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 چوی ه
هاا طولاادر ووزو اادداوو، اا بزط و اا و اا وپژوهش

وها و ا وه طو ّم وصدزتوگرفت  ونش نوم زوش

و، اا بزطووزوم م اا وزوناا ووزووهاا وبر اارو اا  و

ه وتلد،حاا تو  هشاا ووبهاات وب اا یوب،اا و، فتاا 

چ  طووبزوو  و،ک وبدوآنه وضروزتوم برل وقادطو

 ربطوزه وووتد   وو،  بزطوب  یوپژوهشو  ضرو

م ظدزو ا ر و تات و ربطوپ  خو  ون  دو  دن و  و

ها طوه طودنا گ ووزو تاتروبزدشآمدده ومه زت

جد، وووو، اا ومهاا وب ااتر واووزومحاا  ووبنشاا

تتااه فوفرآ، اا وت د،اا وو، اا بزطووزووبنشااجد، نو

بنج موگرفت وب  یوزوش:ووزوزب ت طوتح قوه فو

فااد  و اا وب ااتر واوبدوبرااادطومهاا ن و ه بهاا ووو

بطوتاا و، وملتاا و10بطوم اا  اوب اا م  و رن ماا 

نررطوبطوپ نزواه اوووبثر خش وآنووزوگرواونمدن 

وبدووبنشجد، نووبنشا اوتهربنو رز  وه اوب ا ی

هاا  وبدووووب اازبزوم  اا هو دتاا اوآوزطووبواوزوممااا

فرووو،  بزطو ربطومم   ووبنشجد، و)را ب، زط

نارطو(وووم  اااا هوم  اااا 1392ووهمکاااا زبن و

(وب اتر واوها او1391فرووووهمک زبن و)ر ب، زط

ه :ونتاااا ،لوتحل اااافووبز،اااا ن وب اااا یو، فتاااا 

ه طومکرزونش نوگ رطچ  متغ رطو  ولرحوبن بدا

و، ااا بزطوگااارواووزوووومر لااا وزخووبوو ااا ونااا  

آدمدنوترا وتوآما زطوم  ا وبزطوآدمدنوووپ پ ش

وبهت وووبن بداوبثاروآنومتد ا وب ا موهمن ا   و

آدمدون ونش نووبوو  وووومؤرر و  وزو رز  وبثرو   

لدزوم  ا وبزطوبفازب،شو، فتا  ووووعدبلفوو،  و  

Abstract 

Longitudinal quantitative studies show that 

the level of religiosity in the last decade has 

been declining in Iran. These findings have 

some implications, one of which is a need 

for powerful interventions to improve and 

enhance religiousness. The present study, in 

answer to the current need, was done to 

develop a life skills training package based 

on Islamic teachings for employing in 

college context and facilitating the 

procedure of religiosity among university 

students. In so doing, using World Health 

Organization model and Islamic sources, a 

program constituting of 10 sessions was 

designed and its effectiveness was 

investigated in a sample group of 15 

students of the University of Tehran. To 

collect the data two instrument were 

applied: Religiosity Scale for Students 

(Khodayarifard et al., 2013) and Positive 

Thinking Scale (Khodayarifard et al., 

2012). The results of Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA) with repeated 

measure design showed that the religiosity 

profile of the group in posttest stage is 

significantly different from that in the 

pretest stage. Examination of the between-

subjects effects also showed that religious 

belief and religious affections have 

significantly increased; however, religious 
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ور وزفت زوو،  وتغ  رونکرواوب  یوبدو دطوو،ار و

