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 دٌیچک

 تیرضاا » ،«یؼاا  » بر «قرآن بر مبتىی یقدرؼىاظ» آمًزغ تأثیر یبررظ َدف با حاضر پصيَػ
 باً    پیگیری ي کىترل گريٌ با آزمًن پط−آزمًن پیػ طرح با ،آمًزان  اوػ «دیام» ي «یزودگ از

ٍ  ريغ از اظتفا ٌ با ؼُرکر   يم متًظطٍ مقطع  ختر آمًزان  اوػ وفر 57 تعدا    ر گیاری  ومًوا
 ؼادود   گماار ٌ  کىتارل  گاريٌ  یک ي آزمایػ گريٌ  ي  ر تصا فی صًرت بٍ ي اوتخاب  ظترض

 «ؼاا کامی » ي  ایىر «زودگی از رضایت» اؼىایدر، «امیدياری» َای پرظؽىامٍ ؼامل پصيَػ ابسار
ٍ  یاا  َفتگی صًرت بٍ مداخلٍ َای گريٌ بً   آکعفًر    ریافات  را قدرؼىاظای  آماًزغ  ريزاوا

  ر ؼاا ی  ي امیاد  بار  قدرؼىاظی آمًزغ تأثیر  1  ا : وؽان ترکیبی ياریاوط تحلیل وتایح کر ود 
 َاا  گاريٌ  زوادگی  از رضاایت   ر معىاا اری  تفايت  2 بً ؛ معىا ار پیگیری ي آزمًن پط مرحلٍ

ٍ  قابال  افاسایػ  َفتگای،،  تماریه  خافف  )بٍ قدرؼىاظی ريزاوٍ تمریه  3 وؽد؛  یدٌ   ر مفحظا
  ا   وؽان را َا گريٌ ؼا ی میسان

  ختار،  آماًزان   اوػ د،یام ،یزودگ از تیرضا ،یؼا  قرآن، اتیآ ،یقدرؼىاظ :کلیدی ياشگان
  متًظطٍ  يم  يرٌ
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 مقدمه

 یىبژ صع ویژههبه كًاستی عواو کالتهل و هـائل یفغاواي و یىؿك صهض یه يلاو كضه ايجام هغالقات
و  (.8102 1یج،الژى و یژضگغک گىيژل،) اؿت گـتغف دال صعصع کلىعهای هىعص هغالقه،  يىجىاياو

 صع اسژتالالت تغیى یـكژا اػ اضژغغا  و یافـغصگ اؿتغؽ، .اؿت باالتغ صستغاو یاوه صع یىؿكایى 
 تىيژ،، ؛8112 همکاعاو، و کاؿتلى) هـتًض هغتبظ یکضیگغ با استالل ؿه یىا و اؿت جىايی صوعاو
 اػ صعهژض82 که صاص يلاو صبی صع (8100) 3هذمىص عجا هغالقه؛ (8102 2یى،هاعت و عاجغػ یًغ،جىو

 عوايژی اسژتالالت كژیىؿ ژاپژى، صع .صاعيض اؿتغؽ صعهض82 و اضغغا  صعهض82 افـغصگی، صستغاو
 افـژغصگی صستژغاو اػ صعهژض62 هژالؼی صعو  ، (8112 4هاتژا، و هایاكژی) صعهض چهل آهىػاو صايق

 صع .صاعيژض بژاالتغ و هتىؿژظ اؿتغؽ صعهض86 و باالتغ و هتىؿظ اضغغا  صعهض26 و باالتغ و هتىؿظ
 کىكژا همضعی هاصلیاو،) يض بىصه، فاعفی−عفتاعی هلکالت به هبتال آهىػاو صايق صعهض 62 يیؼ ایغاو

 تذویلی پیلغفت و هىفمیت کاهق ؿبب آو باعػیاو آثاع و افـغصگی باالی كیىؿ (.0622 گىعجی، و
 و يژىعی پیغبژاػاعی، هلکژی) ايجاهژض هی آيژاو فلمی باػصه کاهق به يهایت صع و كىص هی آهىػاو صايق

   (.0621 هاعهی،
 (.8106 5،بغايـژتىعم) يیؼ هغالقه كضه اؿژتی كاص وی ػيضگ اػ تیعضا ض،یاه اػ ؿىی صیگغ، 
 پاعک ى،یاؿت گمى،یؿل) صاعص فغصی ها ییتىايا و هالضعت بغ یلتغیب آو ؼکتمغ يگغ هثبتی ًاؿك عواو

   (.8112 6،پتغؿىو و
 تقیژیى. 0 هژایلابلیژت عاه اػ کژه کًض هی تىهیف لضعتی و يیغوفًىاو  به عا اهیض( 8111) 7اكًایضع

 اػ اؿژتفاصه بژغای الػم ايگیژؼه صاكژتى. 6 و( هاگظعگاه) ها هضف ایى به عؿیضو عاهبغصهای. 8؛ ها هضف
 آصهژی عفتژاع بژىصو هضفمًژض اهیژض، يؾغیه اؿاؿی اهل یک كىيض؛ هی هلشن( فاهل) عاهبغصها ایى

و  9فغیچ ويیًی،، بایلی،(. 8102 8،هاهغ و صاو ویتى،) کًًض هی هضایت عا افمال هاهضف ایى که اؿت
 ػيژضگی اػ عضایت هتغیغ بغای بیًی پیق لضعت صاعای اهیض، که صعیافتًض پهوهلی صع( 8112) اكًایضع

 آیًژضه بژه يـژبت کژه صايًض یه ادـاؿی و سىصكاو ػيضگی اػ افغاص اعػیابیعا  ػيضگی اػ عضایت. اؿت
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 صعک صاكژتى و کلی هىعت به ػيضگی به اكتیاق و تمایل صاكتى به ػيضگی اػ عضایت. صاعيض كاو ػيضگی
 (.  8100 1،چاو و صایًغ) كىص هی هقًا يیؼ ادـاؿات ایى اػ صعؿتی

(. 8106 پژىع، و كژیشی فژغ،) اؿژت ؿپاؿگؼاعی یا بؼعگىاعی ؿپاؽ، هقًای به  2«لضعصايی» واژۀ
 صاعيژض صاللژت گژغفتى هضیژه و صاصو هضیژه ؿژشاوت، ههغبژايی، بغ واژه ایى التیى عیله هلتمات همه

 كًاؿژی عواو و اسژالق کژالم، الهیژات، فلـژفه، صع لژضعصايی هفهىم(. 8112 همکاعاو، و 3الهبغت)
همژیى اػ كژایض و كژضه تىجژه آو اػ هتفژاوتی جًبژه به یافته دضىع که جا هغ و صاعص ای پغجلىه دضىع
   (.0622 آلابابایی،) اؿت كضه وضـ آو بغای هتقضصی های واژه هتفاوت هایػباو صع که عوؿت

 تأکیژض سضاويژض و كًاؿی عواو دىػه صع تأکیض هىعص و جضیض هفاهین اػ لضعكًاؿی هفهىم اگغچه
 لذاػ اػ اگغچه اؿالم صیى صع كکغگؼاعی هفهىم که صاعص آو اػ دکایت اؿالهی تقالین بغعؿی .ايض کغصه

 هفهژىم بژا هتًژاؽغ آو عفتژاعی هاهیژت صیژضگاه اػ اها اؿت، تغفمیك و تغگـتغصه بـیاع هفهىهی يؾغی،
 بژه صیژضگاه صو هژغ صع هفهىم صو ایى اكتغاک يمغه فًىاو به اهیضبشلی کاعکغص والـ، صع و اؿت لضعصايی

 کژغین لژغآو .اؿژت كضه هقغفی «كکغ» واژه با اؿالهی هتىو صع لضعصايی هفهىم .اؿت هلهىص سىبی
 پیاهژض عا آو و کًژض هی تىهژیه آو به عا همگاو ؛(826 بمغه،) كماعص هی ايضک عا كکغگؼاعاو ایًکه ضمى
 و صاعص تأکیژض آو آثژاع و لژضعصايی و لضعكًاؿژی بغ سضاويض لغآيی آیات صع (.002 يذل،) صايض هی ایماو

 و لیژض بژضوو و هغلژك عىع بژه كژکغ .اؿت عضایت ادـاؽ و بىصو كاص صعويی ادـاؽ آو هلشوه
 کفژغ کًیژض، كکغ) هقویت بضوو اعافتق و او فغاهىكی بضوو سضاويض کغصو یاص اػ اؿت فباعت كغط

 یژا سىاهژضهژی آو هژًقن کژه اؿژت ای گىيژهبه يقمت بغصو کاع به كکغ (.0622 عباعبایی،) (يىعػیض
   (.0622 عباعبایی،) او فباصت با اؿت هًغبك و هایقيقمت یاصآوعی بغای او لفؾی ؿتایق
 صع افژغاص ؿژالهت هیژؼاو بژغ لژضعصايی بغعؿژی هژضف بژا (8106) همکژاعاو و كیشی پهوهلی صع
 عا آيژاو بیلتغ ؿالهتی تىايًض هی یکضیگغ به يـبت افغاص كًاؿیوؽیفه و لضعصايی که صاصيض يلاو كاو ػيضگی

 صاعص وجژىص هقًژاصاعی و هـژتمین عابغژه افژغاص ؿژالهت و لضعصايی بیى والـ، صع کًض؛ بیًی پیق ػيضگی صع
فیـژی پژهوهق (.8102 همکژاعاو، و 5بلچغ بیچ، ؿاليى، بیل، هافمى، ؛8106 4عابغتؼ، و آلمًض هیل،)

 عضژایت بغوص باالتغ لضعصايی چمضع هغ که صاصيض يلاو (0622) ػاصهلاؿن ادمضی، پىع،ؿلماو ػاصگاو،
   .كىص هی بیلتغ ػيضگی اػ
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 يمژق عواو، ؿژالهت و كژاصی بژغ لضعكًاؿژی تژأثیغ ػهیًژه صع كژضه ايجژام های پهوهق کًاع صع
 ؿژالهت صايلمًضاو تىجه هىعص لضعكًاؿی جمله اػ بشق كاصی های تمغیى ايجام هیؼاو و 1بًضی ػهاو
 هفتژه صع بژاع کی اگغ ها يقمت یاصآوعی عاهبغص اػ اؿتفاصه ضًصه یه يلاو ها پهوهق .اؿت بىصه عواو

 ضیژتىل یلژتغیب یكژاصهاي ،عؿژض یهژ ايجژام به هفته صع باع ؿه که یػهاي با ـهیهما صع بغؿض ايجام به
  .کًض یه

 اػ عواو ؿژالهت هثبژت پیاهضهای با لضعصايی عابغه صعباعه كضه ايجام های پهوهق يتایج به تىجه با
 اثغبشلژی صع بًژضی ػهاو اهمیژت بژه تىجژه بژا همچًژیى اهیژض، و كژاصی ػيژضگی، اػ عضژایت جمله

