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مقدمه

هغالقات ايجام كضه يلاو هیصهض كیىؿ و فغاوايی هـائل و هلکالت عواوكًاستی بهویژهه صع بژیى
يىجىاياو صع کلىعهای هىعص هغالقه ،صع دال گـتغف اؿت (گىيژل ،کیژضگغ و الژى یج .)8102 1،و
ایى كیىؿ صع هیاو صستغاو باالتغ اؿت .اؿتغؽ ،افـغصگی و اضژغغا اػ كژایـتغیى اسژتالالت صع
صوعاو جىايی اؿت و ایى ؿه استالل با یکضیگغ هغتبظ هـتًض (کاؿتلى و همکاعاو8112 ،؛ تىيژ،،
3
2
جىو یًغ ،عاجغػ و هاعتیى)8102 ،؛ هغالقه عجا هذمىص ( )8100صع صبی يلاو صاص که 82صعهژض اػ
صستغاو افـغصگی82 ،صعهض اضغغا و 82صعهض اؿتغؽ صاعيض .صع ژاپژى ،كژیىؿ اسژتالالت عوايژی
صايقآهىػاو چهل صعهض (هایاكژی و هاتژا ،)8112 4،و صع هژالؼی 62صعهژض اػ صستژغاو افـژغصگی
هتىؿظ و باالتغ و 26صعهض اضغغا هتىؿظ و باالتغ و 86صعهض اؿتغؽ هتىؿژظ و بژاالتغ صاعيژض .صع
ایغاو يیؼ  62صعهض صايقآهىػاو هبتال به هلکالت عفتاعی−فاعفی بىصه ،يض (هاصلیاو ،همضعی کىكژا
و گىعجی .)0622 ،كیىؿ باالی افـغصگی و آثاع ػیاوباع آو ؿبب کاهق هىفمیت و پیلغفت تذویلی
صايقآهىػاو هیكىص و صع يهایت به کاهق باػصه فلمی آيژاو هیايجاهژض (هلکژی پیغبژاػاعی ،يژىعی و
هاعهی.)0621 ،
5
اػ ؿىی صیگغ ،اهیض ،عضایت اػ ػيضگی و كاصی يیؼ هغالقه كضه اؿژت (بغايـژتىعم.)8106 ،
عواوكًاؿی هثبتيگغ تمغکؼ آو بیلتغی بغ لضعتها و تىاياییهای فغص صاعص (ؿلیگمى ،اؿتیى ،پاعک
و پتغؿىو.)8112 6،
اكًایضع )8111( 7اهیض عا بهفًىاو يیغو و لضعتی تىهیف هیکًض کژه اػ عاه لابلیژتهژای  .0تقیژیى
هضفها؛  .8عاهبغصهای عؿیضو به ایى هضفها (گظعگاهها) و  .6صاكژتى ايگیژؼه الػم بژغای اؿژتفاصه اػ
ایى عاهبغصها (فاهل) هلشن هیكىيض؛ یک اهل اؿاؿی يؾغیه اهیژض ،هضفمًژض بژىصو عفتژاع آصهژی
اؿت که ایى هضفها افمال عا هضایت هیکًًض (ویتى ،صاو و هاهغ .)8102 8،بایلی ،ويیًی ،،فغیچ 9و
اكًایضع ( )8112صع پهوهلی صعیافتًض که اهیض ،صاعای لضعت پیقبیًی بغای هتغیغ عضایت اػ ػيژضگی
اؿت .عضایت اػ ػيضگی عا اعػیابی افغاص اػ ػيضگی سىصكاو و ادـاؿی هیصايًض کژه يـژبت بژه آیًژضه
1. Gunnell, Kidger & Elvidge
2. Twenge, Joiner, Rogers & Martin
3. Raja Mahmoud
4. Hayashi & Motomura
5. Bränström
6. Seligman, Stein, Park, & Peterson
7. Snyder
8. Weiten, Dunn & Hammer
9. Baily, Winnieeng & Frisch
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ػيضگیكاو صاعيض .عضایت اػ ػيضگی به صاكتى تمایل و اكتیاق به ػيضگی به هىعت کلی و صاكژتى صعک
1
صعؿتی اػ ایى ادـاؿات يیؼ هقًا هیكىص (صایًغ و چاو.)8100 ،
واژۀ «لضعصايی» 2به هقًای ؿپاؽ ،بؼعگىاعی یا ؿپاؿگؼاعی اؿژت (فژغ ،كژیشی و پژىع.)8106 ،
همه هلتمات عیله التیى ایى واژه بغ ههغبژايی ،ؿژشاوت ،هضیژه صاصو و هضیژه گژغفتى صاللژت صاعيژض
3
(الهبغت و همکاعاو .)8112 ،هفهىم لژضعصايی صع فلـژفه ،الهیژات ،کژالم ،اسژالق و عواوكًاؿژی
دضىع پغجلىهای صاعص و هغ جا که دضىع یافته به جًبژه هتفژاوتی اػ آو تىجژه كژضه و كژایض اػ همژیى
عوؿت که صع ػباوهای هتفاوت واژههای هتقضصی بغای آو وضـ كضه اؿت (آلابابایی.)0622 ،
اگغچه هفهىم لضعكًاؿی اػ هفاهین جضیض و هىعص تأکیض صع دىػه عواوكًاؿی و سضاويژض تأکیژض
کغصهايض .بغعؿی تقالین اؿالهی دکایت اػ آو صاعص که هفهىم كکغگؼاعی صع صیى اؿالم اگغچه اػ لذاػ
يؾغی ،هفهىهی بـیاع گـتغصهتغ و فمیكتغ اؿت ،اها اػ صیژضگاه هاهیژت عفتژاعی آو هتًژاؽغ بژا هفهژىم
لضعصايی اؿت و صع والـ ،کاعکغص اهیضبشلی بهفًىاو يمغه اكتغاک ایى صو هفهىم صع هژغ صو صیژضگاه بژه
سىبی هلهىص اؿت .هفهىم لضعصايی صع هتىو اؿالهی با واژه «كکغ» هقغفی كضه اؿژت .لژغآو کژغین
ضمى ایًکه كکغگؼاعاو عا ايضک هیكماعص (بمغه)826 ،؛ همگاو عا به آو تىهژیه هیکًژض و آو عا پیاهژض
ایماو هیصايض (يذل .)002 ،صع آیات لغآيی سضاويض بغ لضعكًاؿژی و لژضعصايی و آثژاع آو تأکیژض صاعص و
هلشوه آو ادـاؽ صعويی كاص بىصو و ادـاؽ عضایت اؿت .كژکغ بژهعىع هغلژك و بژضوو لیژض و
كغط فباعت اؿت اػ یاص کغصو سضاويض بضوو فغاهىكی او و اعافتق بضوو هقویت (كکغ کًیژض ،کفژغ
يىعػیض) (عباعبایی .)0622 ،كکغ به کاع بغصو يقمت بهگىيژهای اؿژت کژه هژًقن آو هژیسىاهژض یژا
ؿتایق لفؾی او بغای یاصآوعی يقمتهایق و هًغبك اؿت با فباصت او (عباعبایی.)0622 ،
صع پهوهلی كیشی و همکژاعاو ( )8106بژا هژضف بغعؿژی لژضعصايی بژغ هیژؼاو ؿژالهت افژغاص صع
ػيضگیكاو يلاو صاصيض که لضعصايی و وؽیفهكًاؿی افغاص يـبت به یکضیگغ هیتىايًض ؿالهتی بیلتغ آيژاو عا
صع ػيضگی پیقبیًی کًض؛ صع والـ ،بیى لضعصايی و ؿژالهت افژغاص عابغژه هـژتمین و هقًژاصاعی وجژىص صاعص
(هیل ،آلمًض و عابغتؼ8106 4،؛ هافمى ،بیل ،ؿاليى ،بیچ ،بلچغ 5و همکژاعاو .)8102 ،پژهوهق فیـژی
ػاصگاو ،ؿلماوپىع ،ادمضی ،لاؿنػاصه ( )0622يلاو صاصيض که هغ چمضع لضعصايی باالتغ بغوص عضژایت
اػ ػيضگی بیلتغ هیكىص.
1. Diener & Chan
2. appreciate
3. Lambert
4. Hill, Allemand & Roberts
5. Huffman, Beale, Celano, Scott, Belcher
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صع کًاع پهوهقهای ايجژام كژضه صع ػهیًژه تژأثیغ لضعكًاؿژی بژغ كژاصی و ؿژالهت عواو ،يمژق
1
ػهاوبًضی و هیؼاو ايجام تمغیىهای كاصیبشق اػ جمله لضعكًاؿی هىعص تىجه صايلمًضاو ؿژالهت
عواو بىصه اؿت .پهوهقها يلاو هیصهًض اؿتفاصه اػ عاهبغص یاصآوعی يقمتها اگغ یک بژاع صع هفتژه
به ايجام بغؿض صع همایـه با ػهايی که ؿه باع صع هفته به ايجژام هژیعؿژض ،كژاصهايی بیلژتغی تىلیژض
هیکًض.
با تىجه به يتایج پهوهقهای ايجام كضه صعباعه عابغه لضعصايی با پیاهضهای هثبژت ؿژالهت عواو اػ
جمله عضژایت اػ ػيژضگی ،كژاصی و اهیژض ،همچًژیى بژا تىجژه بژه اهمیژت ػهاوبًژضی صع اثغبشلژی
تمغیىهای كاصیآفغیى و يیؼ ضغوعت تىجه به هبايی فغهًگی جاهقه هـژلماو ایژغاو و يمژق بغجـژته
هؤلفههای صیًی صع تفکغ و عفتاع كهغويضاو ایغايی ،ضژغوعی بژه يؾژغ هیعؿژض تژا اثغبشلژی آهژىػف
لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآو بهفًىاو اهلیتغیى هًبـ تفکغ صیًی و ػهاوبًضی بهیًه آو هژىعص بغعؿژی
لغاع گغفته و اػ ایى عاه كىاهض تجغبی الػم بغای تلفیك هؤلفههای هظهبی صع هضاسالت عواوكًاستی بژا
عویکغص عواوكًاؿی هثبت فغاهن آیض؛ بًابغایى ،پهوهق داضغ صعهضص پاؿز به ایى پغؿق بىص کژه آیژا
آهىػف لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآو و يذىه ػهاوبًضی آو بغاؿاؽ آیات لغآيی بغ كاصی ،عضایت اػ
ػيضگی و اهیض صايقآهىػاو صستغ تأثیغ صاعص؟ بغ ایى اؿاؽ فغضیههای ایى پهوهق فباعتًض اػ:
 .0آهىػف لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآو بغ كژاصی ،عضژایت اػ ػيژضگی و اهیژض صايقآهژىػاو
هؤثغ اؿت؛
 .8ػهاوبًضی آهىػف لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآو (تمغیى هفتگی صع همابل تمژغیى عوػايژه)
بغ كاصی ،عضایت اػ ػيضگی و اهیض صايقآهىػاو هؤثغ اؿت.
روش پژوهش