نارطوگرواوبدوآنو دوو  ونمدوبزوم   نت ،لو    و

آدمادنوترا وتوآدمادنوووپ وزو   وووومر ل وپ ش

آم زطوم   وبزطووبهت وووبن بداوبثروآنو ا  وب ا یو

تدبنونت ج وگرف و ا وبمکا نونت ج :و    رب،  وم 

ه طوو،  بزطو ا وب اتر واوبفزب،شو رر وبدومؤرر 

وبدو رن م و  ضروومادوووبزووورا و اربطومه ا  رون

لادزورا   و  ،ا وو  «وزفت زوو،  »بمک نوبعت طو

و.تغ  ربت ووزو رن م وب،ج ووهدو

 رن ماااا وآمددهاااا  وم  د،اااا  و ها:کلیددددهوا  

 ه طودن گ و  ر ی  وزط ومه زتو، 

behavior did not change. On the other hand, 

results showed that there are significantly 

differences between the two stages (pretest 

and posttest) in the positive thinking profile 

of the group has  and its effect size is high. 

Therefore, we may conclude that it is 

possible to enhance some components of 

religiousness by the present program, 

although some changes needed to be made 

in the program to pave the ways for 

promoting “religious behaviors”. 

Keywords: Educational package, Spirit-

uality, Religiosity , Healthy life skills. 

 مش مو

کناس ا فارد متعهاد ،اد مساائل دینا  فاردی متعاادل و ساالم کناس  و جامعدا  دیدگاد رواش
پاژویش  100مناد ،ایش ا  . مارور اظااب(1988 2اگدرسااچ  19۷5 1ا)را،رقسادشکادد میسدب م 

درصد  اها ،د را،اد مستقیم رفتاریای دین  و ،هریست  روااا   ۷9اخیرا حاک  ا   ش است کد 
. در ایاراش ایار ،رخا  ا  پژویشاگراش ،اد قدصایف (139۲فارد و یمکااراشا )خادایاریااد دست یافتد

ناداش امداادا اتاای  ماالعاد احمادی عااد. ،دوضعیت دینداری در ،ین اعضای جامعد پرداختد
دید کد در،ارد اگرش ،اد  ینادد دیانا کاکاف اسال  وجادد دارد و دیناداری اشاش م  (1388)

یا ایر ،د کایش التاراب عملا  ،اد مناساک یای سایر پژویشسنت  رو ،د سست  است. یافتد
. (1388  و کاامم ا   فرجا1391)،هاار و رحمااا ا یای جدید اذعاش دارد مر،دط ،د دینداری در اسل

در یر  139۲قا  1384یای ااد کد در ،ین سالایر اشاش دادد (139۲)فرد و یمکاراش خدایاری
 سد مؤلفد ،اورا عداطف و رفتار دین  سیر ارول  وجدد داکتد است.

کاررفتاد در یاای دینا  ،اداتای  ماالعات چناد دیاد اخیار حکایات ا   ش دارد کاد  ماد ش
                                                      
1. Robertson, R. 

2. Gorsuch, R. L. 
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اادا در اثر،خش  ایار رو ،اد رو ،دددکد در گار  ماشا ،ا ادع  مقاومت رو،دیاا ضمن  ادااشگاد
یاا . قاکندش سا ماش(138۲  عصاردا 1380  اسرارا 13۷۲  سادئ ا 13۷0عسگریا )عل ااد ضعف اهادد

یای مختلف  را طراحا  و اهادیای مختلف  ،رای افرایش ساح دینداری دااشجدیاشا ،راامد
دفااع علما  ااد  ول  ،سیاری ا  این مداخ تا ا  روش متعارف و قا،الورددکردد و ،د اجرا در 

قبعیات خاصا  یای رایا  در حاد د علما  ااد و ،یشتر  اها ا  مفروضات و کیدد،رخدردار ابددد
فارد و )خادایاریاااد دیگرا ایان ماداخ ت ،اد لیااظ روش علما ا کاکنندد عبارت کنند. ،دام 

 3او مینکاد 2دتدسافدی 1ادتدسافد)ییاا در طادل  مااش د ،د دگرگدا  فریناگ. ،ا قدج(139۲یمکاراشا 
و ،اکاند یاای سانت  قناساب  ،اا کارایط امارو ی اداکاتد ا ممکن است ،رخ  ا  روش(۲010