 بغجـژته يمژق و ایژغاو هـژلماو جاهقه فغهًگی هبايی به تىجه ضغوعت يیؼ و آفغیىكاصی های تمغیى
 آهژىػف اثغبشلژی تژا عؿژض هی يؾژغ بژه ضژغوعی ایغايی، كهغويضاو عفتاع و تفکغ صع صیًی های هؤلفه

 بغعؿژی هژىعص آو بهیًه بًضی ػهاو و صیًی تفکغ هًبـ تغیى اهلی فًىاو به لغآو آیات بغ هبتًی لضعكًاؿی
 بژا كًاستی عواو هضاسالت صع هظهبی های هؤلفه تلفیك بغای الػم تجغبی كىاهض عاه ایى اػ و گغفته لغاع

 آیژا کژه بىص پغؿق ایى به پاؿز صعهضص داضغ پهوهق بًابغایى، آیض؛ فغاهن هثبت كًاؿی عواو عویکغص
 اػ عضایت كاصی، بغ لغآيی آیات بغاؿاؽ آو بًضی ػهاو يذىه و لغآو آیات بغ هبتًی لضعكًاؿی آهىػف
  :اػ فباعتًض پهوهق ایى های فغضیه اؿاؽ ایى بغ صاعص؟ تأثیغ صستغ آهىػاو صايق اهیض و ػيضگی
 آهژىػاو صايق یژضاه و یػيژضگ اػ یتعضژا ی،كژاص بغ لغآو یاتآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ آهىػف .0

  ؛اؿت هؤثغ
 (عوػايژه یىتمژغ همابل صع یهفتگ یىتمغ) لغآو یاتآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ آهىػف بًضی ػهاو .8

 .اؿت ثغؤه آهىػاو صايق ضیاه و یػيضگ اػ یتعضا ی،كاص بغ
 
 پژوهش روش

 همژغاه تىجژه کًتژغل گغوه با آػهىو پؾ آػهىو، قیپ عغح با یلیآػها كبه هىعت به داضغ پهوهق
 هتىؿژغه همغژـ صستغ آهىػاو صايق یتماه كاهل داضغ پهوهق یآهاع جاهقه .كض ايجام یغیگیپ با

 اػ يفژغ 22 تقضاص آهىػاو، صايق ىیا ىیب اػ که بىص 0622−0622 یلیتذو ؿال صع كهغکغص كهغ صوم
 بغاؿژاؽ ؿژپؾ و ايتشژا  صؿژتغؽ صع یغیژگ يمىيژه ىهیك به كهغکغص کی هیياد صستغ آهىػاو صايق
 نیتمـژ (يفژغ 82 گژغوه هژغ) تىجژه کًتژغل گغوه کی و قیآػها گغوه صو به افغاص یتواصف نیتشو
 افژالم آيکه اػ پؾ و صاصه پهوهق هىعص صع یکاهل ذاتیتىض قیآػها گغوه یافضا به ؿپؾ .كضيض

 جلـژات صع یا مژهیصل 21 جلـژه كژق صع یهفتگژ هىعت به كض، افتیصع آيها جايب اػ تیعضا
                                                           

1. Timing 
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 گژغوه بژه و بژاع کیژ یا هفتژه ک،یژ كماعه قیآػها گغوه به که تغتیب ىیبض کغصيض؛ كغکت یآهىػك
 اتیژآ اػ كژضه اؿژتشغا  نیتقال به تىجه با یلضعكًاؿ یها ىیتمغ باع کی یعوػ ،صو كماعه قیآػها
 یلضعكًاؿژ آهىػف جلـات یهذتىا اهیغی و يیکغاهاو .كض صاصه آهىػف یلضعكًاؿ هىعص صع لغآو

 لژن هیژفلم دژىػه لژغآو فلىم و غیتفـ یتشوو آهىػف هغکؼ اػ عا كضه ايجام یبًض نیتمـ بغاؿاؽ
 هژغ یهژا ىیتمغ .کغصيژض ىیتژضو و یعغاد كکغ دکن هماله ،قرآن فرهىگ کتا  اػ و (0626 ؿال)

 کژه كژض یه سىاؿته آهىػاو صايق اػ .بىص جلـه هغ صع كضه اعائه اتیآ یعاؿتا صع یكکغگؼاع جلـه،
 سالهژه .باكژًض صاكژته یكژکغگؼاع یعو قیپژ هفتژه صع كژضه اعائه اتیآ اػ یکی کن صؿت بغاؿاؽ

 یگفتگژى جلـژات ؼیژي تىجه کًتغل گغوه .اؿت آهضه 0 كماعه جضول صع یآهىػك جلـات یهذتىا
 یتمژاه هژا یآػهىصي همژه .کغصيژض افژتیصع یًاستكژ عواو هضاسله هغگىيه افتیصع بضوو عا همضاليه

 یغیژگ ايژضاػه که کغصيض لیتکم (یغیگیپ و آػهىو پؾ آػهىو، قیپ) يىبت ؿه صع عا پهوهق یابؼاعها
  .ضیعؿ ايجام به آػهىو پؾ اػ بقض نیي و هاه کی یغیگیپ هغدله صع

 یمژاعیب بژه ابژتال فژضم صوم، هتىؿغه همغـ صع لیتذو كاهل يمىيه گغوه افغاص وعوص یها هالک
 افژغاص سغو  یها هالک و كض یه آهىػف جلـات صع كغکت اػ فغص هايـ که یًاستك عواو و یجـم
 و یًاستكژ عواو سژضهات اػ همؼهژاو اؿژتفاصه و جلـژه چهژاع اػ قیبژ بژتیغ كژاهل يمىيژه گغوه
  .بىص ػیغ كغح به یلغآي کغصیعو با یلضعكًاؿ آهىػف جلـات یهذتىا .بىص گغیص یصعهاي عواو

 یكژکغگؼاع و یؿپاؿژگؼاع بژه سضاويژض آيهژا صع که یاتیآ با ییآكًا ،یهیتىج جلـه :اول جلسه
  .صهض یه صؿتىع سىصف یبغا

 یكژکغگؼاع بژا ییآكژًا آو، اتیژجؼئ و اهژضاف تیاهم داضغ، یآهىػك صوعه با ییآكًا :هضف
  .یاله صؿتىع کی فًىاو به

 :اػ بىصيض فباعت جلـه اهضاف با هًغبك و اؿتفاصه هىعص یلغآي اتیآ
 1؛ضیًکي یياؿپاؿ و ضییگى ؿپاؽ هغا و باكن كما اصی به تا ضیباك هى اصی به .0
 2؛بگى ؿشى پغوعصگاعت یها يقمت اػ .8
 3؛ضیآوع یجا  به عا او غکك و ضیبشىع پغوعصگاعتاو یعوػ اػ .6
 ،آوعص یجژا  بژه عا سژضا غکك ؾک هغ هک آوع یجا  به عا یسضا غکك ن؛یصاص متکد عا لمماو .2

   4؛اؿت ؿتىصه و اػیي یب سضا ،ًضک فغاوک ؾک هغ و اؿت گفته ؿپاؽ سىص ؿىص به
                                                           

 ٔ.752 ٕبقشه، «َجٓکُفُشوّو  ال َو  یل آشُکُشوا َو  َأٓرُکٓشُکٓن  یَفآرُکُشوي» .1
ٓؼَمةّ  َأْها َو » .2 ًّ َک  ّب ٓخ  َسبِّ  ٔ.77 ،یٕضح «َفَحذِّ
ُکٓن  ّسٓصّق  ّهٓى  ُکُلىا» .3  ٔ.75 ٕعباء، «َلهُ  آشُکُشوا َو  َسبِّ
ما ٓشُکٓش یَ  َهٓى  َو  للهّ  آشُکٓش  َأّو  آلّحٓکَمةَ  ُلٓقماوَ  ًایٓ آجَ  َلَقٓذ  َو » .4 ٓفّغهّ  ٓشُکُش یَ  َفّئيَّ ًَ  ٔ.72 ٕلقماو، «ِذ یَحم ی  َغًّ  اللهَ  َفّئوَّ  َکَفَش  َهٓى  َو  ّل
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 و كژىص یه تغ فیضژق عوػ هغ و كض داهله او به هاصع ،کغصین عا هاصع و پضع ؿفاعف ايـاو به .2
 هژاصعت و پضع و هى غگؼاعکك ضیبا هک نیغصک ؿفاعف و گغفت باػ غیك اػ عا او ؿال صو اػ پؾ
  1؛اؿت هى یؿى به باػگلت هک یباك

 غفکك ضیپغؿت یه عا سضا اگغ و ضیبشىع ،نیغصک تاویعوػ هک ؼهکیپا یها يقمت اػ !هؤهًاو یا .2
 2؛ضیآوع یجا  به عا

 ضیپغؿژت یه عا سژضا اگغ و ضیبشىع غصه،ک كما یعوػ سضاويض هک یا ؼهکیپا و دالل یؼهایچ اػ .2
 3؛ضیآوع یجا  به عا او يقمت غکك

 او ؿژىی بژه کژه آوعیض جای به عا كکغف و بپغؿتیض عا او و کًیض علب سضا اػ عا عوػی و عػق پؾ .2
   4گلت؛ سىاهیض باػ

 و غیژبگ م ا صاصه تى بژه عا  آيچژه ضم،یژبغگؼ عا تژى گفتژًن ؿژشى بژا و ها امیپ با !یهىؿ یا :فغهىص .2
 5؛باف ؿپاؿگؼاع

 6؛باف غاوکكا اػ و ىک فباصت عا سضا .01
 7.ضیًک یؿپاؿگؼاع !صاوص آل یا .00
 ها تمریه ومووه

 صیگغاو بغای صاصه، كما به سضاويض که هایی يقمت اػ یکی هىعص صع عوػ هغ آیًضه هفته عىل صع .0
 (.جلـه صع كضه اعائه صوم آیه بغاؿاؽ يمىيه بغای) بگىییض ؿشى

 .کًیژض ؿپاؿژگؼاعی آيهژا اػ و بًىیـژیض هاصعتژاو و پژضع بژه لضعصايی ياهه آیًضه هفته عىل صع .8
  آوعص؟ جای به عا سضا كکغ تىاو هی هاصع و پضع اػ تلکغ با چگىيه

 چغا؟  کغصیض؟ بغلغاع بیلتغی اعتباط آیات اػ یک کضام با .6
  .صايض هی كکغ كایـته و هىجب عا ها يقمت که آیاتی اعائه :دوم جلسه
  .صايض هی كکغ كایـته و هىجب عا ها يقمت که آیاتی با آكًایی و لضعكًاؿی اهمیت و یاصآوعی :هضف
  :اػ بىصيض فباعت جلـه اهضاف با هًغبك و اؿتفاصه هىعص لغآيی آیات

 كژایض تژا ؿژاست هًژض بهغه پژاکیؼه هژای عوػی اػ و کژغص تأییژض افیژاعی بژا عا كما سضاويض .0