پهوهق داضغ به هىعت كبه آػهایلی با عغح پیقآػهىو ،پؾآػهىو با گغوه کًتژغل تىجژه همژغاه
با پیگیغی ايجام كض .جاهقه آهاعی پهوهق داضغ كاهل تماهی صايقآهىػاو صستغ همغژـ هتىؿژغه
صوم كهغ كهغکغص صع ؿال تذویلی  0622−0622بىص که اػ بیى ایى صايقآهىػاو ،تقضاص  22يفژغ اػ
صايقآهىػاو صستغ يادیه یک كهغکغص به كیىه يمىيژهگیژغی صع صؿژتغؽ ايتشژا و ؿژپؾ بغاؿژاؽ
تشوین تواصفی افغاص به صو گغوه آػهایق و یک گغوه کًتژغل تىجژه (هژغ گژغوه  82يفژغ) تمـژین
كضيض .ؿپؾ به افضای گغوه آػهایق تىضیذات کاهلی صع هىعص پهوهق صاصه و پؾ اػ آيکه افژالم
عضایت اػ جايب آيها صعیافت كض ،به هىعت هفتگژی صع كژق جلـژه  21صلیمژهای صع جلـژات
1. Timing
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آهىػكی كغکت کغصيض؛ بضیى تغتیب که به گغوه آػهایق كماعه یژک ،هفتژهای یژک بژاع و بژه گژغوه
آػهایق كماعه صو ،عوػی یک باع تمغیىهای لضعكًاؿی با تىجه به تقالین اؿژتشغا كژضه اػ آیژات
لغآو صع هىعص لضعكًاؿی آهىػف صاصه كض .يیکغاهاو و اهیغی هذتىای جلـات آهىػف لضعكًاؿژی
بغاؿاؽ تمـینبًضی ايجام كضه عا اػ هغکؼ آهىػف تشووی تفـیغ و فلىم لژغآو دژىػه فلمیژه لژن
(ؿال  )0626و اػ کتا فرهىگ قرآن ،هماله دکن كکغ عغادی و تژضو یى کغصيژض .تمغیىهژای هژغ
جلـه ،كکغگؼاعی صع عاؿتای آیات اعائه كضه صع هغ جلـه بىص .اػ صايقآهىػاو سىاؿته هیكژض کژه
بغاؿاؽ صؿتکن یکی اػ آیات اعائه كژضه صع هفتژه پژیق عوی كژکغگؼاعی صاكژته باكژًض .سالهژه
هذتىای جلـات آهىػكی صع جضول كماعه  0آهضه اؿت .گغوه کًتغل تىجه يیژؼ جلـژات گفتگژىی
همضاليه عا بضوو صعیافت هغگىيه هضاسله عواوكژًاستی صعیافژت کغصيژض .همژه آػهىصيیهژا تمژاهی
ابؼاعهای پهوهق عا صع ؿه يىبت (پیقآػهىو ،پؾآػهىو و پیگیغی) تکمیل کغصيض که ايژضاػهگیژغی
صع هغدله پیگیغی یک هاه و يین بقض اػ پؾآػهىو به ايجام عؿیض.
هالکهای وعوص افغاص گغوه يمىيه كاهل تذویل صع همغـ هتىؿغه صوم ،فژضم ابژتال بژه بیمژاعی
جـمی و عواوكًاستی که هايـ فغص اػ كغکت صع جلـات آهىػف هیكض و هالکهای سغو افژغاص
گغوه يمىيژه كژاهل غیبژت بژیق اػ چهژاع جلـژه و اؿژتفاصه همؼهژاو اػ سژضهات عواوكژًاستی و
عواوصعهايی صیگغ بىص .هذتىای جلـات آهىػف لضعكًاؿی با عو یکغص لغآيی به كغح ػیغ بىص.
جلسه اول :جلـه تىجیهی ،آكًایی با آیاتی که صع آيهژا سضاويژض بژه ؿپاؿژگؼاعی و كژکغگؼاعی
بغای سىصف صؿتىع هیصهض.
هضف :آكًایی با صوعه آهىػكی داضغ ،اهمیت اهژضاف و جؼئیژات آو ،آكژًایی بژا كژکغگؼاعی
بهفًىاو یک صؿتىع الهی.
آیات لغآيی هىعص اؿتفاصه و هًغبك با اهضاف جلـه فباعت بىصيض اػ:
1
 .0به یاص هى باكیض تا به یاص كما باكن و هغا ؿپاؽ گى ییض و ياؿپاؿی يکًیض؛
2
 .8اػ يقمتهای پغوعصگاعت ؿشى بگى؛
3
 .6اػ عوػی پغوعصگاعتاو بشىعیض و كکغ او عا به جای آوعیض؛
 .2لمماو عا دکمت صاصین؛ كکغ سضای عا به جای آوع که هغ کؾ كکغ سژضا عا بژه جژای آوعص،
4
به ؿىص سىص ؿپاؽ گفته اؿت و هغ کؾ کفغاو کًض ،سضا بیيیاػ و ؿتىصه اؿت؛
َ
َ َ ُُٓ
ٓ ُٓ ُ ٓ َ ٓ ُُ
َ ٓ ُُ
وو» ٕبقشه.ٔ752 ،
« .1ف َارکش ٓوي َی أر ِّکش َکن َ َو ِّاش ٓکشوا لی و ال جکفش ّ
َ « .2و أ ْها ّب ًّؼم ّة َسبک فحذخ» ٕضحی.ٔ77 ،
ُ ُ ٓ ٓ َ ِّ ُ ٓ َ ٓ ُ َ
ک ُشوا ل ُه» ٕعباء.ٔ75 ،
« .3کلىا ّهى ّسص ّق سبکن و اش
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ َ َ ٓ َٓ ُ ٓ َ
َ
َ
َ
ٓ
ِ
ماو ٓالح ٓک َم َة َأو ٓاشک ٓش لله َو َه ٓى َی ٓشک ٓش فئ َّيما َی ٓشک ُش ل ًَفغه َو َه ٓى کف َش فئو َ
الله غ ًّی َحمیذ» ٕلقماو.ٔ72 ،
« .4و لقذ آجیًا لق
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 .2به ايـاو ؿفاعف پضع و هاصع عا کغصین ،هاصع به او داهله كض و هغ عوػ ضژقیفتغ هیكژىص و
پؾ اػ صو ؿال او عا اػ كیغ باػ گغفت و ؿفاعف کغصین که بایض كکغگؼاع هى و پضع و هژاصعت
1
باكی که باػگلت به ؿىی هى اؿت؛
 .2ای هؤهًاو! اػ يقمتهای پاکیؼه که عوػیتاو کغصین ،بشىعیض و اگغ سضا عا هیپغؿتیض كکغف
2
عا به جای آوعیض؛
 .2اػ چیؼهای دالل و پاکیؼهای که سضاويض عوػی كما کغصه ،بشىعیض و اگغ سژضا عا هیپغؿژتیض
3
كکغ يقمت او عا به جای آوعیض؛
 .2پؾ عػق و عوػی عا اػ سضا علب کًیض و او عا بپغؿتیض و كکغف عا به جای آوعیض کژه بژه ؿژىی او
4
باػ سىاهیض گلت؛
 .2فغهىص :ای هىؿی! با پیامها و بژا ؿژشى گفتژًن تژى عا بغگؼ یژضم ،آيچژه عا بژهتى صاصهام بگیژغ و
5
ؿپاؿگؼاع باف؛
6
 .01سضا عا فباصت کى و اػ كاکغاو باف؛
7
 .00ای آل صاوص! ؿپاؿگؼاعی کًیض.
ومووه تمریهها

 .0صع عىل هفته آیًضه هغ عوػ صع هىعص یکی اػ يقمتهایی که سضاويض به كما صاصه ،بغای صیگغاو
ؿشى بگىییض (بغای يمىيه بغاؿاؽ آیه صوم اعائه كضه صع جلـه).
 .8صع عىل هفته آیًضه ياهه لضعصايی بژه پژضع و هاصعتژاو بًىیـژیض و اػ آيهژا ؿپاؿژگؼاعی کًیژض.
چگىيه با تلکغ اػ پضع و هاصع هیتىاو كکغ سضا عا به جای آوعص؟
 .6با کضام یک اػ آیات اعتباط بیلتغی بغلغاع کغصیض؟ چغا؟
جلسه دوم :اعائه آیاتی که يقمتها عا هىجب و كایـته كکغ هیصايض.
هضف :یاصآوعی و اهمیت لضعكًاؿی و آكًایی با آیاتی که يقمتها عا هىجب و كایـته كکغ هیصايض.
آیات لغآيی هىعص اؿتفاصه و هًغبك با اهضاف جلـه فباعت بىصيض اػ:
 .0سضاويض كما عا بژا یژاعیاف تأییژض کژغص و اػ عوػیهژای پژاکیؼه بهغههًژض ؿژاست تژا كژایض
َ ُ
ٓ
َ َ ٓ ُ
َ َ َ ٓ
ُ
َ َ
ػاه ٓیى أ ّو اشک ٓش لی َو ّلى ّالذ ٓیک ّإل َّی ال َمصی ُش» ٕلقماو.ٔ71 ،
َ « .1و َ َو َّص ٓی ًَا ّاْل ٓيغاو ّبى ّالذ ٓی ّه َح َمل ٓح ُه أه ُه َو ٓه ًًا َػلی َو ٓهى َو ّفصال ُه فی
َ َ ٓ ُ ٓ َ ٍ ٓ ُُ
ٓ ُ ٓ ُّ ٓ ْ ُ َ ٓ ُ ُ َ
َ َّ َ َ ُ ُ ُ ٓ َِّ
لله ّإو کًحن ّإیاه جؼبذوو» ٕبقشه.ٔ772 ،
بات ها سصقًاکن و اشکشوا
« .2یا أیها الزیى آهًىا کلىا هى طی
َ ُُ ْ َ ََ ُ ُ ُ ّ ً َ ّ ٓ ُ
ٓ ُّ
ُ َ
َ
الله ّإو ک ًٓ ُح ٓن ّإ ْی ُاه َج ٓؼ ُبذوو» ٕيحل.ٔ771 ،
الله َحالال ط ِّی ًبا َو اشک ُشوا ّي ٓؼ َمث
« .3فکلىا ّهما سصقکن
ّ
ٓ ُ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
الله ِّالش ٓصق َو ٓاػ ُبذ ُوه َو اشک ُشوا ل ُه ّإل ٓی ّه ُج ٓش َج ُؼىو» ٕػًکبىت.ٔ77 ،
« .4ف ٓاب َحغىا ّػ ًٓذ
ّ
ٓ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َٓ ُ َ ٓ َ ْ
ْ
ِّ ٓ ٓ ُ َ
َ
اکش ی َى» ٕاػشاف.ٔ711 ،
« .5قال یا ُه
اط ّب ّشعاالجی و ّبکالهی فخز ها آجیحک و کى ّهى الش ّ
ىعی ّإ َيیُ ٓاصط َفیح ْک ػل َی الً ّ
َ
َ ُٓٓ
َ
اکش یى» ٕصهش.ٔ66 ،
« .6ب ٓ ّل ُالله فَاػبذ و ُکى ٓ ّهى الش ّ
َ
َ
ُ
ً
« .7اػملىا آل داوود شکشا» ٕعبأ.ٔ79 ،
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كکغگؼاع باكیض؛
 .8سضاويض بغای كما گىف و چلن و صل آفغیض تا كاکغ باكیض؛
3
 .6و کلتیها عا كکافًضۀ صعیا هیبیًیض تا اػ فضل سضا عوػی بیابیض و كکغف عا به جای آوعیض؛
4
 .2ها ایىگىيه آيها [ايقام] عا بغای كما عام کغصین ،كایض که ؿپاؿگؼاع باكیض؛
 .2اػ عدمت سىیق كب و عوػ عا بغای كما فغؿتاصین تا صع آو بیاعاهیض و اػ فضژلسضا علژب کًیژض،
5
كایض که كاکغ باكیض؛
6
 .2و کلتیها به فغهايق عواو باكًض و اػ فضل او عوػی سىص عا بجىییض ،كایض كکغگؼاع باكیض؛
7
 .2اػ هیىهها عوػیلاو کى ،كایض كکغت عا به جای آوعيض؛
8
 .2ؿپؾ اػ كما گظكتین ،كایض که ؿپاؿگؼاع باكیض؛
9
 .2و تا سضاويض عا به ؿبب هضایتتاو به بؼعگی یاص کًیض و باكض که او عا ؿپاؽ صاعیض؛
[ .01سضاويض] هیسىاهض كما عا پاکیؼه بضاعص و يقمتق عا بغ كما تمام کًژض ،كژایض کژه كژکغ عا
10
به جای آوعیض.
2