قداااد ا  ایان یند قبلیغ و قروی  دین و دینداری ایر اما  فر  رو کدش ،اکند.ایا مند ،ا اگری و ،د
دیگرا اگر قبلیغ و قر،یت دین  ا  اظر روشا میتدا و اجرا ،ا ایا   رتعبا ،اکد  ،د اقاعدد مسترن

مخاطب )اسل جداش( متناسب ،اکدا گاب مؤثری ،رای جاب اسل جاداش ،اد دیان و دیناداری 
. ،ا قدجد ،د این مدضدعا قر،یات دیناِ  اد ورااادا (1388اسب و یمکاراشا )ققدی،رداکتد خداید کد 

کدد کد یای ا، غ میتدای غن  منا،ع دین اس ب را کامل م یا و کیددای ا  روشمجمدعد
 ،تدااد ،ا ایجاد ،یشترین جاا،یت و مقبدلیت ،رای مخاطباشا حداکرر ارقباط را ،ا  اها میسر کند.

الگاادی مناساب در قر،یاات دینا  ساانت ا ،یشااتر الگادی فقهاا  و ک ما  ،اادد کااد در گاکاتدا 
راسات  ،اا  ش  اادگ  پایرفتناد و ،ادوچارا  ش را ما ،ادوش چادشیای مردب ا  راد ققلید و قعباد و قددد
کردااد. اماا امارو دا ،اد سابب قیادالت علما  و فکارِی چناد قارش گاکاتد و وجادد مادارس و م 

مراقب افرایش یافتد و اصارار ،ار قعلایم و قر،یات یای جدیدا ساح  گای  و دااش مردب ،ددااشگاد
روا ایان سات  ا ا  ا سیباغلب گد و مفید ایستا ،لکد پاسخ قنهایای صرفاد سنت ا اددین  ،د کیدد

قر و طبیعتاد دکدارقر است. ،ر ایان اسااسا یمادارد ،ایاد ا  قعلیم و قر،یت دین  در این عصرا پیچیدد
یاا و کناسا  کارد و ا  دیگار ساد ،اد داباال کایددیاای سانت  را  سایبیا و روشسدی   ش کیدد

                                                      
1. Hofstede, G. 

2. Hofstede, G. J. 

3. Minkov, M. 
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قاداش دریافات کاد در قر،یات ما  :. ،ا ،ررس  سیرد معصدماش(39۲1)مرادیا ،دد  جدیدیای  روش
ماالاب عاادی و  کانای عرضاد یاای خ قااادا حتا  در دین  ،اید ا  ساختاریای قا د و مدقعیات

اکاارد کارد کاد  7قاداش ،اد فرماایش امااب صاادقجملاد ما  مایب  ،رای فراگیراش ،هارد ،ارد. ا 
)کلینا ا « د ور اما یجدب  ،ر اوش خدد ،اکدا اکتبایات کس  کد عالم ،د مقتضیات  ما»فرمایند: م 

طلااب و ااادگرا یسااتند و کاادت قناادعمخاطباااش قر،یاات دیناا  در اظاااب  مد کاا ا اساال  ،ااد .(13۷4
. اایماینگ  (138۲خاا ا )عل گدی ایا یای  ااش ایست پاسخیای قکراریا یای قدیم  و روشکیدد

یاای  را در ایان مسایر دکاداریقداااد   اسل جدیاد ما یای روح  و رواا،ین قر،یت دین  و ویژگ 
،خش  ،د قر،یت دینا ا ،ایاد ،اا کاناخت کردش این مدااع و کیفیتایجاد کند  ،نا،راینا ،رای ،رطرف

 گاب ،رداکت. جدیدیای  سدی روش  ماش و ایا یای  شا ،د
و دیان را در  کاار رودد قدااد ،رای ااتقال مفااییم دینا  ،اکد م  جدیدییای یک  ا  روش