                                                           
ایٓ َو َوصَّ » .1 ٓيغاَو ّبىاّلَذ  ًَ ا َػلی هّ یٓ آْلّ ًً ُه َوٓه  ٔ.71ٕلقماو، « ُش یآلَمص یَّ ّإلَ  َک یٓ َو ّلىاّلَذ  یَأّو آشُکٓش ل ّى یٓ ػاهَ  یَوٓهٍى َو ّفصاُلُه ف  َحَمَلٓحُه ُأه 
ز َهای  أَ  ای» .2 ىا َى یالَّ ًُ ُحٓن  ّإوٓ  للهّ  آشُکُشوا َو  َسَصٓقًاُکٓن  ها باّت یِّ َط  ّهٓى  ُکُلىا آَه ًٓ  ٔ.772 ٕبقشه، «َجٓؼُبُذووَ  اهُ یْ إّ  ُک
ُحٓن  ّإوٓ  اللهّ  ّيٓؼَمَث  آشُکُشوا َو  ًبایِّ َط  َحالالً  اللهُ  َسَصَقُکُن  ّهْما َفُکُلىا» .3 ًٓ  ٔ.771 ٕيحل، «َجٓؼُبُذووَ  اهُ یْ إّ  ُک
َذ  َفآبَحُغىا» .4 ًٓ ٓصَق  اللهّ  ّػ  ٔ.77 ،کبىتٕػً «ُجٓشَجُؼىوَ  هّ یٓ ّإلَ  َلهُ  آشُکُشوا َو  آػُبُذوهُ  َو  الشِّ
اّط  َػَلی ُحَک یٓ آصَطفَ  یّإيِّ   ُهىعی ای قاَل » .5 ًْ  ٔ.711 ٕاػشاف، «َى یالْشاّکش  ّهَى  ُکٓى  َو  ُحَک یٓ آجَ  ها َفُخٓز  یّبَکاله َو  یّبّشعاالج ال
 ٔ.66 ٕصهش، «َى یالْشاّکش  ّهَى  ُکٓى  َو  َفآػُبٓذ  اللهَ  َبّل » .6
 ٔ.79 ٕعبأ، «ُشٓکًشا داُوودَ  آَل  آػَمُلىا» .7



      141  و... «قرآن بر مبتنی قدرشناسی» آمىزش اثربخشی 

 

  1باكیض؛ كکغگؼاع
  2باكیض؛ كاکغ تا آفغیض صل و چلن و گىف كما بغای سضاويض .8
  3آوعیض؛ جای  به عا كکغف و بیابیض عوػی سضا فضل اػ تا بیًیض هی صعیا كکافًضۀ عا ها کلتی و .6
 4باكیض؛ ؿپاؿگؼاع که كایض کغصین، عام كما بغای عا [ايقام] آيها گىيهایى ها .2
 کًیژض، علژب سضا فضژل اػ و بیاعاهیض آو صع تا فغؿتاصین كما بغای عا عوػ و كب سىیق عدمت اػ .2

 5باكیض؛ كاکغ که كایض
 6باكیض؛ كکغگؼاع كایض بجىییض، عا سىص عوػی او فضل اػ و باكًض عواو فغهايق به ها کلتی و .2
 7آوعيض؛ جای  به عا كکغت كایض کى، عوػیلاو ها هیىه اػ .2
 8باكیض؛ ؿپاؿگؼاع که كایض گظكتین، كما اػ ؿپؾ .2
 9صاعیض؛ ؿپاؽ عا او که باكض و کًیض یاص بؼعگی به هضایتتاو ؿبب به عا سضاويض تا و .2

 عا كژکغ کژه كژایض کًژض، تمام كما بغ عا يقمتق و بضاعص پاکیؼه عا كما سىاهض هی [سضاويض] .01
 10.آوعیض جای به

 ها تمریه ومووه

  .کًیض اویب کالؽ یبغا عا كما به سضا عؿايضو یاعی اػ یا يمىيه .0
 ؛ضیژآوع یجژا بژه عا او یها يقمت كکغ عوػ هغ سضاويض یها يقمت یاصآوعی با هفته عىل صع .8

   . ...و چلن گىف، يقمت هثالا 
 چغا؟  ض؟یکغص بغلغاع یلتغیب اعتباط اتیآ اػ کی کضام با .6

 سژىص بژه آو آثژاع باػگلژت و يقمژت كژضو اصیػ هىجب عا كکغ که یاتیآ آهىػف :سىم جلسه
  .صايض یه ايـاو

   .يقمت كکغ آثاع و یكکغگؼاع ضیفىا و غیثأت یبغعؿ :هضف
 :اػ بىصيض فباعت جلـه اهضاف با هًغبك و اؿتفاصه هىعص یلغآي اتیآ
 ضیژًک فژغاوک اگژغ و غصک نیسىاه فغا كما به یافؼوي ،ضیباك غکكا اگغ غصک افالم پغوعصگاعتاو .0

                                                           
ٓصّشهّ  َذُکٓن یَّ أَ  َو » .1 ًَ ُکٓن  باّت یِّ الطَّ  ّهَى  َسَصَقُکٓن  َو  ّب  ٔ.26 ٕايفال، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ
ٓمَغ  َلُکُن  َجَؼَل  َو » .2 ٓبصاَس  َو  الغَّ

َ
ٓفّئَذةَ  َو  آْل

َ
ُکٓن  آْل  ٔ.78 ٕيحل، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ

ُکٓن  َو  َفٓضّلهّ  ّهٓى  ّلَحٓبَحُغىا َهىاّخَش  هّ یف آلُفٓلَک  َجَشى َو » .3  ٔ.71 يحل، و 72 ٕفاطش، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ
ٓشياها َکزّلَک » .4 ُکٓن  َلُکٓن  َعخَّ  ٔ.96 ٕحج، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ
ىا» .5 ًُ ُکٓن  َو  َفٓضّلهّ  ّهٓى  ّلَحٓبَحُغىا َو  هّ یف ّلَحٓغُک  ٔ.79 ٕقصص، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ
ُکٓن  َو  َفٓضّلهّ  ّهٓى  ّلَحٓبَحُغىا َو  ّبَأٓهّشهّ  هّ یف آلُفٓلُک  َى ّلَحٓجشّ » .6  ٔ.72 ،هیجاث و 16 ٕسوم، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ
َمشاّت  ّهَى  آسُصٓقُهٓن  َو » .7 ُهٓن  الثَّ  ٔ.97 ،نیٕابشاه «ٓشُکُشووَ یَ  َلَؼلَّ
ُکٓن  َػَفٓىيا ُثنَّ » .8 ًٓ ُکٓن  رّلَک  َبٓؼذّ  ّهٓى  َػ  ٔ.52 ٕبقشه، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ
ُشوا َو » .9 ُکٓن  َو  َهذاُکٓن  ها  َػلی اللهَ  ّلُحَکبِّ  ٔ.785 ٕبقشه، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ
َشُکٓن یُ لّ  ُذ یش یُ  لّکٓى » .10 ُکٓن  ُکٓن یٓ َػلَ  ّيٓؼَمَحهُ  ّحنَّ یُ لّ  َو  َطهِّ  ٔ.6 ٕهائذه، «َجٓشُکُشووَ  َلَؼلَّ
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 1؛اؿت ؿشت هى هجاػات
 ًژض،ک یياؿپاؿژ ؾکژ هژغ و باكژض یه سژىصف یبژغا غکكژ يفژـ باكژض، ؿپاؿگؼاع ؾک هغ .8

 2؛اؿت بشلًضه و اػیي یب پغوعصگاعم
 ؛ًژضک یياؿپاؿژ ؾکژ هژغ و صاعص باػگلژت سژىصف به غکك ضهیفا ،باكض ؿپاؿگؼاع ؾک هغ .6

   .اؿت ؿتىصه و اػیي یب سضاويض هک یصعؿت  به
 ها تمریه ومووه

 کژه عا سىصتژاو یؿژى اػ يقمت كکغ اػ ای يمىيه و ضیکً فکغ سضا یها يقمت به هفته عىل صع .0
 یبژغا ،اؿژت كژضه هجژاػات هىجژب کژه يقمت کفغ و یعوػ یافؼوي هىجب ضیکً یه فکغ

  .ضیکً اویب سىص صوؿتاو
 سژىصف ایژ عؿژايض یهژ یا ضهیژفا ضیسىعك به او ایآ اؿت؛ آفتا  به عو که ضیکً توىع عا یگل .8

 .ضیبؼي گغیص هثال کی كما كىص؟ یه هًض بهغه
 چغا؟  ض؟یکغص بغلغاع یلتغیب اعتباط اتیآ اػ کی کضام با .6

 بًضگاو هک یاتیآ و ًًضک یيم غکك هک پغصاػص یه یـايک زیتىب به که یاتیآ آهىػف :چهارم جلسه
   .اؿت یياؿپاؿ و فغاوک بغ یشیتىب اتیآ گىيه ىیا والـ صع كماعص؛ یه کايض عا غکكا

 و ـژتًضیي كژاکغ ها ايـاو لتغیب ًکهیا ًهیػه صع هلضاع و آو جیيتا و یؿپاؿگؼاع یاصآوعی :هضف
   .نیباك آياو اػ ضیيبا ًکهیا

  :اػ بىصيض فباعت جلـه اهضاف با هًغبك و اؿتفاصه هىعص یلغآي اتیآ
 3؛ًضیگى یيم ؿپاؽ چغا پؾ يىكًض، یه غكاویك اػ و اؿت یهًافق [اویچاعپا] صع آيها یبغا .0
  4؛ًضیگى یيم ؿپاؽ چغا پؾ بشىعيض، سىص صؿتغيج اػ يه و آو ىهیه اػ تا .8
  5؛ضیًک یيم غکك چغا پؾ ن،یصه یه لغاع تلز عا آو نیبشىاه اگغ .6
 6؛اؿت کايض كما یؿپاؿگؼاع یول ن،یصاص لغاع عا كما ػيضگی اؿبا  [ىیػه] صع ها .2
 7؛ضیًک یه غکك آيچه اؿت نک صاص، لغاع صل و چلن و گىف كما یبغا هک اؿت یـک او .2
 8؛ضیًک یه غکك آيچه اؿت نک صاص، لغاع صل و چلن و گىف كما یبغا و .2

                                                           
وَ  ّإرٓ  َو » .1 ُکٓن  َجَأرَّ ص  َشَکٓشُجٓن  َلّئٓى  َسب 

َ
ُکٓن یَْل  ٔ.7 ،نیٕابشاه «ِذ یَلَشذ یَػزاب ّإوَّ  َکَفٓشُجٓن  َلّئٓى  َو  َذيَّ