ومووه تمریهها

 .0يمىيهای اػ یاعی عؿايضو سضا به كما عا بغای کالؽ بیاو کًیض.
 .8صع عىل هفته با یاصآوعی يقمتهای سضاويض هغ عوػ كکغ يقمتهای او عا بژه جژای آوعیژض؛
ا
هثال يقمت گىف ،چلن و. ...
 .6با کضام یک اػ آیات اعتباط بیلتغی بغلغاع کغصیض؟ چغا؟
جلسه سىم :آهىػف آیاتی که كکغ عا هىجب ػیاص كژضو يقمژت و باػگلژت آثژاع آو بژه سژىص
ايـاو هیصايض.
هضف :بغعؿی تأثیغ و فىایض كکغگؼاعی و آثاع كکغ يقمت.
آیات لغآيی هىعص اؿتفاصه و هًغبك با اهضاف جلـه فباعت بىصيض اػ:
 .0پغوعصگاعتاو افالم کغص اگغ كاکغ باكیض ،افؼويی به كما فغا سىاهین کغص و اگژغ کفژغاو کًیژض
َ ُ
َ َ ُ
َ َّ ُ ٓ ُ َ
َّ
بات ل َؼلک ٓن َجشک ُشوو» ٕايفال.ٔ26 ،
َ « .1و أ َّیذک ٓن ب ًَ ٓصشه َو َس َصقک ٓن ه َى الط ِّی
َ َ َ َ َ ّ ُ ُ ّ ّ َّ ٓ َ َ ٓ َ ٓ ّ َ َ ٓ َ ٓ ّ َ َ َ َ َّ ُ ٓ َ ٓ ُ ُ َ
« .2و جؼل لکن الغمغ و اْلبصاس و اْلف ّئذة لؼلکن جشکشوو» ٕيحل.ٔ78 ،
َ َّ ُ ٓ ُ َ
ُٓ ٓ َ
َ ٓ
ُ
َ « .3و َج َشى الفلک فی ّه َهى ّاخ َش ّل َح ٓب َحغىا ّه ٓى فض ّل ّه َو ل َؼلک ٓن َجشک ُشوو» ٕفاطش 72 ،و يحل.ٔ71 ،
َ َ َ َّ ٓ َ ُ ٓ َ َ َّ ُ ٓ َ ٓ ُ ُ َ
زلک عخشياها لکن لؼلکن جشکشوو» ٕحج.ٔ96 ،
 « .4ک
ُّ
َ َّ ُ ٓ ُ َ
َ ٓ
ُ
ّ « .5ل َح ٓغک ًُىا فی ّه َو ّل َح ٓب َحغىا َ ّه ٓى فض ّل ّه َو ل َؼلک ٓن َجشک ُشوو» ٕقصص.ٔ79 ،
َ َّ ُ ٓ ُ َ
ُٓ ٓ ُ
َ ٓ
ُ
ّ « .6ل َح ٓج ّش َى الفلک فی ّه ّبأ ٓه ّش ّه َو ّل َح ٓب َحغىا ّه ٓى فض ّل ّه َو ل َؼلک ٓن َجشک ُشوو» ٕسوم 16 ،و جاثیه.ٔ72 ،
َ َ َّ ُ ٓ َ ٓ ُ ُ َ
َ ٓ ُ ٓ ُ ٓ َ َّ َ
شات لؼلهن یشکشوو» ٕابشاهین.ٔ97 ،
ُ « .7و اس َصقهن ّهىُ الثم ّ
َ َ َ َّ ُ ٓ َ ٓ ُ ُ َ
« .8ث َّن َػف ٓىيا َػ ًٓک ٓن ّه ٓى َب ٓؼ ّذ ّرلک لؼلکن جشکشوو» ٕبقشه.ٔ52 ،
ُ َ َّ ُ ٓ ُ َ
َ « .9و ل ُح َک ِّب ُشوا َ
الله َػلی ها َهذاک ٓن َو ل َؼلک ٓن َجشک ُشوو» ٕبقشه.ٔ785 ،
ّ ٓ ُ ُ ُ َ ِّ َ ُ ٓ َ ُ َّ ٓ َ َ ُ َ َ ٓ ُ ٓ َ َ َّ ُ ٓ َ ٓ ُ ُ َ
لکى یش یذ ّلیطهشکن و ّلی ّحن ّيؼمحه ػلیکن لؼلکن جشکشوو» ٕهائذه.ٔ6 ،
ّ « .10
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1

هجاػات هى ؿشت اؿت؛
 .8هغ کؾ ؿپاؿگؼاع باكژض ،يفژـ كژکغ بژغای سژىصف هیباكژض و هژغ کژؾ ياؿپاؿژی کًژض،
2
پغوعصگاعم بیيیاػ و بشلًضه اؿت؛
 .6هغ کؾ ؿپاؿگؼاع باكض ،فایضه كکغ به سژىصف باػگلژت صاعص و هژغ کژؾ ياؿپاؿژی کًژض؛
به صعؿتی که سضاويض بیيیاػ و ؿتىصه اؿت.
ومووه تمریهها

 .0صع عىل هفته به يقمتهای سضا فکغ کًیض و يمىيهای اػ كکغ يقمت اػ ؿژىی سىصتژاو عا کژه
فکغ هیکًیض هىجب افؼويی عوػی و کفغ يقمت کژه هىجژب هجژاػات كژضه اؿژت ،بژغای
صوؿتاو سىص بیاو کًیض.
 .8گلی عا توىع کًیض که عو به آفتا اؿت؛ آیا او به سىعكیض فایژضهای هژیعؿژايض یژا سژىصف
بهغههًض هیكىص؟ كما یک هثال صیگغ بؼيیض.
 .6با کضام یک اػ آیات اعتباط بیلتغی بغلغاع کغصیض؟ چغا؟
جلسه چهارم :آهىػف آیاتی که به تىبیز کـايی هیپغصاػص که كکغ يمیکًًض و آیاتی که بًضگاو
كاکغ عا ايضک هیكماعص؛ صع والـ ایىگىيه آیات تىبیشی بغ کفغاو و ياؿپاؿی اؿت.
هضف :یاصآوعی ؿپاؿگؼاعی و يتایج آو و هلضاع صع ػهیًه ایًکه بیلتغ ايـاوها كژاکغ يیـژتًض و
ایًکه يبایض اػ آياو باكین.
آیات لغآيی هىعص اؿتفاصه و هًغبك با اهضاف جلـه فباعت بىصيض اػ:
3
 .0بغای آيها صع [چاعپایاو] هًافقی اؿت و اػ كیغكاو هیيىكًض ،پؾ چغا ؿپاؽ يمیگى یًض؛
4
 .8تا اػ هیىه آو و يه اػ صؿتغيج سىص بشىعيض ،پؾ چغا ؿپاؽ يمیگى یًض؛
5
 .6اگغ بشىاهین آو عا تلز لغاع هیصهین ،پؾ چغا كکغ يمیکًیض؛
6
 .2ها صع [ػهیى] اؿبا ػيضگی كما عا لغاع صاصین ،ولی ؿپاؿگؼاعی كما ايضک اؿت؛
7
 .2او کـی اؿت که بغای كما گىف و چلن و صل لغاع صاص ،کن اؿت آيچه كکغ هیکًیض؛
8
 .2و بغای كما گىف و چلن و صل لغاع صاص ،کن اؿت آيچه كکغ هیکًیض؛
َّ
ٓ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ََ ِ
َ « .1و ّإر َجأرو َسبک ٓن ل ّئ ٓى شک ٓش ُج ٓن ْلص یذ َّيک ٓن َو ل ّئ ٓى کف ٓش ُج ٓن ّإو َػزابی لشذیذ» ٕابشاهین.ٔ7 ،
َ َ
َ َ َ َّ
َ َ َ
ٓ ُ ٓ
َ « .2و َه ٓى شک َش ف ّئ َّيما َیشک ُش ّل ًَف ّ َغ ّه َو َه ٓى کف َش ف ّئو َس ْبی غ ًّی کش ی ِن» ٕيمل.ٔ14 ،
َ
ُ َ َٓ ُُ َ
ُ
شاسب أ َ فال یش َکشوو» ٕیظ.ٔ79 ،
َ « .3و ل ُه ٓن فیها َهًافغ َو َه
َ ٓ ُ ُ ٓ َ َ ّ َ َ ّ َٓ ُ ٓ ٓ َ َ ٓ ُُ َ
ّ « .4لیأ کلىا ّهى ثم ّش ّ ُه و ها ػ ّملحه أیذی ّهن أ فال یشکشوو» ٕیظ.ٔ95 ،
ً ََ
ٓ ُ َ
شاء َج َؼ ٓل ُ
َ « .5ل ٓى َي ُ
جاجا فل ٓى ال َجشک ُشوو» ٕواقؼه.ٔ74 ،
ًاه أ
َ َ َٓ َ ُ
َ َ َ ً َٓ ُُ َ
ٓ
« .6و جؼلًا لکن فیها هؼایش قلیال ها جشکشوو» ٕاػشاف.ٔ74 ،
ُ َ َّ َ ٓ َ َ َ ُ ُ َّّ ٓ َ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ َ ً ٓ ُ َ
صاس َو اْلف ّئذ َة قلیال ها َجشک ُشوو» ٕهؤهًیى.ٔ78 ،
« .7هى الزى أيشأ لکن الغمغ و اْلب
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ٓ َ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ َ ً ٓ ُ َ
صاس َو اْلف ّئذ َة قلیال ها َجشک ُشوو» ٕهلک 29 ،و عجذه.ٔ9 ،
« .8و جؼل لکن الغمغ و اْلب
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1

 .2ولی بیلتغ هغصم كکغ يمیکًًض؛
 .2سضاويض بغ هغصم ،کغین و هادب فضل اؿت ،ولی بیلتغ هغصم كکغ يمیکًًض؛
3
 .2سضاويض هادب فضل و کغاهت بغ بًضگاو اؿت ولی بیلتغ هغصم كکغ يمیکًًض؛
4
 .01ای آل صاووص! كکغ سضا عا به جای آوعیض و ايضک هـتًض بًضگايی که كاکغ باكًض؛
5
 .00بیلتغ هغصم كکغ يمیکًًض.
2