کناخت  اسات. ،ادین یند حل مسائل  ادگ  وارد کندا استفادد ا  ،ستر مباحث رواش عمل و فر 
کاریاای روااا  ااسااش  و کاناخت  و کاناخت ساا معنا کد فهم عمیاق دیناداری ا  فهام رواش

اااد یار کا  خادد را ،شناساد خادای خادد را خدایاد کاناخت رو گفتداین کدد. ا حاصل م 
سا گاری ااساش وجدد دارد کاد یکا   ،راییای مختلف  کناس ا روش. در رواش(1403)مجلس ا 

ای یای  ادگ  است کد یم ،ارای مخاطاب قاا گ  دارد و یام کایددها استفادد ا  مهارت اا  
و ساا ماش  1الملل  یمچادش یدایسافیای ،ین. سا ماش(1394فرد و یمکاراشا )خدایاریجااب است 

مراالا ساا ماش رای اااد. ،ایای  ،ا این عناوین طراح  و قعریف کارددمد،راا 2جهاا  ،هداکت
اجتماع  ،رای رفتار اااباق   -یای رواا یای  ادگ  را قدااای مهارت (1999)جهاا  ،هداکت 

یاای  اادگ  دکاداریطادر ماؤثر ،اا مقتضایات و  سا اد ،ادکد افراد را قادر م کند معرف  م 
گای ا ااد: چنین ،رکمرددیای  ادگ  را الملل ا مهارتهاد ،ینرو مرد مقا،لد کنند. این ا خدد 

گیاریا حال مسائلدا قفکار فاردی ساا گاراادا قصامیمیمدل ا ،رقراری را،اد مؤثرا روا،ط ،ین
 و مقا،لد ،ا استرس. اااتقادیا قفکر خ قا مقا،لد ،ا ییجاش

                                                      
1. UNICEF 

2. World Health Organization (WHO) 
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لم و یدفادار اسات کاد ا  سدی دیگرا یک  ا  کارکردیای دین ایر  مد ش کیدد  ادگ  ساا
یای دینا ا ایان .  مد د(138۷ا و یمکاراش )میمددیاشکند  ماش لیاظ م سعادت دایا و  خرت را یم

اادیشا ا روا،اط کاریا مااند خددکناس ا صبرا قدکلا مرباتای ا  رادکار را ا  طریق مجمدعد
  138۷و یمکااراشا  )میمددیااشدیناد خشام و غیارد ااجااب ما  مهارمناسب ،ا دیگراشا حسن منا 

گیری و حل مسائلد مرالا در  میند مهارت قصمیمرای . ،(1391فرد و یمکاراشا   خدایاری1380صدریا 
ْل َعَلهی اللهُ) مدد است:  ا159 ید  اعمراشدر سدرد  ل ْمَت َفَتَوَکّ َِ   و (َوَشاِوْرُهْم ِفی اأَلْمِر َفِإَذا َع

کد قصمیم گرفت ا ،ار خادا قدکال کان. یاا در سادرد  اما ینگام  ادر کاریا ،ا  ااش مشدرت کن
م)خداایم: م  ا11 ید  ارعد ُِ ِسه

ُُ روا مها ِبَان ُر ما ِبَقوٍم َحّتَی ُیَغِیّ َُ ّل ُیَغِیّ َِّ الّل ا خداوااد سرادکات (ا
دیدا مگر  اکد  ااش خددکاش سرادکت خدد را قغییر دیند. در ییچ قدب )و ملت ( را قغییر ام 

قا ش ،ار  اریاا، ا:اشدا صییفد سجادید و احادیث منقدل ا  سایر معصدمالب غقر شا اه 
اسات کادد یا قأکید ،رای ،رقراری ارقباط مفید و مؤثر ،ا دیگراشا خددکناس  و قدجد ،د ار ش

 .(13۷8)طارمیاش و یمکاراشا 
ن یای  ادگ  و معندیت یا دینداری را قبیایای کد را،اد ،ین مهارتقرین مؤلفداولین و مهم