ما َشَکَش  َهٓى  َو » .2 ٓفّغهّ  ٓشُکُش یَ  َفّئيَّ ًَ  ٔ.14 ٕيمل، «ِن یَکش  ی  َغًّ  یَسبْ  َفّئوَّ  َکَفَش  َهٓى  َو  ّل
 ٔ.79 ،ظیٕ «ٓشُکُشووَ یَ  َفال أَ  َهشاّسُب  َو  َهًاّفُغ  هایف َلُهٓن  َو » .3
ُکُلىایَ لّ » .4  ٔ.95 ،ظیٕ «ٓشُکُشووَ یَ  َفال أَ  ّهٓن یذیٓ أَ  َػّمَلٓحهُ  ها َو  َثَمّشهّ  ّهٓى  ٓأ
 ٔ.74 ٕواقؼه، «َجٓشُکُشووَ  ال َفَلٓى  ُأجاًجا َجَؼٓلًاهُ  َيشاءُ  َلٓى » .5
 ٔ.74 ٕاػشاف، «َجٓشُکُشووَ  ها الً یَقل َش یّ َهؼا هایف َلُکٓن  َجَؼٓلًا َو » .6
ز ُهَى » .7 ٓمَغ  َلُکُن  َأٓيَشأَ  ىالَّ ٓبصاَس  َو  الغَّ

َ
ٓفّئَذةَ  َو  آْل

َ
 ٔ.78 ،ىیٕهؤهً «َجٓشُکُشووَ  ها الً یَقل آْل

ٓمَغ  َلُکُن  َجَؼَل  َو » .8 ٓبصاَس  َو  الغَّ
َ
ٓفّئَذةَ  َو  آْل

َ
 ٔ.9 عجذه، و 29 ،کٕهل «َجٓشُکُشووَ  ها الً یَقل آْل
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 1؛ًًضک یيم غکك هغصم لتغیب یول .2
 2؛ًًضک یيم غکك هغصم لتغیب یول اؿت، فضل هادب و نیغک هغصم، بغ سضاويض .2
 3؛ًًضک یيم غکك هغصم لتغیب یول اؿت بًضگاو بغ غاهتک و فضل هادب سضاويض .2

 4؛باكًض غکكا هک یبًضگاي هـتًض کايض و ضیآوع یجا  به عا سضا غکك !صاووص آل یا .01
 5.ًًضک یيم غکك هغصم لتغیب .00
 
 ها تمریه ومووه

 كژما آيها یبغا كما ايضک یكکغگؼاع ؿبب هب سضاويض ضیکً یه فکغ که ضیصاع ییها يقمت چه .0
 ای گىيژه بژه تژىاو دژض صع بکىكیض هفته ىیا صع و ضیکً هیته آيها اػ یفهغؿت .کًض یه زیتىب عا
  .ضیآوع یجا هب عا آيها كکغ (یفمل−یػباي)

 ايژضک هژا یؿپاؿژگؼاع هژن بژاػ آيها اػ فغاواو یها بهغه و آيها ضویص و ها يقمت وجىص با چغا .8
  صاص؟ قیافؼا عا آو تىاو یه یعاه چه اػ ضیکً یه فکغ  اؿت؟

 کژه كژض اصآوعیژ ها به ًکهیا ؿبب هب نیکً یه یكکغگؼاع سلىت صع عا سضا هفته ىیا هضت صع .6
  .ايض ايضک كکغگؼاعاو

 چغا؟  ض؟یکغص بغلغاع یلتغیب اعتباط اتیآ اػ کی کضام با .2
 هـژتذك عا غاوکكژا هکژ یاتیژآ و صايض یه فظا  اػ هايـ عا غکك هک یاتیآ آهىػف :پنجن جلسه

  .صايض یه یاله اتیآ افتیصع و یاسغو ثىا 
 و یاسژغو ثژىا  یبغا یـتگیكا و فظا  صفـ فاهل فًىاو به یكکغگؼاع تجغبه با ـتىیػ :هضف

   .یاله اتیآ افتیصع
  :اػ بىصيض فباعت جلـه اهضاف با هًغبك و اؿتفاصه هىعص یلغآي اتیآ
   6؛صاياؿت غیغپظکك سضاويض ًض،ک فظا  عا كما سضاويض چغا ض،یباك هؤهى و ؿپاؿگؼاع اگغ .0
  7؛صاص نیسىاه پاصاف عا غاوکكا یػوص  به و نیصه یه او به ،بشىاهض عا آسغت پاصاف ؾک هغ .8
 عا غاوکكژا سضاويژض یػوص بژه و عؿژايض یيم سضاويژض بژه یايیػ بغگغصص، گظكته به ؾک هغ و .6

                                                           
ٓکَثَش  لّکىَّ  َو » .1 اّط  َأ ًْ  ٔ.98 ،ىعفی و 219 ٕبقشه، «ٓشُکُشووَ یَ  ال ال
اّط  َػَلی َفٓضٍل  َلُزو اللهَ  ّإوَّ » .2 ًْ ٓکَثَشُهٓن  لّکىَّ  َو  ال  ٔ.64 ،ىيظیٕ «ٓشُکُشووَ یَ  ال َأ
اّط  َػَلی َفٓضٍل  َلُزو اللهَ  ّإوَّ » .3 ًْ ٓکَثَش  لّکىَّ  َو  ال اّط  َأ ًْ  ٔ.67 ٕغافش، «ٓشُکُشووَ یَ  ال ال
ُکىُس  َى ّػبادّ  ّهٓى  ِل یَقل َو  ُشٓکًشا داُوودَ  آَل  آػَمُلىا» .4  ٔ.79 ٕعبأ، «الشَّ
ٓکَثَشُهٓن  َجّجُذ  ال َو » .5  ٔ.77 ٕاػشاف، «َى یشاّکش  َأ
ُحٓن  َو  َشَکٓشُجٓن  ّإوٓ  ّبَؼزاّبُکٓن  اللهُ  ٓفَؼُل یَ  ها» .6 ًٓ  ٔ.717 ٕيغاء، «ًمایَػل شاّکًشا اللهُ  کاوَ  َو  آَه
ها ُيٓؤّجهّ  اآلّخَشةّ  َثىاَب  ّشدٓ یُ  َهٓى  َو » .7 ًٓ ٓجضّ  َو  ّه ًَ  ٔ.715 ػمشاو، ٕآل «َى یالْشاّکش  ىَع
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  1؛صاص سىاهض پاصاف
  2؛نیصه یه پاصاف ،اؿت غگؼاعکك هک عا یـک گىيه ىیا ها، ؿىی اػ بىص یيقمت ىیا .2
  3؛بىص سىاهض ییها يلايه غکكا هابغاو یبغا هک یصعؿت هب (آوع اصكاوی به عا سضا یعوػها و) .2
 غکك ای كىص غکهتظ بشىاهض هک ؾک  آو یبغا صاص، لغاع گغیضیک یصعپ عا عوػ و كب هک اوؿت .2

  4؛آوعص یجا  به او
 كما به عا سىص اتیآ اػ یا گىكه تا [ًضک یه تکدغ ایصع صع سضاويض ادـاو و لغف به یلتک] .2

  5؛صاعص وجىص غاوکكا و اویباکیك یبغا ییها يلايه آو صع هک بضهض يلاو
 6؛اؿت ییها فبغت و ها يلايه غگؼاعاوکك و اویباکیك یبغا ها صاؿتاو ىیا صع .2
 ىیژا صع یعاؿژت بژه ؛هايًژض باػ تکدغ اػ ایصع صع تا و صاعص یه باػ تکدغ اػ عا باص بشىاهض اگغ .2

 7.غگؼاعاوکك و اویباکیك یبغا اؿت ییها يلايه
 
 ها تمریه ومووه

 هىجژب آيهژا یبغا يکغصو یكکغگؼاع ضیکً یه فکغ که ضیلیايضیب ییها يقمت به ًضهیآ هفته صع .0
  .ضیصه گؼاعف کالؽ به لیصل با و ضیاوعیب یجا هب عا آيها كکغ ضیکً تالف .كىص یه فظا 

 ضایژپ عا ثژىا  افژتیصع اؿژتذماق کژه کغص کمک ؛ـتًضیي كاکغ که یافغاص به تىاو یه چگىيه .8
  .ضییبگى گغوه یبغا و ضیـیبًى باعه ایى صع عا سىص الضام کی کًًض؟

   .کًیض بیاو اؿت، فغهىصه فغا كکغگؼاعی بغابغ صع سضاويض کًیض هی فکغ که عا پاصاف اػ هایی يمىيه .6
 چغا؟  ض؟یکغص بغلغاع یلتغیب اعتباط اتیآ اػ کی کضام با .2

 ؿبب به عا بًضگاو که یاتیآ و سضاويض اػ یكکغگؼاع كیتىف صعسىاؿت اتیآ آهىػف :ششن جلسه
 که اهل ىیا به پغصاستى ىیهمچً ؛صايض یه كکىع عا سضاويض که یاتیآ و کًض یه قیؿتا بىصو، كکىع
 ،صاعيژض یبغه گام او عافت غیهـ صع بًضگاو هک یهمضاع به هک اؿت  ىیا سضاويض یغگؼاعکك اػ هًؾىع

  .ؿاػص یه صسى الغاف و هىاهب هلمىل عا آيها
   .سضاويض هـیغ صع فملی كکغگؼاعی و سضاويض اػ كکغگؼاعی تىفیك کغصو صعسىاؿت آهىػف :هضف

                                                           
َقّلٓب یَ  َهٓى  َو » .1  ٔ.711 ػمشاو، ٕآل «َى یالْشاّکش  اللهُ  ىٓجضّ یَ َع  َو  ًئایٓ َش  اللهَ  ُضشَّ یَ  َفَلٓى  هّ یٓ َػّقبَ   َػلی ًٓ
ّذيا ّهٓى  ّيٓؼَمةً » .2 ًٓ  ٔ.95 ٕقمش، «َشَکَش  َهٓى  ىَيٓجض َکزّلَک  ّػ
 ٔ.5 ،نیٕابشاه «َشُکىسٍ  َصْباسٍ  ّلُکلِّ  اٍت یآل  رّلَک  یف ّإوَّ » .3
ز ُهَى  َو » .4 هاَس  َو  َل یٓ اللَّ  َجَؼَل  ىالَّ ًَّ َش یَ  َأوٓ  َأسادَ  ّلَمٓى  ّخٓلَفةً  ال کَّ  ٔ.62 ٕفشقاو، «ُشُکىًسا َأسادَ  َأٓو  زَّ
 ٔ.97 ٕلقماو، «َشُکىسٍ  َصْباسٍ  ّلُکلِّ  اٍت یآل  رّلَک  یف ّإوَّ  اّجهّ یآ ّهٓى  ُکٓن یَ شّ یُ لّ » .5
 ٔ.79 ٕعبأ، «َشُکىسٍ  َصْباسٍ  ّلُکلِّ  اٍت یآل  رّلَک  یف ّإوَّ » .6
 ٔ.99 ،ىٕشىس «َشُکىسٍ  َصْباسٍ  ّلُکلِّ  اٍت یآل  رّلَک  یف ّإوَّ  َظٓهّشهّ   َػلی َسواّکَذ  ٓظَلٓلَى یَ فَ  َح یالشِّ  ٓغّکّى یُ  َشأٓ یَ  ّإوٓ » .7
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  :اػ بىصيض فباعت جلـه اهضاف با هًغبك و اؿتفاصه هىعص یلغآي اتیآ
 یهژا يقمت غکك هک بضه كیتىف هى به پغوعصگاعا :ًضک یه فغى [سضاويض به ماویؿل دضغت] .0