ومووه تمریهها

 .0چه يقمتهایی صاعیض که فکغ هیکًیض سضاويض به ؿبب كکغگؼاعی ايضک كما بغای آيها كژما
عا تىبیز هیکًض .فهغؿتی اػ آيها تهیه کًیض و صع ایى هفته بکىكیض صع دژض تژىاو بژهگىيژهای
(ػبايی−فملی) كکغ آيها عا به جای آوعیض.
 .8چغا با وجىص يقمتها و صیضو آيها و بهغههای فغاواو اػ آيها بژاػ هژن ؿپاؿژگؼاعی هژا ايژضک
اؿت؟ فکغ هیکًیض اػ چه عاهی هیتىاو آو عا افؼایق صاص؟
 .6صع هضت ایى هفته سضا عا صع سلىت كکغگؼاعی هیکًین به ؿبب ایًکه به ها یژاصآوع كژض کژه
كکغگؼاعاو ايضکايض.
 .2با کضام یک اػ آیات اعتباط بیلتغی بغلغاع کغصیض؟ چغا؟
جلسه پنجن :آهىػف آیاتی که كکغ عا هايـ اػ فظا هیصايض و آیژاتی کژه كژاکغاو عا هـژتذك
ثىا اسغوی و صعیافت آیات الهی هیصايض.
هضف :ػیـتى با تجغبه كکغگؼاعی بهفًىاو فاهل صفـ فظا و كایـتگی بغای ثژىا اسژغوی و
صعیافت آیات الهی.
آیات لغآيی هىعص اؿتفاصه و هًغبك با اهضاف جلـه فباعت بىصيض اػ:
 .0اگغ ؿپاؿگؼاع و هؤهى باكیض ،چغا سضاويض كما عا فظا کًض ،سضاويض كکغپظیغ صاياؿت؛

6

 .8هغ کؾ پاصاف آسغت عا بشىاهض ،به او هیصهین و به ػوصی كاکغاو عا پاصاف سىاهین صاص؛

7

 .6و هغ کؾ به گظكته بغگغصص ،ػیايی بژه سضاويژض يمیعؿژايض و بژه ػوصی سضاويژض كژاکغاو عا
ٓ ُ َ
َ َٓ
ٕبقشه 219 ،و یىعف.ٔ98 ،
اط ال َیشک ُشوو»
لک َّى أ کث َش ْالً
َ « .1و
َ
ّ
َّ ّ َ َ ُ َ ٓ َ َ ْ َ َّ ٓ َ َ ُ ٓ َ ٓ ُ ُ َ
لکى َأ کثشهن ال یشکشوو» ٕیىيظ.ٔ64 ،
« .2إو
اط و ّ
الله َل ُزو َف ٓض ٍل َػ َلی ْالً ّ
ٓ ُ َ
لک َّى أ ٓک َث َش ْ
ّ « .3إ َّو َ
اط َ
اط ال َیشک ُشوو» ٕغافش.ٔ67 ،
الً
و
الً
ی
ل
ػ
ل
ض
ف
و
ز
ل
الله
َ ِّ ٓ ّ
َّ ُ ّ
ٓ ّ « .4اػ َم ُلىا َآل ُ َ ٍ ُ ٓ ً َ
باد َى الشک ُىس» ٕعبأ.ٔ79 ،
داو ُود شکشا و قلیل ّهى ّػ ّ
ُ َ َٓ
شاکش ی َى» ٕاػشاف.ٔ77 ،
َ « .5و ال َج ّجذ أ کث َشه ٓن
ّ
َ
ُ
َ
َ
ٓ
ُ
« .6ها َی ٓف َؼ ُل ُ
شاک ًشا َػلی ًما» ٕيغاء.ٔ717 ،
زابک ٓن ّإو شک ٓش ُج ٓن َو َآه ًٓ ُح ٓن َو
الله ّب َؼ
کاو الله ّ
ّ
ْ
َ َٓ ُ ٓ َ َ
َ ُٓ ٓ َ َ َ ٓ
اکش ی َى» ٕآلػمشاو.ٔ715 ،
« .7و هى ی ّشد ثىاب ّ
اآلخش ّة يؤ ّج ّه ّهًها و عًج ّضى الش ّ
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پاصاف سىاهض صاص؛

1

 .2ایى يقمتی بىص اػ ؿىی ها ،ایىگىيه کـی عا که كکغگؼاع اؿت ،پاصاف هیصهین؛

2

( .2و عوػهای سضا عا به یاصكاو آوع) به صعؿتی که بغای هابغاو كاکغ يلايههایی سىاهض بىص؛

3

 .2اوؿت که كب و عوػ عا صعپی یکضیگغ لغاع صاص ،بغای آو کؾ که بشىاهض هتظکغ كىص یا كکغ
او به جای آوعص؛

4

[ .2کلتی به لغف و ادـاو سضاويض صع صعیا دغکت هیکًض] تا گىكهای اػ آیات سىص عا به كما
يلاو بضهض که صع آو يلايههایی بغای كکیبایاو و كاکغاو وجىص صاعص؛

5

 .2صع ایى صاؿتاوها بغای كکیبایاو و كکغگؼاعاو يلايهها و فبغتهایی اؿت؛

6

 .2اگغ بشىاهض باص عا اػ دغکت باػ هیصاعص و تا صع صعیا اػ دغکت باػ هايًژض؛ بژه عاؿژتی صع ایژى
يلايههایی اؿت بغای كکیبایاو و كکغگؼاعاو.

7

ومووه تمریهها

 .0صع هفته آیًضه به يقمتهایی بیايضیلیض که فکغ هیکًیض كکغگؼاعی يکغصو بغای آيهژا هىجژب
فظا هیكىص .تالف کًیض كکغ آيها عا به جای بیاوعیض و با صلیل به کالؽ گؼاعف صهیض.
 .8چگىيه هیتىاو به افغاصی که كاکغ يیـتًض؛ کمک کغص کژه اؿژتذماق صعیافژت ثژىا عا پیژضا
کًًض؟ یک الضام سىص عا صع ایىباعه بًى یـیض و بغای گغوه بگى ییض.
 .6يمىيههایی اػ پاصاف عا که فکغ هیکًیض سضاويض صع بغابغ كکغگؼاعی فغا فغهىصه اؿت ،بیاو کًیض.
 .2با کضام یک اػ آیات اعتباط بیلتغی بغلغاع کغصیض؟ چغا؟
جلسه ششن :آهىػف آیات صعسىاؿت تىفیك كکغگؼاعی اػ سضاويض و آیاتی که بًضگاو عا به ؿبب
كکىع بىصو ،ؿتایق هیکًض و آیاتی که سضاويض عا كکىع هیصايض؛ همچًیى پغصاستى به ایى اهل که
هًؾىع اػ كکغگؼاعی سضاويض ایى اؿت که به همضاعی که بًضگاو صع هـیغ عافت او گام بغهیصاعيژض،
آيها عا هلمىل هىاهب و الغاف سىص هیؿاػص.
هضف :آهىػف صعسىاؿت کغصو تىفیك كکغگؼاعی اػ سضاويض و كکغگؼاعی فملی صع هـیغ سضاويض.
ُ ْ
َ « .1و َه ٓى َی ًٓ َقل ٓب َػ َ َ ٓ َ َ ٓ َ ُ َّ َ َ ٓ ً َ َ َ ٓ
اکش ی َى» ٕآلػمشاو.ٔ711 ،
ً ّ
لی ػ ّقب َی ّه َفلى یضش َالله َشیئا و عیج ّضى الله الش ّ
َ
زلک ي ٓجضى َه ٓى شک َش» ٕقمش.ٔ95 ،
ّ « .2ي ٓؼ َمة ّه ٓى ّػ ًٓ ّذيا ک
ّ
َ ُ
ُ ِّ
َّ
َ
ٕابشاهی َن.ٔ5 ،
ىس»
ات ّلکل َص ْب ٍاس شک
ّ « .3إو فی َّ ّرلک آل َی ٍ
َ
َ
َ
ٍ
َّ
ُ
َّ
ٓ
َ
َّ
ُ
ٓ
َ
ً
ساد أو َیزک َش أ ٓو أ َ
هاس خلفة ل َم ٓى أ َ
َ « .4و ُه َى الزى َج َؼل الل ٓیل َو َّالً َ
ساد شک ًىسا» ٕفشقاو.ٔ62 ،
َ ّ ّ ُ ِّ َ ْ َ ُ
َّ
ُ َ ُٓ ٓ
ىس» ٕلقماو.ٔ97 ،
ّ « .5لی َّ ّش یکن ّهىَ آی ّاج ّه ّإو ف ُی ِّ ّرلک آلَی ُ ٍ
ات ّلکل صب ٍاس شک ٍ
ىس» ٕعبأ.ٔ79 ،
ی ّرلک آلیات لکل َص ْباس شک
« .6إو ف
ُ ِّ َ ْ َ ُ
ِّ ٍ َ ّ َ َ ٓ َ ٓ َ َ ٍ َ َ ٍ َ ٓ َّ
َ
ّ « .7إ ٓو َی َش ٓأ ُی ٓ
ىس» ٕشىسى.ٔ99 ،
ک
ش
اس
ب
ص
ل
ک
ل
ات
ی
آل
ک
رل
ی
ف
و
إ
ه
ش
ه
ظ
لی
ػ
ذ
واک
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ى
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آیات لغآيی هىعص اؿتفاصه و هًغبك با اهضاف جلـه فباعت بىصيض اػ:
[ .0دضغت ؿلیماو به سضاويض] فغى هیکًض :پغوعصگاعا به هى تىفیك بضه که كکغ يقمتهژای
تى عا که به هى و پضع و هاصعم فغا فغهىصی ،به جای آوعم؛

1

 .8به عاؿتی که ابغاهین پیلىای فغهژايبغ الهژی و دًیژف بژىص و هغگژؼ كژغک يیژاوعص و او كژاکغ
يقمتهای سضا بىص ،سضا او عا بغگؼ یض و به عاه عاؿت هضایت کغص؛

2

3

 .6به صعؿتی که [يىح] بًضۀ ؿپاؿگؼاعی بىص؛
ا
4
 .2هغ کؾ کغصاع يیکی ايجام صهض ،هـلما سضاويض كکغپظیغی صاياؿت؛
 .2سضاويض كکغپظیغ صاياؿت؛

5

 .2سضاويض كکىع و بغصباع اؿت؛

6

 .2به صعؿتی که پغوعصگاع ها غفىع و كکىع اؿت؛

7

 .2تا سضاويض پاصاف آيها عا بژه تمژاهی بضهژض و اػ فضژل سژىص بژغ آو بیفؼایژض ،ػیژغا آهغػيژضه و
كکغپظیغ اؿت؛

8

 .2هغ کؾ کاع يیکی ايجام صهض ،بغ يیکی او هیافؼایین ،ػیغا سضاويض آهغػيضه و كکغپظیغ اؿت.