گای »کندا م   کاددیای  ادگ  در افراد ققدیت م است. این مؤلفدا ،ا  مد ش مهارت« خدد 
گای  قائل(۲000 1ا)امدار َمان  َعاَرَف »اادا در حدیث کریف . ایمیت  کد منا،ع دین  ،رای خدد 

د ا یاای دینا واقعا ،ر اسااس  ماد د . در(1403)مجلس ا خدرد ،د چشم م « افَسد فقد َعَرَف ر،َّ
کدد. چنااچد مسیر رکد ااساشا کناخت و ،ندگ  خدا در کناخت خدا ا  کناخت خدد  غا  م 

یای اظر گرفتد کددا ا،تدای این مسیرا خددکناس  است. مؤلفد دیگری کد را،اد ،ین مهارت
. پا  (19۷۷ 2ا)جیمارکندا داکتن یادف و معناا در  اادگ  اسات  ادگ  و معندیت را قبیین م 

یاای کاد یکا  ا  رساالتراا ااگاری در  ادگ  قداش غایتیای  ادگ ا م مد ش مهارتاحتماالد ،ا  
در ماالعاد خادد اشااش  (1390) و یمکااراش در افراد ققدیت کرد. ا  سدی دیگارا اسادی ادین است

یای  ادگ ا ،ا ارققاای یادش معنادی افارادا  اهاا را ،ارای قصامیمات معنادی و ااد کد مهارتدادد
                                                      
1. Emmons, R. A. 

2. James, W. 
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یا،اد کاد کد فارد ایان مرفیات را ما  طدری دا ،دکنقعال  ایشاش را قسهیل م  کرددار قار ک   مادد
فضاایل   ایای رو ااد خدد را ،د افکار و اعماال روحااا  و معنادی اختصااص دادد،خش  ا  فعالیت

یمچدش ،خشش و ککرگراری را ا  خدد اشاش دید. این یافتد ایر حاک  ا  مرفیات ،ااالی  ماد ش 
ایر ا   ش سخن  (۲005) 1بادگ  ،رای قر،یت معندی است  مرفیت  کد در پژویش  مرَ یای   مهارت

،ررسا  را یاای  اادگ  و دیناداری را،اد میاش مهاارت ایر،د میاش رفتد است. ،رخ  ا  پژویشگراش 
اجتماع  را،ااد  -یای رواا اشاش دادد است کد دینداری ،ا مهارت (1393)ا،راییم  مر د . اادکردد

خشم )،د عناداش  مهاررا،اد ،ین دینداری و  (1390)و یمکاراش  پدرغ م  ام دارد. یمچنینمستقی
و اتاای  ماالعاد  اهاا  ااد،ررس  کردددااشگای   مد اش پیشدر دااشرا یای  ادگ ( یک  ا  مهارت

 یا ،ددد است.ایر حاک  ا  را،اد مستقیم میاش این سا د
 یای  اادگ  ساا ماش جهااا  ،هداکاتاستد مهارتیای ،کدد کد کلید مؤلفدم حظد م 

 اااادپدکاااا  اذعاااش داکااتددر دیاان ریشااد داراااد. ،رخاا  ا  پژویشااگراش ایاار ،ااد ایاان یاام

. البتد دیان عناصار دیگاری را ایار ،ارای  اادگ  (138۷  میمددیاش و یمکاراشا 1385)دلشاد قهراا ا 
ت اثاری ا   اهاا ایسات. ا   ش کد در ،ستد سا ماش جهااا  ،هداکاکند مارح م سعادقمندااد 

ش اکارد کرد کد ایاگری و عفد و ،خشیای  یمچدش قدکلا صبرا مربتقداش ،د  مد دجملد م 
اگاری ،اا امدادا در  میند مهارت مربترای ،ایستد و کایستد است ،د این ،ستد افرودد کداد. ،