 1؛آوعم یجا  به ،یفغهىص فغا هاصعم و پضع و هى به هک عا تى
 غکكژا او و اوعصیژي کكژغ هغگژؼ و بژىص فیژدً و یالهژ فغهژايبغ یلىایپ نیابغاه هک یعاؿت  به .8

 2؛کغص تیهضا عاؿت عاه به و ضیبغگؼ عا او سضا ،بىص سضا یها يقمت
 3؛بىص یؿپاؿگؼاع ۀبًض [يىح] هک  یصعؿت  به .6
 4؛صاياؿت یغیغپظکك سضاويض هـلماا  صهض، ايجام یکیي غصاعک ؾک هغ .2
 5؛صاياؿت غیغپظکك سضاويض .2
 6؛اؿت بغصباع و ىعکك سضاويض .2
 7؛اؿت ىعکك و غفىع ها پغوعصگاع هک  یصعؿت  به .2
 و آهغػيژضه غایژػ ض،یژفؼایب آو بژغ سژىص فضژل اػ و بضهژض یتمژاه بژه عا آيها پاصاف سضاويض تا .2

 8؛اؿت غیغپظکك
 9.اؿت كکغپظیغ و آهغػيضه سضاويض ػیغا افؼایین، هی او يیکی بغ صهض، ايجام يیکی کاع کؾ هغ .2
  ها تمریه ومووه

 کژاع هب او یعضا یعاؿتا صع ،اؿت صاصه كما به سضاويض که عا ییها يقمت اػ یکی هفته ىیا صع .0
  .ضیصه گؼاعف گغوه به و ضیبغ

 ض؟یكژى سىصتاو هىعص صع سضاويض یؿى اػ یكکغگؼاع هىجب ضیتىاي یه چگىيه ضیکً یه فکغ .8
 کژالؽ به سىص یهىا و دال بغ عا آو غیثأت و ضیبغصاع جهت آو صع گام کی هفته ىیا هضت صع

  .ضیصه گؼاعف
 چغا؟  ض؟یکغص بغلغاع یلتغیب اعتباط اتیآ اػ کی کضام با .6
 

                                                           
ح ّيٓؼَمَحَک  َأٓشُکَش  َأوٓ  یَأٓوّصٓػً َسبِّ  قاَل » .1  ٔ.79 ،يمل و 75 ٕاحقاف، «ىَّ واّلَذ   َػلی َو  یَّ َػلَ  َأٓيَؼٓمَث  یالَّ
ًة قاّيًحا للّه َحً َن یّإوَّ ّإٓبشاه. »2 ٓيُؼّمّه آجَحباُه َو َهذاُه ّإلی * َى یّهَى آلُمٓششّک ُکٓى یَ َو َلٓن  ًفایکاَو ُأهَّ

َ
 ٔ.727−724ٕيحل، « ٍن یّصشاٍط ُهٓغَحق  شاّکًشا ّْل

هُ » .3  ٔ.9 ٕاعشاء، «َشُکىًسا َػٓبًذا کاوَ  ّإيَّ
َع  َهٓى  َو » .4  ٔ.758 ٕبقشه، «ِن یَػل شاّکِش  اللهَ  َفّئوَّ  ًشایٓ َخ  َجَطىَّ
 ٔ.717 ٕيغاء، «ًمایَػل شاّکًشا اللهُ  کاوَ  َو » .5
 ٔ.77 ٕجغابى، «ِن یَحل َشُکىِس  اللهُ  َو » .6
ًا ّإوَّ » .7  ٔ.91 ٕفاطش، «َشُکىِس  َلَغُفىِس  َسبَّ
هُ  َفٓضّلهّ  ّهٓى  َذُهٓن یض یَ  َو  ُأُجىَسُهٓن  ُهٓن یَ َىفِّ یُ لّ » .8  ٔ.94 ٕفاطش، «َشُکىِس  َغُفىِس  ّإيَّ
ةً  ٓقَحّشٓف یَ  َهٓى  َو » .9 ًَ ا هایف َلهُ  َيّضدٓ  َحَغ ًً  ٔ.29 ،ىٕشىس «َشُکىِس  َغُفىِس  اللهَ  ّإوَّ  ُحٓغ
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 پژوهش یابسارها

 کیژغويیا هژىلغاو، ايضعؿژىو، ؾ،یهژاع ضع،یاكژًا عا یضواعیژاه پغؿلًاهه :اشنایدر اهید پرسشناهه
 یبژغا ضیژاه ؼاویژه یابیژاعػ هژضف بژا و بىصه پغؿق 08 یصاعا که ايض کغصه هیته (0220) همکاعاو و

 ،یفاهل تفکغ ؿًجق یبغا فباعت چهاع پغؿلًاهه، ىیا صع .اؿت كضه یعغاد باال به ؿال 02 افغاص
 پغؿلًاهه ىیا ىیبًابغا ؛اؿتآهضه  یايذغاف فباعت چهاع ،یعاهبغص تفکغ ؿًجق یبغا فباعت چهاع

  (8112) ويگغوؽ و ايتیبغا .کًض یه یغیگ ايضاػه عا عاهبغص و فاهل اؽیهم غیػ صو
 عا یػيژژضگ اػ تیعضژژا پغؿلژژًاهه (:SWLS) همکنناراو و داینننر زننند ی از رضننای  پرسشننناهه

 و بژىصه ؿژؤال پژًج یصاعا پغؿلژًاهه ىیژا .ايژض کغصه هیژته (0222) ىیفیگغ و العؿى اهىيؾ، ًغ،یصا
 کژغتیل اؽیژهم بغاؿژاؽ پغؿلژًاهه ىیژا یگژظاع يمژغه .اؿت یػيضگ اػ تیعضا ؿًجق آو هضف

 و ًژغیصا .باكژض یهژ (2 هىافمن؛ کاهالا  ؛2 هىافمن، ؛6 يضاعم، یيؾغ ؛8 ،هشالفن ؛0 هشالفن، کاهالا )
 اویصايلژجى اػ یگغوهژ یعو بژغ عا یػيژضگ اػ تیعضژا اؽیژهم ییایپا و ییعوا ،(0222) همکاعاو

 بیضژغ 28/1 بغابژغ اجژغا، هاه صو اػ پؾ عا ها يمغه ییباػآػها یهمبـتگ بیضغ و کغصيض یابیاعػك
 اؽیژهم ییایژپا ،(8118) همکژاعاو و مکیاؿژچ .آوعصيژض صؿژت به 22/1 بغابغ عا کغويبار یآلفا

 ،ییکژایآهغ بؼعگـژاالو اػ یگغوهژ یبژغا کغويبژار یآلفا بیضغ اػ اؿتفاصه با عا یػيضگ اػ تیعضا
 صع .کغصيژض گؼاعف 20/1 و 22/1 ،22/1 ،28/1 ،21/1 بیتغت به یًیچ و یکیهکؼ ،یژاپً ،یآلماي

 یبغعؿژ عا یػيژضگ اػ تیعضا اؽیهم یغايیا فغم ییعوا (0622) یگىصعػ و یکىچک ،یايیب ؼیي غاویا
 بژا و 26/1 کغويبژار یآلفژا عوف اػ اؿژتفاصه با (SWLS) یػيضگ اػ تیعضا اؽیهم افتباع .کغصيض
 بژا همگژغا یژیعوا عاه اػ یػيژضگ اػ تیعضا اؽیهم ؿاػه ییعوا .آهض صؿت به 22/1 ییباػآػها عوف

کـفىعص یكاصکاه فهغؿت اػ اؿتفاصه ( SWLS) اؽیژهم ىیا .كض بغآوعص بک یافـغصگ فهغؿت و آ
کـفىعص یكاصکاه فهغؿت با هثبت یهمبـتگ  بک یافـغصگ فهغؿت با یهًف یهمبـتگ و( OHI) آ

(BDI )یػيژضگ اػ تیعضا اؽیهم پهوهق، ىیا جیيتا بغاؿاؽ .صاص يلاو (SWLS )اؽیژهم کیژ 
   .اؿت یغايیا یًاستك عواو یها پهوهق صع ضیهف

کسفىرد شادکاهی  پرسشناهه  کژه ايژض کغصه هیژته عا پغؿلژًاهه ایژى 0222 ؿال صع لى و لیآعج :آ
 یگژظاع يمغه کژه اؿژت بژک یافـژغصگ ۀاهیؿژ هیكب كضه، هغتب ۀجمل چهاع كاهل هاصه 82 یصاعا

 اػ يمژل بژه) باكژض 22 تىايض یه یآػهىصي ۀيمغ ىیباالتغ بیتغت ىیبض .باكًض یه 6 تا هفغ اػ ها جمله
 بیضژغ (0622 ،همکژاعاو و پژىع یفلژ اػ يمژل به ؛0222) همکاعاو و لیآعج .(0622 ،یفًاهغ

 یآلفژا (0222) همکژاعاو و ؾیفغايـژ و 22/1 یآلفژا (0221) ًژ،یبغو و فاعيهژام ،21/1 یآلفا
 سژىص، پهوهق صع (0622) یبؼعگ جاو غاویا صع .ايض کغصه گؼاعف اؽیهم ىیا یبغا عا28/1 کغويبار

 بژه 22/1 عا بژغاوو−غهىیاؿپ یؿاػ مهیي صو عوف اػ داهل ییایپا بیضغ و282/1 کغويبار یآلفا
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 یژیعوا و ییایژپا ؿژًجق بغای یهمضهات یبغعؿ کی صع (0622) پىع یفل و يىعباال .ايض آوعصه صؿت
کـفىعص یكاصکاه پغؿلًاهه  عا 28/1 کغصو مهیي صو ییایپا و 26/1 کغويبار یآلفا یآػهىصي 010 با آ

 .اؿت كضه ضییتأ کاعكًاؽ صه تىؿظ پغؿلًاهه یهىع ییعوا .ايض يمىصه گؼاعف
 

 ها افتهی

 لیژتذل و هیژتجؼ هکژغع یغیگ ايژضاػه بژا یبژیتغک ايؾیژواع لیتذل عوف با داضغ پهوهق صع ها صاصه
 و یهژىسل آػهژىو و تژهیيغهال هثژل یاؿاؿ یها فغى قیپ ؿپؾ ،یفیتىه یها آهاعه يشـت .كضيض

 آػهژىو ىیژا هژا گغوه کن تقضاص فلت )به كض یبغعؿ لکیو غویكاپ آػهىو عاه اػ بىصو يغهال هفغوضه
 صؿت به جیيتا که (صاعص غيىفیاؿم کالمىگغوف آػهىو به يـبت بىصو يغهال یبغعؿ صع یباالتغ تىاو
 هژغ صع یكاص ضیاه ،یػيضگ اػ تیعضا یغهایهتغ يمغات ـیتىػ بىصو يغهال فغى قیپ صاص يلاو آهضه

 غویكاپ آهاعه صاهًه صع کًتغل گغوه و لغآو اتیآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ عوػايه و یهفتگ آهىػف گغوه ؿه
 p=22/1 و df=02 بژا 22/1 بژا بغابغ لکیو غویكاپ تاp =126/1 و df=02 و 22/1 با بغابغ لکیو