9

ومووه تمریهها

 .0صع ایى هفته یکی اػ يقمتهایی عا که سضاويض به كما صاصه اؿت ،صع عاؿتای عضای او به کژاع
بغیض و به گغوه گؼاعف صهیض.
 .8فکغ هیکًیض چگىيه هیتىايیض هىجب كکغگؼاعی اػ ؿىی سضاويض صع هىعص سىصتاو كژى یض؟
صع هضت ایى هفته یک گام صع آو جهت بغصاعیض و تأثیغ آو عا بغ دال و هىای سىص به کژالؽ
گؼاعف صهیض.
 .6با کضام یک اػ آیات اعتباط بیلتغی بغلغاع کغصیض؟ چغا؟

َ
َٓ َٓ ُ
َ
َ َّ َ َ َ
َ
وال َذ َّى» ٕاحقاف 75 ،و يمل.ٔ79 ،
« .1قال َس ِّب أ ٓو ّص ٓػً ُی أو أشک َش ّي ٓؼ َم َحک الحی أ ٓي َؼ ٓمث َػل َّی َو َػلی
ّ
ُ
ٓ
َ
َ
ً
ً
باه َو َه ُ
« .2إ َّو إ ٓبشاهی َن کاو أ َّهة قاي ًحا لله َحًیفا َو ل ٓن َیک ٓى ه َى ال ُم ٓششکی َى * شاک ًشا ْل ٓي ُؼمه ٓاج َح ُ
ذاه ّإلی ّصش ٍاط ُه ٓغ َحقی ٍن» ٕيحل.ٔ727−724 ،
ّ ّ ّّ
ّ ّ َ ً َ ُ ّ ّ
ّ
ّ
ّ « .3إ َّي ُه کاو َػ ٓبذا شک ًىسا» ٕاعشاء.ٔ9 ،
َ َ ٓ َ َ َّ َ َ ٓ ً َ َّ َ
شاک ِش َػلی ِن» ٕبقشه.ٔ758 ،
« .4و هى َ جطىع خیشا ف ّ َئو الله ّ
َ « .5و کاو ُ
شاک ًشا ػلی ًما» ٕيغاء.ٔ717 ،
الله ّ
َ ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
الله شکىس حلین» ٕجغابى.ٔ77 ،
 « .6و
ُ
َ
َّ
ُ
ََ
ّ « .7إو َس َّبًا ل ُغف ِىس شک ِىس» ٕفاطش.ٔ91 ،
َُ َ ُ
ِّ
َ ٓ
َ
ّ « .8ل ُی َىف َی ُه ٓن أ ُج َىس ُه ٓن َو َیضیذ ُه ٓن ّه ٓى فض ّل ّه ّإ َّي ُه غف ِىس شک ِىس» ٕفاطش.ٔ94 ،
ُ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ٓ
ً
َ « .9و َه ٓى َیق َحش ٓف َح َغ ًَة َيض ٓد ل ُه فیها ُح ٓغ ًًا إو َ
الله غف ِىس شک ِىس» ٕشىسى.ٔ29 ،
ّ
ّ
ّ
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ابسارهای پژوهش

پرسشناهه اهید اشنایدر :پغؿلًاهه اهیژضواعی عا اكژًایضع ،هژاعیؾ ،ايضعؿژىو ،هژىلغاو ،ایغويیژک
و همکاعاو ( )0220تهیه کغصهايض که صاعای  08پغؿق بىصه و بژا هژضف اعػیژابی هیژؼاو اهیژض بژغای
افغاص  02ؿال به باال عغادی كضه اؿت .صع ایى پغؿلًاهه ،چهاع فباعت بغای ؿًجق تفکغ فاهلی،
چهاع فباعت بغای ؿًجق تفکغ عاهبغصی ،چهاع فباعت ايذغافی آهضه اؿت؛ بًابغایى ایى پغؿلًاهه
صو ػیغ همیاؽ فاهل و عاهبغص عا ايضاػهگیغی هیکًض .بغایايت و ويگغوؽ ()8112
پرسشننناهه رضننای از زننند ی داینننر و همکنناراو ( :)SWLSپغؿلژژًاهه عضژژایت اػ ػيژژضگی عا
صایًغ ،اهىيؾ ،العؿى و گغیفیى ( )0222تهیژه کغصهايژض .ایژى پغؿلژًاهه صاعای پژًج ؿژؤال بژىصه و
هضف آو ؿًجق عضایت اػ ػيضگی اؿت .يمژغهگژظاعی ایژى پغؿلژًاهه بغاؿژاؽ همیژاؽ لیکژغت
ا
ا
(کاهال هشالفن0 ،؛ هشالفن8 ،؛ يؾغی يضاعم6 ،؛ هىافمن2 ،؛ کاهال هىافمن؛  )2هژیباكژض .صایًژغ و
همکاعاو ( ،)0222عوایی و پایایی همیژاؽ عضژایت اػ ػيژضگی عا بژغ عوی گغوهژی اػ صايلژجى یاو
اعػكیابی کغصيض و ضغیب همبـتگی باػآػهایی يمغهها عا پؾ اػ صو هاه اجژغا ،بغابژغ  1/28ضژغیب
آلفای کغويبار عا بغابغ  1/22به صؿژت آوعصيژض .اؿژچیمک و همکژاعاو ( ،)8118پایژایی همیژاؽ
عضایت اػ ػيضگی عا با اؿتفاصه اػ ضغیب آلفای کغويبژار بژغای گغوهژی اػ بؼعگـژاالو آهغیکژایی،
آلمايی ،ژاپًی ،هکؼ یکی و چیًی به تغتیب  1/22 ،1/22 ،1/28 ،1/21و  1/20گؼاعف کغصيژض .صع
ایغاو يیؼ بیايی ،کىچکی و گىصعػی ( )0622عوایی فغم ایغايی همیاؽ عضایت اػ ػيژضگی عا بغعؿژی
کغصيض .افتباع همیاؽ عضایت اػ ػيضگی ( )SWLSبا اؿژتفاصه اػ عوف آلفژای کغويبژار  1/26و بژا
عوف باػآػهایی  1/22به صؿت آهض .عوایی ؿاػه همیاؽ عضایت اػ ػيژضگی اػ عاه عوایژی همگژغا بژا
اؿتفاصه اػ فهغؿت كاصکاهی آ کـفىعص و فهغؿت افـغصگی بک بغآوعص كض .ایى همیژاؽ ()SWLS
همبـتگی هثبت با فهغؿت كاصکاهی آ کـفىعص ( )OHIو همبـتگی هًفی با فهغؿت افـغصگی بک
( )BDIيلاو صاص .بغاؿاؽ يتایج ایى پهوهق ،همیاؽ عضایت اػ ػيژضگی ( )SWLSیژک همیژاؽ
هفیض صع پهوهقهای عواوكًاستی ایغايی اؿت.
پرسشناهه شادکاهی آ کسفىرد :آعجیل و لى صع ؿال  0222ایژى پغؿلژًاهه عا تهیژه کغصهايژض کژه
صاعای  82هاصه كاهل چهاع جملۀ هغتب كضه ،كبیه ؿژیاهۀ افـژغصگی بژک اؿژت کژه يمغهگژظاعی
جملهها اػ هفغ تا  6هیباكًض .بضیى تغتیب باالتغیى يمغۀ آػهىصيی هیتىايض  22باكژض (بژه يمژل اػ
فًاهغی .)0622 ،آعجیل و همکاعاو (0222؛ به يمژل اػ فلژیپژىع و همکژاعاو )0622 ،ضژغیب
آلفای  ،1/21فاعيهژام و بغو یًژ )0221( ،آلفژای  1/22و فغايـژیؾ و همکژاعاو ( )0222آلفژای
کغويبار 1/28عا بغای ایى همیاؽ گؼاعف کغصهايض .صع ایغاو جاو بؼعگی ( )0622صع پهوهق سژىص،
آلفای کغويبار 1/282و ضغیب پایایی داهل اػ عوف صو يیمهؿاػی اؿپیغهى−بژغاوو عا  1/22بژه
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صؿت آوعصهايض .يىعباال و فلیپىع ( )0622صع یک بغعؿی همضهاتی بغای ؿژًجق پایژایی و عوایژی
پغؿلًاهه كاصکاهی آ کـفىعص با  010آػهىصيی آلفای کغويبار  1/26و پایایی صو يیمه کغصو  1/28عا
گؼاعف يمىصهايض .عوایی هىعی پغؿلًاهه تىؿظ صه کاعكًاؽ تأییض كضه اؿت.
یافتهها

صاصهها صع پهوهق داضغ با عوف تذلیل واعیژايؾ تغکیبژی بژا ايژضاػهگیغی هکژغع تجؼ یژه و تذلیژل
كضيض .يشـت آهاعههای تىهیفی ،ؿپؾ پیقفغىهای اؿاؿی هثژل يغهالیتژه و آػهژىو هژىسلی و
هفغوضه يغهال بىصو اػ عاه آػهىو كاپیغو و یلک بغعؿی كض (به فلت تقضاص کن گغوههژا ایژى آػهژىو
تىاو باالتغی صع بغعؿی يغهال بىصو يـبت به آػهىو کالمىگغوف اؿمیغيىف صاعص) که يتایج به صؿت
آهضه يلاو صاص پیقفغى يغهال بىصو تىػیـ يمغات هتغیغهای عضایت اػ ػيضگی ،اهیض كاصی صع هژغ
ؿه گغوه آهىػف هفتگی و عوػايه لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآو و گغوه کًتغل صع صاهًه آهاعه كاپیغو
و یلک بغابغ با  1/22و  df=02و  p=1/126تا كاپیغو و یلک بغابغ بژا  1/22بژا  df=02و p=1/22
لغاع صاكت و به فباعت صیگغ ،تىػیـ يمىيژهای يمژغات همژه همیاؽهژا صاعای تىػیژـ يغهژال اؿژت.
بًابغایى تذلیل داضغ جهت اؿتفاصه اػ آػهىوهای پاعاهتغیک با هذضوصیتی عوبهعو يیـت .سالهه
بغعؿی هیايگیى و ايذغاف هقیاع هؤلفههای عضایت اػ ػيضگی ،اهیض و كاصی صع گغوههای آػهایق و
کًتغل تىجه صع جضول كماعه  8آهضه اؿت.
جدول  :2میاوگیه و اوحراف معیار مؤلفههای رضایت از زودگی ،امید و شادی در گروههای آزمایش و کىترل توجه
گروه 

رضایتاززودگی 

امید 
شادی 

تمریه هفتگی قدرشىاسی مبتىی بر آیات قرآن
تمریه روزاوه قدرشىاسی مبتىی بر آیات قرآن
کىترل توجه
تمریه هفتگی قدرشىاسی مبتىی بر آیات قرآن
تمریه روزاوه قدرشىاسی مبتىی بر آیات قرآن
کىترل توجه
تمریه هفتگی قدرشىاسی مبتىی بر آیات قرآن
تمریه روزاوه قدرشىاسی مبتىی بر آیات قرآن
کىترل توجه

یشآزمون 
پ 
S
M

66/88
66/58
66/25
43/83
45/66
43/75
44/83
49/25
46/83

پسآزمون 

S
M

66/88 2/96
67/83 2/76
68/66 3/63
58/88 6/39
54/25 3/42
43/96 6/62
52/75 5/52
63/58 66/23
53/66 7/85

پیگیری 
S
M

65/88 3/68
67/46 3/78
66/46 3/88
58/58 5/89
54/88 3/64
43/83 4/83
45/58 66/68
59/25 9/65
45/96 28/59

2/96
3/82
3/68
6/26
58/9
3/29
6/77
64/27
68/86

آػهىو تذلیل واعیايؾ چًض هتغیغی (اثغ صعوو آػهىصيی) يلاو صاص که صع تذلیل واعیايؾ چًژض
هتغی ژغی اثژژغ ػهژژاو همژژضاع الهبژژضای و یلکژژؼ ()λ=1/82 ،F2 ،82=06/22 ،=p1/110 ، =1/22
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هقًاصاع اؿت و به هقًای وجىص تفاوت بیى ؿه ايضاػه پیقآػهىو ،پؾآػهىو و پیگیغی اؿژت ،بژضیى
هقًا که گغوهها صع ػهاو با تغییغاتی همغاه بىصهايژض .همچًژیى يتژایج اثژغ ػهژاو×گژغوه (، =1/62
 )λ=1/28 ،F)08 ،22( =8/26 ،p=1/10بىص که ایى هقًاصاعی با تىجه به هقًاصاعی ػهاو بژضیى هقًژا
اؿت که ایى تغییغات هىعت گغفته صع عی ػهاو ،بغای گغوههژای هضاسلژه و کًتژغل هتفژاوت بژىصه
اؿت .اثغ گغوه ( )λ=1/28 ،F)2 ،28( =6/22 ،=p1/118 ، =1/82هقًژاصاع بژىص کژه بژه هقًژای
وجىص تفاوت بیى ؿه گغوه تمغیى هفتگی ،تمغیى عوػايه لضعصايی هبتًی بغ آیات لغآو و گژغوه کًتژغل
اؿت که گىیای هؤثغ بىصو هضاسله اؿت.
يتایج آػهىو هىسلی صعباعه فغى کغو یت که اػ پیقفغىهژای تذلیژل واعیژايؾ تغکیبژی اؿژت،
يلاو هیصهض که هفغوضه کغویت صع فاهل ػهاو صع هىعص هتغیژغ عضژایت اػ ػيژضگی (بژا  w=1/22و