فاراواش دارد و  یاای ،شار گاکاتکد خداواد در مقا،ال ضاعف،ینیم  ،ررس  مجمدعد  یات م
کناد. ایان اادع اگارش ،اد ااسااش یای او قکیاد ما یا و راست ،یشتر ،ر اکات مربتا درست 

یای دیگراش را فهمااد کد او یم ،اید ،د دیگراش و حت  خددش ،ا دیدی مربت ،نگردا خد، م 
و مرفیات ،شار یاا . خداواد ،ا قدجد ،د قدااای (83)،قارد: ،بیند و ،د  ،اش خدش ،ا  اها قکلم کند 

درسات  کاد ماا ،اد»یاا  (30)،قارد: « دیممن در  مین ااساش را خلیفد خدد قرار م »فرماید: م 
یاا ااساش ،ر این قدااای  روا خداواد ،ا قکیداین . ا (4)قین: « ااساش را در  یباقرین ییئت  فریدیم

 ناا،راینا در صادرتدارد. ،جادی  دیگاراش ،ار حاار ما کناد و ا  عیابرا ،د احساش دعدت م 
یاای یا ،د ،راامد سا ماش جهاا  ،هداکتا  مد ش ،ستد مهاارتگداد مهارتکدش اینافرودد

                                                      
1. Amram, J. 
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یا قرار گیرد و  ش قدااد در جهت یدف رکد ااساشیای دین  احتماالد م  ادگ  ،ا قأکید ،ر  مد د
و  (1390) و یمکااراش کاد دیقااا . چنااشکنادرا ،د غاایت  کاد در دیان  مادد اساتا اردیاک 

یاای  اادگ  ،اا ساا ی میتادای ،ساتد مهاارت،ار لاروب غنا  (138۷)میمددیاش و یمکاراش 
یای قجر،  در ایان حاد دا قأکیاد ،سایار دین  و ایر ضرورت ااجاب پژویش -یای قر ا  مد د

اسا م ا  -یاای مبتنا  ،ار فریناگ ایرااا  ماد ش مهاارتمعتقدااد ااد. پژویشاگراش ددکر 
اادع  مدجاب رکاد معنادی  گری و سبک  ادگ  عاکقااد ،اد،خشایشاگریا یمچدش مربت

یاای دینا  ماا کد ریشد  اهاا در  ماد د ایاکدد و این مهارتااساش و قعال  )فراروادگ ( او م 
 و یمکاراشا ،ناب   غباری1391فرد و یمکاراشا )خدایاریقرار داردا روح اله  و رکددیندد در خدد داراد 

یای دیناداری را در افاراد یای  ادگ ا مؤلفدحتماالد ،تداش ،ا  مد ش مهارت  ،نا،راینا ا(139۲
 ققدیت کرد.

یای  ادگ  ای کد ،د ،ررس  امکاش ارققای معندیت ا  طریق  مد ش مهارتدر قنها ماالعد
یااا مدجاب اااد کاد  ماد ش ایان مهاارتاشاش دادد (1390)پرداختد استا اسدی و یمکاراش 

یاای کلیادی در،اارد د. قیقیقاات مدجادد یناد  ،اد پرساشکادفاراد ما افرایش معندیت در ا
ااد و در این یای غیرمستقیم  کد ،تدااند ،د قر،یت دین  مؤثرقر کمک کنندا پاسخ اداددروش

. فارض ،ار ایان اسات کاد (1389ا و یمکااراش یا ) کا خادرد حد د خأل پژویشا  ،اد چشام ما 
کادد کنناد و ساا گاری مدجاب ما ط کمک ما یای  ادگ  ،د سا گاری ااساش ،ا مییمهارت
مشاغدل اشاداد و فرصات کاکدفای  کااش دلاشادد در میایط  اادگ یا ،د مسائل حلااساش

فردی ،اد کاکدفای  ،عاد معنادی جای درگیری ،ا مییط و حل قعارضات ،یند داکتد ،اکند و ،
ایمیات سااح ا،عااد د. ،اا عنایات ،اد کننا،سردا اد و ،تدااند دینداری و معندیت خدد را کاکدفا 