 .اؿژت يغهژال ـیژتىػ یصاعا هژا اؽیهم همژه يمژغات یا يمىيژه ـیتىػ گغ،یص فباعت به و صاكت لغاع
 سالهه .ـتیي عو عوبه یتیهذضوص با کیپاعاهتغ یها آػهىو اػ اؿتفاصه جهت داضغ لیتذل بًابغایى

 و قیآػها یها گغوه صع یكاص و ضیاه ،یػيضگ اػ تیعضا یها هؤلفه اعیهق ايذغاف و ىیايگیه یبغعؿ
  .اؿت آهضه 8 كماعه جضول صع تىجه کًتغل

 
 توجه کىترل و یشآزما یها گروه در شادی و امید زودگی، از یترضا های مؤلفه معیار اوحراف و یاوگیهم :2 جدول

یگیریپآزمونپسآزمونیشپ  

 M S M S M Sگروه 

ضا
ر

ت
ی

از
دگ
زو

ی

 96/2 88/65 68/3 88/66 96/2 88/66 قرآن اتیآ بر یمبتى یقدرشىاس یهفتگ هیتمر 
 82/3 46/67 78/3 83/67 76/2 58/66 قرآن اتیآ بر یمبتى یقدرشىاس روزاوه هیتمر 

 68/3 46/66 88/3 66/68 63/3 25/66 توجه کىترل

ام
ید

 26/6 58/58 89/5 88/58 39/6 83/43 قرآن اتیآ بر یمبتى یقدرشىاس یهفتگ هیتمر 
 9/58 88/54 64/3 25/54 42/3 66/45 قرآن اتیآ بر یمبتى یقدرشىاس روزاوه هیتمر 

 29/3 83/43 83/4 96/43 62/6 75/43 توجه کىترل

یشاد

 77/6 58/45 68/66 75/52 52/5 83/44 قرآن اتیآ بر یمبتى یقدرشىاس یهفتگ هیتمر 
 27/64 25/59 65/9 58/63 23/66 25/49 قرآن اتیآ بر یمبتى یقدرشىاس روزاوه هیتمر 

 86/68 96/45 59/28 66/53 85/7 83/46 توجه کىترل

 
 چًژض ايؾیواع لیتذل صع که صاص يلاو (یآػهىصي صعوو اثغ) یغیهتغ چًض ايؾیواع لیتذل آػهىو

 (110/1p=، 22/06=82، 2F، 82/1=λ ،=22/1) لکژژؼیو یالهبژژضا همژژضاع ػهژژاو اثژژغ یغیژژهتغ
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 ىیبژض اؿژت، یغیگیپ و آػهىو پؾ آػهىو، قیپ ايضاػه ؿه ىیب تفاوت وجىص یهقًا به و اؿت هقًاصاع
 ،=62/1) گژغوه×ػهژاو اثژغ جیيتژا ىیهمچًژ .ايژض بىصه همغاه یغاتییتغ با ػهاو صع ها گغوه که اهقً
10/1=p، 26/8= (22، 08)F، 28/1=λ) اهقًژ ىیبژض ػهاو یهقًاصاع به تىجه با یهقًاصاع ىیا که بىص 

 بژىصه هتفژاوت کًتژغل و هضاسلژه یهژا گغوه یبغا ػهاو، یع صع گغفته هىعت غاتییتغ ىیا که اؿت
 یهقًژا بژه کژه بژىص هقًژاصاع (118/1p=، 22/6= (28، 2)F، 28/1=λ ،=82/1) گغوه اثغ .اؿت
 کًتژغل گژغوه و لغآو اتیآ بغ یهبتً یلضعصاي عوػايه ىیتمغ ،یهفتگ ىیتمغ گغوه ؿه ىیب تفاوت وجىص
  .اؿت هضاسله بىصو ثغؤه گىیای که اؿت

 ،اؿژت تغکیبژی واعیژايؾ یژلتذل هژای فغى پیق اػ که یتکغو فغى صعباعه هىسلی آػهىو يتایج
 و w=22/1 )بژا ػيژضگی اػ عضژایت هتغیژغ هىعص صع ػهاو فاهل صع کغویت هفغوضه که صهض  یه يلاو

21/1=8
X 8 و=df، 22/1 هقًژژاصاعی ؿژژغخ صع=p) 22/1) اهیژژض یژژغهتغ بژژغای و=w 8= 08/2 و

X و 
8=df 12/1 ؿغخ صع=p) 22/1) كاصی و=w 8=102/1 و

X 8 و=df، 22/1 ؿژغخ صع=p) بژغآوعصه 
   .اؿت كضه گؼاعف 6 جضول صع هکغع گیغیايضاػه هتغیغیتک آػهىو يتایج سالهه .اؿت كضه

 
 مداخله ووع و زمان تعامل و زمان برای مکرر گیری اودازه متغیری تک آزمون خالصه :3 جدول

SSDF MSFSigEta2Power وابستهمتغیر تغییراتمىبع

(زمان)آزمودویدرون
 26/8 83/8 29/8 26/6 82/63 2 85/26 زودگی از رضایت

 88/6 49/8 886/8 64/32 73/386 2 46/683 امید
 85/8 64/8 885/8 79/5 45/876 2 98/6752 شادی

مداخلهووعوزمانتعامل
 65/8 82/8 755/8 47/8 88/4 4 55/69 زودگی از رضایت

 99/8 33/8 886/8 25/8 28/76 4 64/385 امید
 22/8 84/8 57/8 72/8 27/689 4 89/437 شادی

آزمودویدرونخطای
     36/68 66 85/686 زودگی از رضایت

     24/9 66 85/668 امید
     67/656 66 73/99 شادی

(گروه)آزمودویبیه
 34/8 89/8 68/8 78/6 84/7 2 68/65 زودگی از رضایت

 94/8 33/8 886/8 37/8 79/668 2 59/337 امید
 83/8 25/8 887/8 72/5 75/335 2 58/676 شادی

آزمودویبیهخطای
     39/4 33 86/645 زودگی از رضایت

     66/28 33 42/665 امید
     62/58 33 75/6934 شادی

 
 و اهیژض هتغیژغ صو هژغ صع گیژغیايژضاػه هژایػهژاو بیى هضاسله يىؿ اػ يؾغ هغف ،6 جضول به تىجه با
 اػ صعهژض02 و 22 دژضوص تغتیژب بژه و صاعص وجژىص هقًاصاع تفاوت 10/1 اػ کمتغ سغای ؿغخ صع كاصی
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 جژضول تقاهژل لـمت به تىجه با همچًیى، كىص؛ هی تبییى گیغیايضاػه ػهاو تىؿظ هتغیغ ؿه ایى واعیايؾ
 لضعكًاؿژی عوػايه و هفتگی تمغیى) هضاسله يىؿ بیى 10/1 اػ کمتغ سغای ؿغخ صع اهیض هتغیغ صع تًها ،2

 وجژىص تقاهژل (پیگیژغی و آػهىوپؾ آػهىو،پیق) گیغیايضاػه ػهاو و (کًتغل گغوه و لغآيی آیات بغ هبتًی
   .صاعص هضاسله يىؿ به بـتگی گیغی ايضاػه هایػهاو صع اهیض تفاوت هیؼاو صیگغ، فباعت به صاعص؛

 های همابلژه تمژام صع اهیژض بژغای ػهژاو اثغهای که صاص يلاو گغوهی صعوو های همابله آػهىو همچًیى،
 و ،(p، 22/20= (66، 0)F=110/1 ،=22/1) آػهژىوپژؾ و آػهىوپیق همایـه یقًی هاػهاو ػوجی

 همابلژژه صع كژژاصی بژژغای (110/1p=، 22/62= (66، 0)F ،=28/1) پیگیژژغی و آػهژژىوپژژیق همایـژژه
 بژغای و اؿت بىصه هقًاصاع (p، 26/01=(66، 0)F=118/1 ،=82/1) آػهىوپؾ و آػهىوپیق ػوجی

 همژه صع و اهیژض هتغیژغ بژغای تًهژا گژغوه و ػهژاو تقاهژل اثغهای همچًیى، يبىص؛ هقًاصاع ها همابله بمیه
 بژه) كژاصی و اهیژض هتغیژغ صو هغ صع (گغوه) آػهىصيی بیى اثغ هقًاصاعی به تىجه با .بىص هقًاصاع ها همابله
   .اؿت كضه اعائه 2 جضول صع LSD تقمیبی آػهىو عاه اػ هاگغوه ػوجی همایـه ،(کًیض يگاه 6 جضول
 
 

 شادی و امید زودگی، از رضایت هایشاخص و گیریاودازه زمان عامل برای LSD تعقیبی آزمون خالصه :4 جدول

 Sigتفاوتاستاوداردخطایهامیاوگیهتفاوتمقایسهموردهایگروهوابستهمتغیر

 امید
 884/8 28/6 68/3 کىترل هفتگی تمریه

 886/8 28/6 88/5 کىترل روزاوه تمریه
 25/8 28/6 -48/6 هفتگی تمریه روزاوه تمریه

شادی
 72/8 62/3 -66/6 کىترل هفتگی تمریه

 86/8 62/3 -55/8 کىترل روزاوه تمریه
 884/8 62/3 -66/9 هفتگی تمریه روزاوه تمریه

 (3=)48/75 (2=)68/73 (6=)46/63 (زمان در) هفتگی تمریه میاوگیه  (3=)56/33 (2=)88/33 (6=)46/28 (زمان در) روزاوه تمریه میاوگیه

 
 بژغ یهبتً یلضعكًاؿ عوػايه و یهفتگ ىیتمغ هضاسله صو هغ صع که صهض یه يلاو 2 جضول جیيتا

 قیآػهژا گژغوه صو ىیبژ ى،یهمچًژ ؛كژىص یه ضیاه قیافؼا ؿبب کًتغل گغوه با ـهیهما صع لغآو اتیآ
 هلژاهضه یهقًاصاع تفاوت ضیاه قیافؼا صع (لغآو اتیآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ عوػايه و یهفتگ ىیتمغ)

 یلضعكًاؿژ یهفتگژ ىیتمغ با ـهیهما صع لغآو اتیآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ عوػايه ىیتمغ اها ،كىص یيم
 .اؿت بغسىعصاع ضیاه قیافؼا یبغا یبهتغ یکاعآهض اػ لغآو اتیآ بغ یهبتً
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پیگیریوآزمون پسآزمون،یشپزمانمرحلهسهدرکىترلویشآزماهای گروهدرامیدییراتتغومودار:1شکل

 هتمابژل، اثغ یتهاه اػ اعالؿ بغای اهیض یغهتغ صع بًضی گغوه با ػهاو هتمابل اثغ هقًاصاعی به تىجه با
 صع كژىص؛ هی صیژضه 0 كژکل صع چًايچژه .اؿژت كضه اعائه 0 كکل صع هتغیغ یىا بغای هتمابل اثغ يمىصاع