 X8=1/21و  ،df=8صع ؿژژغخ هقًژژاصاعی  )p=1/22و ب ژغای هتغیژژغ اهیژژض ( w=1/22و  X8= 2/08و
 df=8صع ؿغخ  )p=1/12و كاصی ( w=1/22و  X8=1/102و  ،df=8صع ؿژغخ  )p=1/22بژغآوعصه

كضه اؿت .سالهه يتایج آػهىو تکهتغیغی ايضاػهگیغی هکغع صع جضول  6گؼاعف كضه اؿت.
جدول  :3خالصه آزمون تکمتغیری اودازهگیری مکرر برای زمان و تعامل زمان و ووع مداخله
مىبعتغییرات
درونآزمودوی(زمان) 

تعاملزمانوووعمداخله 

خطایدرونآزمودوی 

بیهآزمودوی(گروه) 

خطایبیهآزمودوی 

متغیروابسته

رضایت از زودگی
امید
شادی
رضایت از زودگی
امید
شادی
رضایت از زودگی
امید
شادی
رضایت از زودگی
امید
شادی
رضایت از زودگی
امید
شادی

 SS

DF

2
26/85
2 683/46
2 6752/98
4
69/55
4 385/64
4 437/89
66 686/85
66 668/85
66 99/73
2
65/68
2 337/59
2 676/58
33 645/86
33 665/42
33 6934/75

 MS

F

2

 Power  Eta  Sig

8/83
8/49
8/64
8/82
8/33
8/84

8/26
6/88
8/85
8/65
8/99
8/22

8/29 6/26 63/82
8/886 32/64 386/73
8/885 5/79 876/45
8/755 8/47
4/88
8/886 8/25 76/28
8/57 8/72 689/27
68/36
9/24
656/67
8/34 8/89 8/68 6/78
7/84
8/94 8/33 8/886 8/37 668/79
8/83 8/25 8/887 5/72 335/75
4/39
28/66
58/62

با تىجه به جضول  ،6هغف يؾغ اػ يىؿ هضاسله بیى ػهژاوهژای ايژضاػهگیژغی صع هژغ صو هتغیژغ اهیژض و
كاصی صع ؿغخ سغای کمتغ اػ  1/10تفاوت هقًاصاع وجژىص صاعص و بژه تغتیژب دژضوص  22و 02صعهژض اػ
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واعیايؾ ایى ؿه هتغیغ تىؿظ ػهاو ايضاػهگیغی تبییى هیكىص؛ همچًیى ،با تىجه به لـمت تقاهژل جژضول
 ،2تًها صع هتغیغ اهیض صع ؿغخ سغای کمتغ اػ  1/10بیى يىؿ هضاسله (تمغیى هفتگی و عوػايه لضعكًاؿژی
ايضاػهگیغی (پیقآػهىو ،پؾآػهىو و پیگیژغی) تقاهژل وجژىص
هبتًی بغ آیات لغآيی و گغوه کًتغل) و ػهاو 
ػهاوهای ايضاػهگیغی بـتگی به يىؿ هضاسله صاعص.
صاعص؛ به فباعت صیگغ ،هیؼاو تفاوت اهیض صع 
همچًیى ،آػهىو همابلههای صعوو گغوهی يلاو صاص که اثغهای ػهژاو بژغای اهیژض صع تمژام همابلژههای
ػوجی ػهاوها یقًی همایـه پیقآػهىو و پژؾآػهژىو ( ،)F)0 ،66( =20/22 ،p=1/110 ، =1/22و
همایـژژه پژژیقآػهژژىو و پیگیژژغی ( )F)0 ،66( =62/22 ،=p1/110 ، =1/28بژغای كژژاصی صع همابلژژه
ػوجی پیقآػهىو و پؾآػهىو ( )F)0 ،66(=01/26 ،p=1/118 ، =1/82هقًاصاع بىصه اؿت و بژغای
بمیه همابلهها هقًاصاع يبىص؛ همچًیى ،اثغهای تقاهژل ػهژاو و گژغوه تًهژا بژغای هتغیژغ اهیژض و صع همژه
همابلهها هقًاصاع بىص .با تىجه به هقًاصاعی اثغ بیى آػهىصيی (گغوه) صع هغ صو هتغیژغ اهیژض و كژاصی (بژه
جضول  6يگاه کًیض) ،همایـه ػوجی گغوهها اػ عاه آػهىو تقمیبی  LSDصع جضول  2اعائه كضه اؿت.

شاخصهای رضایت از زودگی ،امید و شادی

اودازهگیری و

جدول  :4خالصه آزمون تعقیبی  LSDبرای عامل زمان
متغیروابسته 

گروههایموردمقایسه 


تمریه هفتگی
امید
تمریه روزاوه
تمریه روزاوه
تمریه هفتگی
شادی 
تمریه روزاوه
تمریه روزاوه
میاوگیه تمریه روزاوه (در زمان)
میاوگیه تمریه هفتگی (در زمان)

کىترل
کىترل
تمریه هفتگی
کىترل
کىترل
تمریه هفتگی
)6(=28/46
)6(=63/46

میاوگیهها  خطایاستاوداردتفاوت  Sig

تفاوت

3/68
5/88
-6/48
-6/66
-8/55
-9/66
)2(=33/88
)2(=73/68

6/28
6/28
6/28
3/62
3/62
3/62
)3(=33/56
)3(=75/48

8/884
8/886
8/25
8/72
8/86
8/884

يتایج جضول  2يلاو هیصهض که صع هغ صو هضاسله تمغیى هفتگی و عوػايه لضعكًاؿی هبتًی بژغ
آیات لغآو صع همایـه با گغوه کًتغل ؿبب افؼایق اهیض هیكژىص؛ همچًژیى ،بژیى صو گژغوه آػهژایق
(تمغیى هفتگی و عوػايه لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآو) صع افؼایق اهیض تفاوت هقًاصاعی هلژاهضه
يمیكىص ،اها تمغیى عوػايه لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآو صع همایـه با تمغیى هفتگژی لضعكًاؿژی
هبتًی بغ آیات لغآو اػ کاعآهضی بهتغی بغای افؼایق اهیض بغسىعصاع اؿت.

114

مطالعات اسالم و روانشناسی /س /11ش/42بهار و تابستان 1176

امید
56
54
52
50
48
46
44
42
40
تمرین روزانه

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری
کنترل
تمرین هفتگی

یشآزمون،پسآزمونوپیگیری 
شکل:1ومودارتغییراتامیددرگروههایآزمایشوکىترلدرسهمرحلهزمانپ 

با تىجه به هقًاصاعی اثغ هتمابل ػهاو با گغوهبًضی صع هتغیغ اهیض بغای اعالؿ اػ هاهیت اثغ هتمابژل،
يمىصاع اثغ هتمابل بغای ایى هتغیغ صع كکل  0اعائه كضه اؿژت .چًايچژه صع كژکل  0صیژضه هیكژىص؛ صع
هتغیغ اهیض ،گغوه کًتغل صع ؿه ػهاو پیقآػهىو ،پؾآػهىو و پیگیغی ،تغییغات هذـىؿی يضاعص .هغ
صو گغوه هضاسله تمغیى هفتگی و عوػايه لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآو صع پؾآػهىو يـبت به گغوه
همایـه ،افؼایق لابل هالدؾهای صع اهیض عا يلاو هیصهض و اثغ هضاسله بغای گژغوه هضاسلژه تمژغیى
عوػايه صع همایـه با تمغیى هفتگی بیلتغ اؿت .با وجژىص ایژى ،هیژؼاو اهیژض صع هغدلژه پیگیژغی صع
ا
همایـه با پؾآػهىو يـبتا ثابت هايضه و اگغ کاهق بـیاع صع گغوه تمغیى عوػايه هلژاهضه هژیكژىص،
آثاع هضاسله صع صوعه پیگیغی دفؼ كضه اؿت.
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شادی

64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
پیگیری
تمرین روزانه

پس آزمون

تمرین هفتگی

پیش آزمون
کنترل

شکل:2ومودارتغییراتشادیدرگروههایآزمایشوکىترلدرسهمرحلهزمانپیشآزمون،پسآزمونوپیگیری

هماوگىيه که كکل  8يلاو هیصهض ،تغییغات يمغات ؿه گژغوه صع عژی ػهژاو اػ الگژىی ثژابتی
پیغوی هیکًض (ایى هىضىؿ صع فضم تقاهل هقًاصاع اثغ تقاهل ػهاو و گغوه يیؼ هلهىص بىص) و هغ ؿژه
گغوه صع پیقآػهىو تفاوت هذـىؿی عا يلاو يضاصه و هیؼاو كاصی صع پؾآػهىو بغای هغ ؿژه گژغوه
افؼایق صاكته اؿت .الػم به طکغ اؿت افؼایق اهیض صع پؾآػهىو گغوه کًتغل هیتىايض تواصفی و یژا
به صلیل یک عو یضاص همؼهاو ياكًاسته و یا به صلیل صعیافت تىجه اػ ؿىی پهوهلگغ و يیؼ كژغکت صع
جلـات همضلی بهفًىاو یک فقالیت اجتمافی باكض؛ بهو یهه ایًکه ایى فقالیت اجتمافی با همتایاو
بهفًىاو گغوه هغجـ ایى صوعه اػ ػيضگی ايجام گغفته اؿت و ایى سىص بژه هژىعت تلژى یذی اهمیژت
ايتشا گغوه کًتغل تىجه عا صع همایـه با فهغؿت ايتؾاع يلاو هیصهژض .بژا وجژىص ایژى ،بژیى گژغوه
هضاسله تمغیى لضعكًاؿی به هىعت هفتگی و گغوه کًتغل اػ يؾغ هیؼاو كاصی صع پؾآػهىو تفاوتی
هلاهضه يمیكىص ،ولی گغوه تمغیى عوػايه لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآيی يـبت به صو گژغوه صیگژغ
بغجـتگی و افؼایق لابل هالدؾه صع هیؼاو كاصی عا يلاو هیصهض و اگغ چه هیؼاو كاصی صع هغدلژه
پیگیغی کاهق صاكته اؿت ،اها همچًاو اػ صو گغوه کًتغل و تمغیى هفتگی باالتغ اؿژت .بژا وجژىص
ایى ،يمىصاع گىیای آو اؿت که تمغیى عوػايه لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لژغآو ،بژا وجژىص اثغبشلژی
هلاهضه كضه صع پؾآػهىو يـبت به پیقآػهىو ،صاعای اثغ هايضگاع يبىصه اؿت.
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بحث و وتیجهگیری