گرفتن اینکد قاکندش پژویش منساجم  ،اد ار یاا،  قاأثیر  اظر دینداری در افراد جامعد و ،ا در
یای دینداری اسرداختاد یای دین  ،ر اعت ی مؤلفدیای  ادگ  مبتن  ،ر  مد د مد ش مهارت

ر یاای  اادگ  در ،ساتاستا پژویش حاضر قصد دارد میراش اثر،خش  ،ستد  مد ک  مهاارت
 .کندیای دین  را ،ر دینداری دااشجدیاش ماالعد ار ش
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 رو 

 گرویاا   ماادش قااکپاا  ا   ماادشو طاارح  ش پاایش 1  مایشاا پااژویش حاضاار ا  ااادع پاایش
 است. جامعد  مااری پاژویش حاضارا کلیاد دااشاجدیاش دااشاگاد قهاراش ،ددااد کاد در ساال

ی داوطلباااادا ا  ،ااین گیاار ،ااد قیصاایل اکااتغال داکااتند. ،ااا اسااتفادد ا  روش امداااد 139۲
دااشاجدی  1۲این گرود مشتمل ،ار  افر ،رای حضدر در ماالعد ااتخاب کداد. 15داوطلباشا 

و اایاراف  93/۲۷سال )،ا میااگین  43قا  ۲1 ها در ،ا د ادااشجدی مرد ،دد کد سن  3 ش و 
و افار( وضاعیت قأیال خادد را مجارد  10دااشاجدیاش ) ،یشاتر( قرار داکت. 89/۶استاادارد 

اااد. عا ود ،ار ایانا افار( گارارش کاردد 9وضعیت قیصایل  خادد را ایار کارکناسا  ارکاد )
افار(  11افر( و متدسط ) 3اقتصادی خدد را ایر متدسط ،د ،اال ) -دااشجدیاش طبقد اجتماع 

 ااد.،یاش کردد

 ابزار

س سانجش فارب کدقااد مقیاا :ااد ا اارتکدد عبیا استفادد  وری داددا،راریای  کد ،رای جمع
سانج  یاای رواشکد در  یر ویژگا  ااگریدینداری ،رای جمعیت دااشجدی  و مقیاس مربت

  اها  وردد کدد است.
فارد و یمکااراشا )خادایاریمقیاس سنجش دینداری ،رای جمعیات دااشاجدی   فرب کدقاد .الف

 ایدرجاددیا  ،اد  اهاا در طیاف لیکارت کاشکاد پاساخدارد گدیاد  40: این مقیاس (139۲
گیرد. این مقیاس دارای سد مؤلفد ،اور دینا ا عداطاف = یرگر( صدرت م  0= یمیشد و  5)

،د دست  مدد  91/0و  81/0ا 9۲/0قرقیب ،ددین  و رفتار دین  است کد ضرایب اعتبار  اها 
کناسا  و سانجش و کناسا ا جامعادایار متخصصااش رواشرا است. روای  میتدای این ا،رار 

واسااد قیلیال عاامل   . افاروش ،ار ایانا ،ررسا  روایا  ساا د  ش ،اداادرددکگیری قأیید اادا د
 ایمؤلفاد،را ش مناساب ایان مقیااس ،اا الگادی اظاری ساد دیندداکتشاف  و قأییدیا اشاش

                                                      
1. pre-experimental 
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 ،ددد است.

