبهنسبتریختکلیتبهرامذکوریافته
ذکورممطالعاتکهداشتدورنظرازتواننمیآنکهبرعالوه.دهندمیتشکیلراریختاین

.ذهبیمگیریجهتدررارگهاینتاثیرنهواندسنجیدهرامذهبواضطرابرگهبینرابطه



ابمذهبی،گیریجهتسطوحدرهاگردبرونوهادرونگردبینمعنادارتفاوتعدموجود•
هاینگرشبه(گردهابرونخالفبر)گردهادرونگرایشبرمبنی(1377)آیزنک»عقیده

نظرمد.نداردهماهنگیسیاسیواجتماعیزمینهدرآنهابودنکارمحافظهصورتدرمذهبی
.باشدتهیافاینبرایدلیلاسممکنآزمودنیافراداجتماعیوسیاسیهاینگرشندادندقرار



ازاجتماعیالقائاتومحیطیهایاموزشکهاستضرورینکتهاینبهتوجهکهآنضمن•
کهایرانجامعهدرودارندموثرومهمبسیارنقشیافرادمذهبکردنباروردرکودکیدوران

قتصادیااجتماعی،فضایگرفتننظردربدونایجامعههرواستمذهبباامیختهآنفرهنگ
بهنیازوتاسدشوارآنازگیرینتیجهوآیزنگفرضیهتعمیمامکانمحیط،کلیطوربه...و

.داردویژهبررسی

تعمیم فرضیه آیزنگ



ای بندی نتایج تحقیق نشان می دهند که زنان نسبت به مردان به طور معنادار گرایش از پ•
. ندمذهبی بیشتری داشته و در عامل روی آورد به مذهب نیز به طور معادار قوی تر هست

و ( 1377)« جان بزرگی»و « محفوظی»( 1376)ایزنگ »نتیجه ای که با مطالعات 
.  هماهنگی دارد( 1371)به نقل از کاظمی ( 1984)رابرتز 



مذهببهدآوررویومذهببهبندیپایسطحکهاستآنگربیانبررسیاینازحاصلنتایج•
اظهارچهانغمعلیر.ساتبیشترمعنادارطوربهاولسالدانشجویانبهنسبتآخرسالدانشجویان

ازپسکهندهستمذهبیمبانیدارای«دانشگاهبهورودهنگامدانشجویان»اینکهبرمبنیشودمی
خودهایینشبنگریبازنوعینتیجهدروآنهاعلمیسطحرفتنباالباهمراهه،دانشگاهبهورود

نینچخالفبرعالیآموزشینظامکهدهدمینشانیافتهاینشوند،میگردانرویمذهباز
حصیلتآخرهایسالدردانشجویانبلکه.شودنمیمذهبازگردانیرویباعثتنهانهتصوری
.شودمیبیشترمذهببهاوردشانرویگرایش

.شودروی گردانی از مذهب نمی تصوری، باعث نظام آموزشی عالی بر خالف چنین 



مذهببهآوردنرویجهتدرفردبازنگریباعثآموزشیمحیطوعلمگفتتوانمیبنابراین•
باشداهامزودنیسنبهمربوطاستممکننتیجهاینچنینهممذهبازگردانیروینهشودمی
میفزایشانیزمذهببهگرایشمیزانسن،افزایشباکهدهندمینشانمطالعاتنتایجکهچرا
.یابد



غابالیابمرتکهکسانیمذهببهاوردرویومذهبیبندیپایسطحپژوهشایننتایجمطابق•
مراسمینادراصالکهاستکسانیازکمترمعناداریطوربهکنندمیشرکتمذهبیمراسمدر

افرادکهباشدآنمبیناستممکناینتیجهچنین.کنندمیشرکتکمتریاکنندنمیشرکت
درلندمایاغلباسالمدرمومنینبرایشدهشمردهبرمعیارهایازبرخیطبقدرونی،مذهبدارای
بودنندپسمردبهتوجهباطرفیاز.بپردازندخودمذهبیروسموعباداتبهخلوتوتنهایی

ود،موجوسیاسیواجتماعیاقتصادیشرایطرودمیاحتمال،ایرانجامعهدرمذهبیرفتار
.ایدنمشرکتمراسمایدرشرکتبه(بیرونیمذهب)فردیمنافعکسببرایراافرادی

تار به مرد پسند بودن رف
مذهبی در جامعه ایران



خصوصیهبسندروفرهنگیخاصقشربهمتعلقدانشجویانکهداشتدورنظرازنبایدالبته•
درآنچهاگرکهطوریبه.باشدمتفاوتاستممکنمذهببهآنهانگرشنحوهبنابراینوهستند
نباشد،متناسبدارند،انهاکهنیازهاییوانتظاراتسطحیاشودمیارئهمذهبیمجالسومراسم

.شودمراسمگونهایندرآنهاکمحضوریاشرکتعدمباعثتواندمیمسالهاین

ت سطح انتظارا
نیازهاو 



ذهبمبهاوریرویومذهبیبندیپایسطحکهاستاینحاضرپژوهشهاییافتهدیگراز•
بیشترحقوقوتیتربیعلومزمین،علومهایدانشگاهبهنسبتکامپیوتروبردانشکدهدانشجویان

درتتفاواین.استکمترمذکوردانشکدهسهبهنسبتآنهامذهبازگرداینرویسطحو
آوردرویعاملدرولیباشدنمیمعنادارمذهبازگردانیرویومذهببهبندیپایعوامل

.باشدوالدینتحصیالتسطحبهمربوطاستممکننتیجهایناستمعنادارمذهببه



ازامپیوترکوبرقدانشکدهدانشجویانوالدینتحصیالتسطحآمده،بدستهایدادهطبقزیرا•
میزانکهتنیسشکی.اندگذراندهراعالیاموزشسطوحاغلبوبودهباالتردیگردانشکدهسه

.ارددسزابهسهمیابعادوهازمینهتمامیدرفرزندانآگاهیایجاددرمادروپدرتحصیالت
جانبهههمرشدبرایتریمساعدمحیطتوانندمیدارندبهتریتحصیالتکهمادرانیوپدران

افته،یایندالیلشدنروشنبرایالبته.کنندفراهمآنهامعنویرشدجملهازخودفرزندان
.استنیازبیشتریپژوهش

مادرانو تحصیالت بهتر پدران 



آنزا.نیستمعنادارتفاوتشدهیادهایگروهازیکهیچبینمذهبازگردانیرویعاملدر•
ضایاربرایایوسیلهعنوانبهمذهبازبیرونیمذهبداراییامذهبازگردانروافرادکهجا

هایگروهازیکهرکهباشدآنازحاکیتواندمییافتهاین.کنندمیاستفادهفردینیازهای
میبهرهمذهبازبیشیاکمفردیشاناهدافپیشبردونیازهارفعبراینوعیبهمطالعهمورد

بهبقریاکثریتواستبرخوردارایویژهاهمیتازمذهبکهایجامعهدرمطلباین.گیرند
.باشدآورتعجبتواندنمیگردند،میمحسوبدیندارافراداتفاق

مذهب بیرونی