صع ػهیًه فغضیه يشـت ایى پهوهق ،یافتهها يلاو صاص که لضعكًاؿی بغاؿژاؽ آیژات لژغآو بژغ اهیژض و
كاصی صايقآهىػاو صستغ تأثیغ هقًاصاعی صاكته و به اعتمای اهیض و كاصی آػهىصيیهژا ايجاهیژضه اؿژت.
يتایج پهوهق داضغ با يتایج پهوهقهای هلابه هى و همکاعاو ( )8101و واي ،و لین ( )8112هبًی
بغ عابغه بیى سىكبیًی و هثبتيگغی و اهیض به ػيضگی و پژهوهق هاؿژکاعا و عوػو ( )8112بژا فًژىاو
«يمق هقًای وجىصی صع افؼایق اهیضواعی و پیلگیغی اػ بغوػ يلايههای افـغصگی» همـى اؿت.
یافتههای پهوهق داضغ يلاو هیصهض که اهیض صع يهایت ،به واکًق هثبت يـبت بژه اؿژتغؽ و
همابله هؤثغتغ افغاص صع بغابغ آو هیايجاهض (هیغچ ،ؿیغوئیؾ و الیًؾ .)8100 1،صع همابژل ،افژغاصی
که فالئن افـغصگی بیلتغی عا يلاو هیصهًض و فملکغص هیجايی پاییىتغی عا يلژاو هیصهًژض ،اهیژض
کمتغی صاعيض (تاکغی .)8106 2،همچًیى آثاع هثبت كاصی صع دیغههای هشتلف ػيضگی اػ جملژه
يمق هذافؾتی آو صع بغابغ آؿیبهای عوايی و ؿایغ دیغژههای هژغتبظ بژا صوعه يىجژىايی اػ جملژه
هىفمیت تذویلی هىعص تأییض پهوهقهای فغاوايی اؿت (لیىبىهیغؿکی ،کیً ،و صیًغ.)8112 ،
صع ػهیًه تأثیغ هضاسالت پهوهق داضغ بغ عوی هتغیغ اهیض هیتژىاو گفژت بژه يؾژغ هژیعؿژض
افضای گغوه آػهایق با آگاهی اػ هضاهیى هبتًی بغ لغآو کژغین صع هژىعص لضعكًاؿژی اػ سضاويژض و
ىهای لضعكًاؿی تىايـتهايض اهیض عا صع سژىص تمى یژت کًًژض و اهیژض هىلژض ادـاؿژات و
ايجام تمغی 
هبًای جظابیت ػيضگی اؿت؛ همچًیى یافتژههای پژهوهق داضژغ يلژاو صاص آهژىػف لضعكًاؿژی
بغاؿاؽ آیات لغآو صع گغوه تمغیىهای عوػايه بغ كاصی آػهىصيیها هؤثغ بژىصه اؿژت .ایژى یافتژه بژا
يتایج پهوهقهای هلابه هىلضع و همکاعاو ( )8112هبًی بغ عابغژه بژیى هقًى یژت و كژاصکاهی صع
يىجىايژژاو و بؼعگـژژاالو؛ پژژهوهق يژژىعايی و همکژژاعاو ( )0622بژژا فًژژىاو «آهژژىػف ههاعتهژژای
هقًژژىی گمژژاو يیژژک بژژه سضاويژژض و هقًاصعهژژايی هبتًژژی بژژغ لژژغآو بژژغ كژژاصکاهی بیمژژاعاو ام اؽ»
هماهً ،و همـى اؿت .ؿیً ،،ؿاو و كجىال ( )8102صع پهوهلی با هضف بغعؿی يمق لژضعصايی،
كشویت و ؿالهت عوايی صع كاصی يلاو صاصيض که بیى كاصی و لژضعصايی عابغژه هثبژت وجژىص صاعص و
كاصی صع هیاو بؼعگـاالو جىاو بهعىع لابل تىجهی با لضعصايی صع اعتبژاط اؿژت .همچًژیى الـژهیل و
همکاعاو ( )8102صع پهوهق سىص با هضف بغعؿی اثغ عاهبغصهای لضعصايی هبتًی بغ اؿالم بژغ كژاصی
صايقآهىػاو هـلماو يلاو صاصيض که لضعصايی هبتًی بغ اؿالم صع باال بغصو ؿغخ كاصی كغکتکًًژضگاو
هفیض اؿت .صع پهوهلی صیگغ چاو ( )8106يلاو صاص که لژضعصايی همژضاع لابژل تژىجهی اػ واعیژايؾ
1. Hirsch, Sirois, & Lyness
2. Thakre
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بهؼیـتی عوايی عا بغای عؿیضو بژه كژاصی پژیقبیًژی هیکًژض .بهؼاصپژىع و همکژاعاو ( )8102يیژؼ صع
پهوهلی با هضف بغعؿی اثغ لضعصايی بغ كاصکاهی و سىكبشتی يلاو صاصيژض کژه آهژىػف لژضعصايی صع
افؼایق ؿالهت عواو و كاصکاهی هؤثغ اؿت.
صع تبیژژیى تژأثیغ تمغیىهژژای لضعكًاؿ ژی ،ایژى پژژهوهق كژژىاهض پهوهل ژی هلژژتگايژژهای کژژه
لیىبىهیغؿکی ( )8112صع تبییى عابغه لضعكًاؿی با كاصکاهی اعائه هیصهض ،عاهگلا سىاهژض بژىص؛
يشـت ایًکه لضعكًاؿی و ؿپاؿگؼاعی ؿبب هیكىص تا هیؼاو لظتی که اػ ولایـ هثبت ػيژضگیهژاو
هیبغین ،افؼایق پیضا کًژض؛ صوم ایًکژه ابژغاػ ؿژپاؽ ،فژؼت يفژژؾ و سىصاعػكمژژًضی عا تمژژى یت
هیکًض؛ ؿىم ایًکه ،لضعكًاؿی به ها بغای کًاع آهضو و همابله با اؿتغؽ و ضغبههای عودژی عوايژی
کمک هیکًض؛ چهاعم ،لضعصايی هىجب تمى یژت و پژغوعف عفتاعهژای اساللژی هژیكژىص؛ پژًجن،
لضعصايی ؿبب ایجاص ،دفؼ و تمى یت اعتباعژات اجتمژافی هژیكژىص .پهوهقهژای فغاوايژی يلژاو
صاصهايض افغاصی که صع ػيضگی سىص لضعصاو افغاص ساهی هـتًض ،دتی اگغ ایژى لضعكًاؿژی عا بژهعىع

هـتمین ابغاػ يکغصه باكًض ،ادـاؽ يؼصیکی بیلتغی با آيها هیکًًژض؛ كلژن ایًکژه ،ابژغاػ ؿژپاؽ و
لضعكًاؿی جلىی همایـههای دـاصتآهیؼ عا هیگیغص .اگغ كما به ؿژبب آيچژه صاعیژض (ؿژالهتی،
سايىاصه ،سايه یا  )...ؿپاؿگؼاع و لضعكًاؽ باكیض کمتغ ادتمژال صاعص کژه بژه آيچژه صوؿژتتاو صاعص،
تىجه کًیض و یا به آو دـض بىعػیض؛ هفتن ،فمل لضعكًاؿی با هیجاوهای هًفی صع تضاص اؿت و صع
دمیمت ادـاؿاتی همايًض سلن ،کجسلمی ،دغم و عمـ ،يگغايی و دـض عا اػ بژیى هژیبژغص یژا
کاهق هیصهض؛ همچًیى ادتمال ایًکه كما بهعىع همؼهاو هژن لژضعصاو باكژیض و هژن ادـاؿژات
هًفی هثل ادـاؽ گًاه ،بیهیلی و یا سلن عا تجغبه کًیژض ،بـژیاع کژن اؿژت .و يیژؼ هلژتن ایًکژه
لضعكًاؿی به ها کمک هیکًض تا صع بغابغ فاصی كضو سىكیها بایـتین .ها سیلی ؿغیـ بژه كژغایظ
جضیض ػيضگیهاو فاصت هیکًین .ایى فاصی كضو صع هىعص هىهبتهایی که صاعین صكژمى كژاصهايی
اؿت .چیؼی که هیتىايض جلىی ایژى فژاصی كژضو عا بگیژغص ،لضعكًاؿژی اؿژت (لیىبىهیغؿژکی،
.)8112
همچًیى صع تبییى تأثیغ هثبت هژضاسالت ايجژام كژضه بژغ كژاصی آػهىصيیهژا بغاؿژاؽ تقژالین
اؿالهی هیتىاو گفت كکغ به هقًای «توىع يقمت و آكکاع کغصو آو اؿژت» و صع اهژغالح فلژن
اسالق ،كکغ عا كًاستى يقمت اػ هًقن و كاص كضو به آو و هغف کغصو آو صع عاهی صايـژتهايض کژه
هًقن به آو عاضی و سلًىص هیكىص .اػ ایى تقغیف ،هلژشن هیكژىص کژه كژکغ دمیمژی هىجژب
كاصی كکغگؼاع هیكىص .صع همیى عاؿتا اصبیات بهؼ یـتی طهًی گىیژای يؼصیکژی هفهژىم كژاصی بژا
عضایت اػ ػيضگی صاعص .به ایى هقًا که كشن هیبایـژت اػ يقمژت و يقمتصهًژضه سژىص آگژاهی
کاهل صاكته باكض و تذت تأثیغ ایى فلن و صايق به دالتی فاعفی و ادـاؿی هثبت بغؿض که ؿژغوع

114

مطالعات اسالم و روانشناسی /س /11ش/42بهار و تابستان 1176

و كاصی همغاه با سضىؿ و سلىؿ صع بغابغ يقمتصهًضه يمىيهای اػ آو اؿژت .آيگژاه صع همژام فمژل
آيچه عا يلاو هیصهض که ادـاؽ کغصه اؿت و كکغگؼاع ػبايی و فملی يقمت هیباكض.
ايتؾاع بغ آو اؿت که آگاهی و بیًلی که صايقآهىػاو صستغ هىعص پهوهق صع جلـژات آهژىػف
گغوهی لضعكًاؿی هبتًی بغ آیات لغآيی کـب کغصهايض ،هىجب بیًق آيها صع سوژىم سضاويژض و
يقمات الهی و جؼای كکغگؼاعی و آیات هغتبظ با آيها كىيض و يیؼ داالت هقًىی عا تجغبه کًًژض کژه
ایى داالت عودی به آيها کمک کًض که اػ يقمتها عاضی باكًض و كکغ سضاويض عا به جای آوعيژض و
اػ يقمتهای او ؿپاؿگؼاعی و لضعصايی کًًض.
همچًیى ،يتایج هلاهضه كضه يلاو صاص اثغ آهژىػف لضعكًاؿژی بژا عو یکژغص لغآيژی بژغ اعتمژای
عضایت اػ ػيضگی گغوه هضاسله هقًاصاع يیـت؛ بًابغایى آهىػف لضعكًاؿی بژا عو یکژغص لغآيژی اثژغ
هقًاصاعی بغ اعتمای عضایت اػ ػيضگی آػهىصيیها يضاكته اؿت .ایى یافته پهوهق داضژغ بژا يتژایج