 هغ يضاعص. یهذـىؿ غاتییتغ ،یغیگیپ و آػهىو پؾ آػهىو، قیپ ػهاو ؿه صع کًتغل گغوه ض،یاه غیهتغ
 گغوه به يـبت آػهىو پؾ صع لغآو اتیآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ عوػايه و یهفتگ ىیتمغ هضاسله گغوه صو

 ىیتمژغ هضاسلژه گژغوه یبغا هضاسله اثغ و صهض هی يلاو عا ضیاه صع یا هالدؾه لابل قیافؼا ـه،یهما
 صع یغیژگیپ هغدلژه صع ضیژاه ؼاویژه ،ایژى وجژىص با .اؿت لتغیب یهفتگ ىیتمغ با ـهیهما صع عوػايه

 ،كژىص یهژ هلژاهضه عوػايه ىیتمغ گغوه صع اعیبـ کاهق اگغ و هايضه ثابت يـبتاا  آػهىو پؾ با ـهیهما
 اؿت. كضه دفؼ یغیگیپ صوعه صع هضاسله آثاع
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 پیگیریوآزمون پسآزمون، یشپزمانمرحلهسهدرکىترلویشآزمایها گروهدرشادیییراتتغومودار:2شکل

 یثژابت یالگژى اػ هژاوػ یعژ صع گژغوه ؿه يمغات غاتییتغ ،صهض یه يلاو 8 كکل که گىيه هماو
 ؿژه هغ و (بىص هلهىص ؼیي گغوه و ػهاو تقاهل اثغ هقًاصاع تقاهل فضم صع هىضىؿ ىی)ا کًض یه یغویپ

 گژغوه ؿژه هغ یبغا آػهىو پؾ صع یكاص ؼاویه و يضاصه يلاو عا یهذـىؿ تفاوت آػهىو قیپ صع گغوه
 ایژ و یتواصف تىايض یه کًتغل گغوه آػهىو پؾ صع ضیاه قیافؼا اؿت طکغ به الػم .اؿت صاكته قیافؼا

 صع كژغکت ؼیي و پهوهلگغ یؿى اػ تىجه افتیصع لیصل به ای و ياكًاسته همؼهاو ضاصیعو کی لیصل به
 اویهمتا با یاجتماف تیفقال ىیا ًکهیا ههیو به ؛باكض یاجتماف تیفقال کی فًىاو به یهمضل جلـات

 تیژاهم یذیتلژى هژىعت بژه سىص ىیا و اؿت گغفته ايجام یػيضگ اػ صوعه ىیا هغجـ گغوه فًىاو به
 گژغوه ىیبژ ،ایژى وجژىص بژا .صهژض یه يلاو ايتؾاع فهغؿت با ـهیهما صع عا تىجه کًتغل گغوه ايتشا 
 یتفاوت آػهىو پؾ صع یكاص ؼاویه يؾغ اػ کًتغل گغوه و یهفتگ هىعت به یلضعكًاؿ ىیتمغ هضاسله
 گژغیص گژغوه صو به يـبت یلغآي اتیآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ عوػايه ىیتمغ گغوه یول ،كىص یيم هلاهضه
 هغدلژه صع یكاص ؼاویه چه اگغ و صهض یه يلاو عا یكاص ؼاویه صع هالدؾه لابل قیافؼا و یبغجـتگ

 وجژىص بژا اؿژت. باالتغ یهفتگ ىیتمغ و کًتغل گغوه صو اػ همچًاو اها ،اؿت صاكته کاهق یغیگیپ
 یاثغبشلژ وجژىص بژا لژغآو، اتیآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ عوػايه ىیتمغ که اؿت آو گىیای يمىصاع ،ایى

  اؿت. يبىصه هايضگاع اثغ یصاعا آػهىو، قیپ به يـبت آػهىو پؾ صع كضه هلاهضه
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 یریگ جهیوت و بحث

 و اهیژض بژغ لژغآو آیژات بغاؿژاؽ لضعكًاؿی که صاص يلاو ها یافته پهوهق، ایى يشـت فغضیه ػهیًه صع
 .اؿژت ايجاهیژضه هژا آػهىصيی كاصی و اهیض اعتمای به و صاكته هقًاصاعی تأثیغ صستغ آهىػاو صايق كاصی
 هبًی (8112) لین و واي، و (8101) همکاعاو و هى هلابه های پهوهق يتایج با داضغ پهوهق يتایج

 فًژىاو بژا (8112) عوػو و هاؿژکاعا پژهوهق و ػيضگی به اهیض و يگغیهثبت و سىكبیًی بیى عابغه بغ
  .اؿت همـى «افـغصگی های يلايه بغوػ اػ پیلگیغی و اهیضواعی افؼایق صع وجىصی هقًای يمق»

 و اؿژتغؽ بژه يـبت هثبت واکًق به ت،یيها صع ضیاه که صهض یه يلاو داضغ پهوهق یها افتهی
 یافژغاص همابژل، صع (.8100 1،ًؾیال و ؾیغوئیؿ غچ،یه) ضايجاه یه آو بغابغ صع افغاص ثغتغؤه همابله

 ضیژاه ،صهًژض یه يلژاو عا یتغ ىییپا یجايیه فملکغص و صهًض یه يلاو عا یلتغیب یافـغصگ نئفال که
 جملژه اػ یػيضگ هشتلف یها غهید صع یكاص هثبت آثاع ىیهمچً (.8106 2ی،تاکغ) صاعيض یکمتغ
 جملژه اػ یيىجژىاي صوعه بژا هژغتبظ یها غژهید غیؿا و یعواي یها بیآؿ بغابغ صع آو یهذافؾت يمق
  (.8112 ،ًغیص و ً،یک ،یغؿکیىبىهیل) اؿت فغاوايی یها پهوهق ضأییت هىعص یلیتذو تیهىفم

 عؿژض یهژ يؾژغ بژه گفژت تژىاو یه ضیاه غیهتغ یعو بغ داضغ پهوهق هضاسالت غیثأت ًهیػه صع
گاه با قیآػها گغوه یافضا  و سضاويژض اػ یلضعكًاؿژ هژىعص صع نیکژغ لغآو بغ یهبتً ىیهضاه اػ یآ
 و ادـاؿژات هىلژض ضیژاه و کًًژض تیژتمى سژىص صع عا ضیاه ايض تىايـته یلضعكًاؿ یهاىیتمغ ايجام

 یلضعكًاؿژ آهژىػف صاص يلژاو داضژغ پژهوهق یها افتژهی ىیهمچً ؛اؿت یػيضگ تیجظاب یهبًا
 بژا افتژهی ىیژا .اؿژت بژىصه ثغؤه ها یآػهىصي یكاص بغ عوػايه یها ىیتمغ گغوه صع لغآو اتیآ بغاؿاؽ

 صع یكژاصکاه و تیژهقًى ىیبژ عابغژه بغ یهبً (8112) همکاعاو و هىلضع هلابه یها پهوهق جیيتا
 هژژای ههاعت آهژژىػف» فًژژىاو بژژا (0622) همکژژاعاو و يژژىعايی پژژهوهق ؛بؼعگـژژاالو و يىجىايژژاو

 «اؽ ام بیمژژاعاو كژژاصکاهی بژژغ لژژغآو بژژغ هبتًژژی هقًاصعهژژايی و سضاويژژض بژژه يیژژک گمژژاو هقًژژىی
 لژضعصايی، يمق بغعؿی هضف با پهوهلی صع (8102) كجىال و ؿاو ؿیً،، .اؿت همـى و هماهً،

 و صاعص وجژىص هثبژت عابغژه لژضعصايی و كاصی بیى که صاصيض يلاو كاصی صع عوايی ؿالهت و كشویت
 و الـژهیل همچًژیى .اؿژت اعتبژاط صع لضعصايی با تىجهی لابل عىع به جىاو بؼعگـاالو هیاو صع كاصی

 كژاصی بژغ اؿالم بغ هبتًی لضعصايی عاهبغصهای اثغ بغعؿی هضف با سىص پهوهق صع (8102) همکاعاو
 کًًژضگاوكغکت كاصی ؿغخ بغصو باال صع اؿالم بغ هبتًی لضعصايی که صاصيض يلاو هـلماو آهىػاو صايق
 واعیژايؾ اػ تژىجهی لابژل همژضاع لژضعصايی که صاص يلاو (8106) چاو صیگغ پهوهلی صع .اؿت هفیض

                                                           
1. Hirsch, Sirois,   & Lyness 

2. Thakre 
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 صع يیژؼ (8102) همکژاعاو و بهؼاصپژىع .کًژض هی بیًژیپژیق كژاصی بژه عؿیضو بغای عا عوايی بهؼیـتی
 صع لژضعصايی آهژىػف کژه صاصيژض يلاو سىكبشتی و كاصکاهی بغ لضعصايی اثغ بغعؿی هضف با پهوهلی

  .اؿت هؤثغ كاصکاهی و عواو ؿالهت افؼایق
 کژژه یا گايژژه هلژژت یپهوهلژژ كژژىاهض پژژهوهق ىیژژا ،یلضعكًاؿژژ هژژای ىیتمغ غیثأتژژ ىیژژیتب صع

 ؛بژىص سىاهژض عاهگلا ،صهض یه اعائه یكاصکاه با یلضعكًاؿ عابغه ىییتب صع (8112) یغؿکیىبىهیل
 هژاو یػيژضگ هثبت ـیولا اػ که یلظت ؼاویه تا كىص یه ؿبب یؿپاؿگؼاع و یلضعكًاؿ ًکهیا يشـت

 تیتمژژى عا یسىصاعػكمژژًض و يفژژؾ فژؼت ؿژپاؽ، ابژغاػ ًکژهیا صوم ؛کًژض ضایپ قیافؼا ،نیبغ یه
 یعوايژ یعودژ یها ضغبه و اؿتغؽ با همابله و آهضو کًاع یبغا ها به یلضعكًاؿ ًکه،یا ؿىم ؛کًض یه

 پژًجن، ؛كژىص یهژ یاساللژ یعفتاعهژا پژغوعف و تیژتمى هىجب یلضعصاي چهاعم، ؛کًض یه کمک
 يلژاو فغاوايژی یهژا پهوهق .كژىص یهژ یاجتمژاف اعتباعژات تیتمى و دفؼ جاص،یا ؿبب یلضعصاي

 عىع بژه عا یلضعكًاؿژ ىیژا اگغ یدت ،هـتًض یساه افغاص لضعصاو سىص یػيضگ صع که یافغاص ايضصاصه
 و ؿژپاؽ ابژغاػ ًکژه،یا كلژن ؛کًًژض یه آيها با یلتغیب یکیيؼص ادـاؽ باكًض، يکغصه ابغاػ نیهـتم

 ،یؿژالهت) ضیژصاع آيچژه ؿژبب به كما اگغ .غصیگ یه عا ؼیآه دـاصت یها ـهیهما یجلى یلضعكًاؿ
 ،صاعص صوؿژتتاو آيچژه بژه کژه صاعص ادتمژال کمتغ ضیباك لضعكًاؽ و ؿپاؿگؼاع (... ای سايه سايىاصه،

 صع و اؿت تضاص صع یهًف یها جاویه با یلضعكًاؿ فمل هفتن، ؛ضیبىعػ دـض آو به ای و ضیکً تىجه
 ایژ بژغص یهژ ىیبژ اػ عا دـض و یيگغاي عمـ، و دغم ،یسلم کج سلن، همايًض یادـاؿات متیدم

 ادـاؿژات هژن و ضیباكژ لژضعصاو هژن همؼهاو عىع به كما ًکهیا ادتمال همچًیى ؛صهض یه کاهق
 ًکژهیا هلژتن يیژؼ و .اؿژت کژن اعیبـژ ض،یژکً تجغبه عا سلن ای و یلیه یب گًاه، ادـاؽ هثل یهًف

 ظیكژغا بژه ـیؿغ یلیس ها .نیـتیبا ها یسىك كضو یفاص بغابغ صع تا کًض یه کمک ها به یلضعكًاؿ
 یكژاصهاي صكژمى نیصاع که ییها هىهبت هىعص صع كضو یفاص ىیا . نیکً یه فاصت هاو یػيضگ ضیجض

 ی،غؿژکیىبىهیل) اؿژت یلضعكًاؿژ ،غصیژبگ عا كژضو یفژاص ىیژا یجلى تىايض یه که یؼیچ .اؿت
8112.)  