پهوهقهای هلابه ؿىلضو ،ؿاو یج و هغکغ )8102( 1هبًی بغ اثغبشلی هضاسلۀ گغوهی هثبژتيگژغ
صع افؼایق هیؼاو عضایت اػ ػيضگی صايقآهىػاو ،با يتایج پهوهق ساو و همکاعاو ( )8100با فًىاو
«عابغه هقًى یت و عضایت اػ ػيضگی صع هیاو يىجىاياو هًضی» و پژهوهق هژک يایژت ( )8112بژا
فًىاو «عابغه بیى هقًى یت و عضایت اػ ػيضگی» هماهً ،و همـى يیـت.
صع تبییى فضم تأثیغ هضاسالت پهوهق داضغ بغ عوی عضایت اػ ػيضگی هیتىاو گفت عضژایت
اػ ػيضگی یک ؿاػه عواوكًاستی فمیك اؿت که گىیای عضایتمًضی کلی فغص اػ ػيضگی اوؿژت و بژا
ؿاػههای هلابهی چىو كاصی که با هیجاوهای هثبت اعتباط بیلتغی صاعيض ،ايضکی هتفاوت اؿژت؛
اػ ایىعو ،ایجاص تغییغات صع عضایت اػ ػيضگی ايژضکی صكژىاعتغ اؿژت و يیژاػ بژه بژاػههژای ػهژايی
وؿیـتغی صاعص .ایى ادتمال وجىص صاعص که اجغای هضاسالت هلابه صع ػهاوهای عژىاليیتژغ اهکژاو
تأثیغ آيها عا بغ ؿاػههای فمیكتغی اػ جمله عضایت اػ ػيضگی يیؼ فغاهن کًض.
صع بغعؿی فغضیه صوم ایى پهوهق ،یافتهها يلاو صاص اثغ ػهاوبًضی صع لضعكًاؿژی بژغای هتغیژغ
ا
كاصی کاهال هقًاصاع اؿت و گغوه هضاسله تمغیىهای عوػايه يهتًها با گغوه کًتغل تىجه ،بلکه با گغوه
تمغیًات هفتگی يیؼ تفاوت هقًاصاعی صاكته اؿت .ایى تفاوت عا صع هیؼاو تأثیغ آو بغ هتغیغ اهیض يیژؼ
هیتىاو صیض ،اگغچه ایى تفاوت هقًاصاع يیـت .تىجه به ایى يکته يیؼ اهمیژت صاعص کژه كژاصی گژغوه
لضعكًاؿی عوػايه تغییغ هقًاصاع صاكته اؿت ،صع دالی که ایژى تغییژغ صع گژغوه لضعكًاؿژی هفتگژی
هقًاصاع يبىصه اؿت .بغعؿی یافتههای اسیغ يلاو هیصهض لضعكًاؿی بغ كاصی گغوه یژاص كژضه هژؤثغ
بىصه اؿت ،اها صع یک بغياهه ػهاوبًضی هلشن .ایى یافته به سىبی اثغ ػهاوبًضی عا يلاو هیصهض
1 .Suldo, Savage & Mercer
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و به يؾغ هیعؿض صع يؾغ گغفتى ػهاوبًضی بهفًىاو یکژی اػ هتغیغهژای هـژتمل پژهوهق توژمیمی
هىكمًضايه بىصه اؿت.
كایض تبییى صیگغی که بتىاو بغای یافتههای ایى پهوهق صع هىعص ػهاوبًضی صع لضعكًاؿی صاكژت،
ا
تبییًی باكض که اتفالا به اهمیت فغهً−،وابـتگی هضاسله داضغ هغبىط باكض .بغاؿاؽ تقژالین اؿژالم
صع کًاع كکغگؼاعی ،آيچه فغص كکغگؼاع عا به صعجات فالی لغ الهی هیعؿژايض ،اؿژتمغاع و پیىؿژتگی
صع لضعكًاؿی اؿت .ایى ػهاوبًضی و اؿتمغاع هیتىايض به هىعت عوػايه باكض؛ یقًی یک بغياهه هـتمغ
عوػايه که به فباصت ،كکغگؼاعی و لضعكًاؿی استوام هییابض و یا ایًکه ایى بغياهه هـژتمغ هیتىايژض
هفتگی باكض؛ بضیى هىعت که هفتهای یک باع به لضعصايی یا فباصت صع لالژب صفژا یژا افمژال سژام
هفتگی به كکغگؼاعی اػ سضا پغصاسته هیكىص که البته به يؾغ هیعؿض صؿتکن صع باػه ػهژايی پژهوهق
داضغ كکغگؼاعی عوػايه هؤثغتغ بىصه اؿت .ایى یافتژه هیتىايژض تلىیذژات ههژن و لابژل تژأهلی بژغای
پهوهلگغاو و ايضیلمًضاو عواوكًاؿی هثبت و عواوكًاؿی هظهبی صع پی صاكته باكض.
جهتگیغی آیًضه پهوهقها صع ایى ػهیًه هیتىايض با تىجه به تکغاع ایى پهوهق صع باػههای ػهژايی
عىاليیتغ یا با تکغاع بیلتغ تمغیىها ايجام گیغص .اػ جمله هذضوصیتهای ایى پهوهق هیتىاو به هىاعص
ػیغ اكاعه کغص :پهوهق داضغ ،هذضوص به همه صايقآهىػاو صستغ صوعه صوم هتىؿغه كهغ كهغکغص بىصه،
به همیى صلیل صع تقمین آو به جىاهـ صیگغ بایض ادتیاط کغص .اػ هذضوصیتهای صیگژغ پژهوهق داضژغ
هیتىاو به کىتاه بىصو ػهژاو پیگیژغی و عژىل صوعه پژهوهق اكژاعه کژغص کژه يتیجژهگیغی صع هژىعص اثژغ
لضعكًاؿی صع هىعص عضایت اػ ػيضگی و اثغ ػهاوبًضی صع هىعص ؿایغ هتغیغها عا عا بژا صكژىاعی عوبژهعو
هیکًض .صع پایاو اػ کمکهای تماهی فىاهل بهویهه هـئىلیى هذتغم صبیغؿتاو صستغايه كاهض كژهغکغص و
صايقآهىػاو فؼیؼ که بیصعیغ صع عويض ایى پهوهق ها عا یاعی کغصيض ،همیمايه ؿپاؿگؼاعی هیگغصص.
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مىابع

 .0آلابابایی ،ياهغ (« ،)0622يمق ادـاؽ لضعصايی صع عضایت اػ ػيضگی» ،مجله روانشىاسی و
دیه ،ف ،00م.28−62
 .8بغوهًضػاصه ،يیلىفغ و پغو یؼ کغیمی ثايی (« ،)0622تقییى اثغبشلی آهىػف ههاعتهای هقًىی
بژژغ ؿژژالهت فمژژىهی و اضژژغغا صايقآهژژىػاو صستژژغ صوعه هتىؿژژغه كژژهغ تبغیژژؼ» ،آمییى

و

ار شیاب  ،ؽ ،2ف ،60م.86−2
 .6بیايی ،فلیاهغغ؛ فاكىعهذمض کىچکی و دـًیه گىصعػی (« ،)0622افتباع و عوایژی همیژاؽ
عضایت اػ ػيضگی» ،روانشىاس تحىل (روانشىاسان ایراو ) ،ؽ ،6ف ،00م.822−822
 .2پاکىفتژه ،يـژغیى ،و پغوايژه کغیمژژی (« ،)0622تژأثیغ آهژىػف هقًىیژژتصعهژايی بژغ كژژاصکاهی
صايلجىیاو» ،دومیه همایش ملی راهکارهیا تىسیهه و تیروی علیى تربیتی  ،روانشىاسی ،
هلاوعه و آهىػف صع ایغاو ،تهغاو.
 .2پغچن ،افؾن و ػهغا هذممیاو (« ،)0621بغعؿی تغبیمی عاهکاعهژای ایجژاص و افژؼایق اهیژض»،
مهرفت ،ؽ ،81ف ،2م.006−22
 .2جاوبؼعگی ،هـژقىص (« ،)0622جهتگیژغی هژظهبی و ؿالهت عواو» ،پیووهش در پزشیک ،
ؽ ،62ف ،2م.621−622
 .2ؿغوعیاو ،ػهغا و هذمضادـاو تمژیػاصه (« ،)0622اثغبشلژی هقًاصعهژايی بژغ فژؼت يفژؾ و
كاصکاهی صستغاو يىجىاياو» ،کىفراوس بیهالملل یافتیهها ویىیه پووهشی در روانشىاسی و
على تربیت  ،تهغاو.
 .2هاصلیاو ،ففت؛ ههًاػ همضعی کىكژا و ؿژمیغا گغجژی (« ،)0622بغعؿژی وضژقیت ؿژالهت
عوايی صايقآهىػاو صستغ صبیغؿژتايی كژهغ همژضاو صع ؿژال تذوژیلی  ،»0622−0622مجلیه
علم داوشگاه على پزشک و خذمات بهذاشت درماو همذان ،ؽ ،02ف ،6م.22−62
 .2عباعبایی ،هذمضدـیى ( ،)0622تفسیر المیزان ،لن :جاهقه هضعؿژیى دژىػه فلمیژه لژن صفتژغ
ايتلاعات اؿالهی.
 .01فلیپىع ،ادمض و ادمضفلی يىعباال (« ،)0622بغعؿی همژضهاتی پایژایی و عوایژی پغؿلژًاهه
كاصکاهی آ کـفىعص صع صايلجىیاو صايلگاههای تهغاو» ،فصلىامه اوذیشه و رفتیار ،ؽ ،2ف،8
م.62−82
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 .00فیـیػاصگاو ،فلی؛ دمؼه ؿلمايپىع؛ فؼتالله ادمضی و ابىالفضل لاؿنػاصه (« ،)0622يمق
تمایل به بشلق ،لضعصايی ،اهیض و بهؼیـتی طهًی صع عضژایت ػيژضگی» ،پووهشهیا ویىیه
روانشىاخت  ،ؽ ،00ف ،28م.02−00
 .08کمغی ،ؿمیه و هذبىبه فىالص چً« ،)0622( ،اثغبشلی آهىػف هقًىیتصعهژايی هبتًژی بژغ
هثبتيگغی بغ هیؼاو اهیض و عضایت اػ ػيضگی يىجىاياو» ،پووهشهیا روانشىاسی بیالیى و
مشاوره ،ؽ ،2ف ،00م.86−2
 .06هلکی پیغباػاعی ،هقوىهه؛ عبابه يىعی و غالهغضا هژغاهی (« ،)0621دمایژت اجتمژافی و
فالئژژن افـژژغصگی :يمژژق واؿژژغهای سىصکاعآهژژضی» ،روانشىاسیی مهاصییر ،ؽ ،2ف،8
م.62−82
 .02يىعايی ،اهیغدـیى؛ هذمضههضی كمـائی و هذمضبالغ هابغی ػفغلًضی (« ،)0622اثغبشلی
آهىػف ههاعتهای هقًىی گماو يیک به سضاويض وهقًاصعهايی هبتًژی بژغ لژغآو بژغ كژاصکاهی
بیماعاو ام اؽ» ،وخستیه کىگره بیهالملل جامع روانشىاس ایغاو ،تهغاو.
 .02يیکغاهاو ،غالهغضا و لیال اهیغی ( ،)0622صؿتهبًضی آیات كژکغگؼاعی بغاؿژاؽ تمـژینبًضی
ايجام كضه تىؿظ هغکؼ آهىػف تشووی تفـیغ و فلىم لغآو دژىػه فلمیژه لژن (ؿژال)0626
کتاب فرهىگ قرآن ،هغکؼ فغهً ،و هقاعف لغآو ،بغگغفته اػ هماله دکن كکغ.
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