 نیتقژال بغاؿژاؽ هژا یآػهىصي یكژاص بژغ كژضه ايجژام هژضاسالت هثبت غیثأت ىییتب صع ىیهمچً
 فلژن اهژغالح صع و «اؿژت آو کغصو آكکاع و يقمت توىع» یهقًا به كکغ گفت تىاو یه یاؿاله

 کژه ايض صايـژته یعاه صع آو کغصو هغف و آو به كضو كاص و هًقن اػ يقمت كًاستى عا كکغ اسالق،
 هىجژب یمژیدم كژکغ کژه كژىص هی هلژشن ف،یتقغ ىیا اػ .كىص یه سلًىص و یعاض آو به هًقن
 بژا یكژاص هفهژىم یکژیيؼص گىیژای یطهً یـتیبهؼ اتیاصب عاؿتا ىیهم صع .كىص یه كکغگؼاع یكاص
گژاه صسژى صهًژضه يقمت و يقمژت اػ ـژتیبا یه كشن که هقًا ىیا به .صاعص یػيضگ اػ تیعضا  یآ

 ؿژغوع که بغؿض هثبت یادـاؿ و یفاعف یدالت به صايق و فلن ىیا غیثأت تذت و باكض صاكته کاهل
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 فمژل همژام صع آيگژاه .اؿژت آو اػ یا يمىيه صهًضه يقمت بغابغ صع سلىؿ و سضىؿ با همغاه یكاص و
  .باكض هی يقمت یفمل و یػباي كکغگؼاع و اؿت کغصه ادـاؽ که صهض هی يلاو عا آيچه

گاه که اؿت آو بغ ايتؾاع  آهژىػف جلـژات صع پهوهق هىعص صستغ آهىػاو صايق که یًلیب و یآ
 و سضاويژض سوژىم صع آيها ًقیب هىجب ايض، کغصه کـب یلغآي اتیآ بغ یهبتً یلضعكًاؿ یگغوه

 کژه کًًژض تجغبه عا یهقًى داالت ؼیي و كىيض آيها با هغتبظ اتیآ و یكکغگؼاع یجؼا و یاله يقمات
 و آوعيژض یجا به عا سضاويض كکغ و باكًض یعاض ها يقمت اػ که کًض کمک آيها به یعود داالت ىیا

  .کًًض یلضعصاي و یؿپاؿگؼاع او یها يقمت اػ
 یاعتمژا بژغ یلغآيژ کژغصیعو بژا یلضعكًاؿژ آهژىػف اثغ صاص يلاو كضه هلاهضه جیيتا ى،یهمچً

 اثژغ یلغآيژ کژغصیعو بژا یلضعكًاؿ آهىػف ىیبًابغا يیـت؛ هقًاصاع هضاسله گغوه یػيضگ اػ تیعضا
 جیيتژا بژا داضژغ پهوهق افتهی ىیا .اؿت يضاكته ها یآػهىصي یػيضگ اػ تیعضا یاعتما بغ یهقًاصاع

 يگژغ هثبژت یگغوه ۀهضاسل یاثغبشل بغ یهبً (8102) 1هغکغ و جیؿاو ،ؿىلضو هلابه یها پهوهق
 فًىاو با (8100) همکاعاو و ساو پهوهق جیيتا با ،آهىػاو صايق یػيضگ اػ تیعضا ؼاویه قیافؼا صع
 بژا (8112) تیژيا هژک پژهوهق و «یهًض يىجىاياو اویه صع یػيضگ اػ تیعضا و تیهقًى عابغه»

  .ـتیي همـى و هماهً، «یػيضگ اػ تیعضا و تیهقًى ىیب عابغه» فًىاو
 تیعضژا گفت تىاو یه یػيضگ اػ تیعضا یعو بغ داضغ پهوهق هضاسالت غیثأت فضم ىییتب صع

 بژا و اوؿژت یػيضگ اػ فغص یکل یتمًضیعضا گىیای که اؿت كیفم یًاستك عواو ؿاػه کی یػيضگ اػ
 اؿژت؛ هتفاوت یايضک ،صاعيض یلتغیب اعتباط هثبت های جاویه با که یكاص چىو یهلابه یها ؿاػه

 یػهژاي یهژا بژاػه بژه اػیژي و اؿژت صكژىاعتغ یايژضک یػيضگ اػ تیعضا صع غاتییتغ جاصیا ،عو ىیا اػ
 اهکژاو تژغ یعژىالي یها ػهاو صع هلابه هضاسالت یاجغا که صاعص وجىص ادتمال ىیا .صاعص یتغـ یوؿ

  .کًض فغاهن ؼیي یػيضگ اػ تیعضا جمله اػ یتغ كیفم یها ؿاػه بغ عا آيها غیثأت
 غیژهتغ یبژغا یلضعكًاؿژ صع بًضی ػهاو اثغ صاص يلاو ها افتهی ،پهوهق ىیا صوم هیفغض یبغعؿ صع

 گغوه با بلکه تىجه، کًتغل گغوه با تًها يه عوػايه یها ىیتمغ هضاسله گغوه و اؿت صاع اهقً کاهالا  یكاص
 ؼیژي ضیاه غیهتغ بغ آو غیثأت ؼاویه صع عا تفاوت ىیا .اؿت صاكته یصاع اهقً تفاوت ؼیي یهفتگ ًاتیتمغ

 گژغوه یكژاص کژه صاعص تیژاهم ؼیي يکته ىیا به تىجه .ـتیي صاع اهقً تفاوت ىیا اگغچه ،ضیص تىاو یه
 یهفتگژ یلضعكًاؿژ گژغوه صع غییژتغ ىیژا که یدال صع ،اؿت صاكته هقًاصاع غییتغ عوػايه یلضعكًاؿ

 ثغؤهژ كژضه اصیژ گغوه یكاص بغ یلضعكًاؿ صهض یه يلاو غیاس یها افتهی یبغعؿ .اؿت يبىصه هقًاصاع
 صهض یه يلاو عا بًضی ػهاو اثغ یسىب به افتهی ىیا .هلشن بًضی ػهاو بغياهه کی صع اها ،اؿت بىصه

                                                           
1 .Suldo, Savage   & Mercer 
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 یمیتوژم پژهوهق هـژتمل یغهژایهتغ اػ یکژی فًىاو به بًضی ػهاو گغفتى يؾغ صع عؿض یه يؾغ به و
   .اؿت بىصه هىكمًضايه

 صاكژت، لضعكًاؿی صع بًضی ػهاو هىعص صع پهوهق ایى های یافته بغای بتىاو که صیگغی تبییى كایض
 اؿژالم تقژالین بغاؿاؽ .باكض هغبىط داضغ هضاسله وابـتگی−فغهً، اهمیت به اتفالاا  که باكض تبییًی

 پیىؿژتگی و اؿژتمغاع عؿژايض، هی الهی لغ  فالی صعجات به عا كکغگؼاع فغص آيچه كکغگؼاعی، کًاع صع
 هـتمغ بغياهه یک یقًی باكض؛ عوػايه هىعت به تىايض هی اؿتمغاع و بًضی ػهاو ایى .اؿت لضعكًاؿی صع

 تىايژض هی هـژتمغ بغياهه ایى ایًکه یا و یابضهی استوام لضعكًاؿی و كکغگؼاعی فباصت، به که عوػايه
 سژام افمژال یژا صفژا لالژب صع فباصت یا لضعصايی به باع یک ای هفته که هىعت بضیى باكض؛ هفتگی
 پژهوهق ػهژايی باػه صع کن صؿت عؿض هی يؾغ به البته که كىص هی پغصاسته سضا اػ كکغگؼاعی به هفتگی
 بژغای تژأهلی لابژل و ههژن تلىیذژات تىايژض هی یافتژه ایى .اؿت بىصه هؤثغتغ عوػايه كکغگؼاعی داضغ

  .باكض صاكته پی صع هظهبی كًاؿی عواو و هثبت كًاؿی عواو ايضیلمًضاو و پهوهلگغاو
 ػهژايی های باػه صع پهوهق ایى تکغاع به تىجه با تىايض هی ػهیًه ایى صع ها پهوهق آیًضه گیغی جهت

 هىاعص به تىاو هی پهوهق ایى های هذضوصیت جمله اػ .گیغص ايجام ها تمغیى بیلتغ تکغاع با یا تغعىاليی
 بىصه، كهغکغص كهغ هتىؿغه صوم صوعه صستغ آهىػاو صايق همه به هذضوص داضغ، پهوهق :کغص اكاعه ػیغ

 داضژغ پژهوهق صیگژغ های هذضوصیت اػ .کغص ادتیاط بایض صیگغ جىاهـ به آو تقمین صع صلیل همیى به
 اثژغ هژىعص صع گیغی يتیجژه کژه کژغص اكژاعه پژهوهق صوعه عژىل و پیگیژغی ػهژاو بىصو کىتاه به تىاو هی

 عو عوبژه صكژىاعی بژا عا عا هتغیغها ؿایغ هىعص صع بًضی ػهاو اثغ و ػيضگی اػ عضایت هىعص صع لضعكًاؿی
 و كژهغکغص كاهض صستغايه صبیغؿتاو هذتغم هـئىلیى ویههبه فىاهل تماهی های کمک اػ پایاو صع .کًض هی

   .گغصص هی ؿپاؿگؼاعی همیمايه کغصيض، یاعی عا ها پهوهق ایى عويض صع صعیغ بی که فؼیؼ آهىػاو صايق
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  .28−62م ،00ف ،دیه
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 و يفژؾ فژؼت بژغ هقًاصعهژايی اثغبشلژی» (،0622) ػاصهتمژی هذمضادـاو و ػهغا ؿغوعیاو، .2
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http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=33698
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