و ،اارای دارد گدیااد  35: ایاان ا،اارار (1393فاارد و یمکاااراشا )خاادایاریاگااری مقیاااس مرباات .ب
یاا در دی  ،د گدیادجامعد دااشجدی  ساختد کدد است. پاسخاگری در سنجش میراش مربت

گیرد. اتای  حاصال ا  قیلیال عاامل  اکتشااف ا ،یاااگر ای ااجاب م اقادطیف لیکرت کش
قار سااختاری ،اا چهاار وجدد چهار عامل و قیلیل عامل  قأییدی ایر حااک  ا  ،ارا ش مناساب

یا و کل مقیاس مدل اهاای  اشااش قیاسیاا  یرمکدد است. ،ررس  اعتبار گدیدعامل اص ح
اساات. ضاارایب  ۷۷/0و  58/0یااا ،ااین داد کااد دامنااد ضاارایب یمگاادا  دروااا   یرمقیاااس

اسات.  ۶8/0و  ۲8/0،این  ،اد  ش یاا ،اا امارد کال  یرمقیااس مر،ادطیمبستگ  امرد  یاتم
س یمچنین ،ررس  روای  م ک  مقیاسا ،یااگر وجدد روا،ط یمسد و اایمسدی ا،رار ،ار اساا

یاای کدد در پیشیند است. روایا  م کا  مقیااس ،اا اساتفادد ا  مقیااس،ین الگدیای پیش
ا مقیاااس ملاا  ساا مت رواش (1990 2و ریاادا 1لینرا)کااساااالش قجدیداظرکاادد دلبسااتگ  ،ااررگ

 3ا)ماارقینعاامل  ائاد و فرب کدقاد سیاید کخصایت پان  (1391ا و یمکاراش )پدرکریف دااشجدیاش 

 یاای  یمسااد ،اا اد،یاات پاژویش ،اد دسااتو یافتاد کادد،ررسا   (۲00۶ 5یناو سااف 4ماداتگمری
  مدد است.

 برنامو م ا لو

یاای دینا  و کناخت  و  ماد دمیتدای جلسات  مد ش گروی  پ  ا  مرور مباا  اظری رواش
د کاد کااص ح  متخصصااش قادوین  یایدیدگادروای ا طراح  اولید مفاد جلسات و اعمال 

 کدد است.عرضد  1 خ صد  ش در جدول
                                                      

1. Collins, N. L. 

2. Read, S. J. 

3. Martin, J. H. 

4. Montgomery, R. L. 

5. Saphian, D. 
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 های  ن فی سالغ.  الصو محتوای جلسات آمو   مهارت1ج ول 

 محتوای جلسو عنوان جلسو جلسو

  وغ

هااای معرفاای مهااارت

 ن فی و آمو   نظری 

مهاااارت حااای مسااا لو 

 شنا تی و د نی()روان

یااای  ااادگ    ماادش  معرفاا  اعضااا   کاانای  دااشااجدیاش ،ااا مهااارتاجاارای پاایش

یااای  ااادگ  ا ماش جهاااا  ،هداکاات  معرفاا  مهااارتساا ا  ساادیکاادد عرضااد

 اگریا عفد و گاکت و سبک  ادگ  عاکقااد.،ستد اس م  ا  جملد مربتفرینگ

قعریف و ذکر ایمیت حل مسئلد در  ادگ  و اکاراق  ،د قأکید دین اس ب ،ار 
(  معرفا  قعاالیم 11 یاد  ا  سادرد رعاد159 یاد  اعماراشاین مهارت )سدرد  ل

مسئلد و  عنداش رایکاریای حل مچدش مشدرتا صبرا رضا و قدکل ،داس م  ی
  کتاااب ۶8۷ص نهتتا اصاحتتا     38 یااد  امقا،لااد ،ااا مشااکل )ساادرد کاادرا

ا االنتوار بحتار  گاتارهایی در اخالق استالمی  وولت   ر،تا  ،تبر  اتو  امت 
 (.۲8۶ا ص3ا جوسائ  اصشیعه  301ا ص4۶ج

آمو   ع لای مهاارت  دوم

حااااااااای مسااااااااا لو 

 شنا تی و د نی(ن)روا

صادرت گرویا   ،ادرا یند حال مسائلد  فر  اکنندد در کارگاد  مد ک گرود کرکت

دش کار،رد این مهاارت کر منظدر ملمدس ،دا کددااتخاب تمشک ا    ،رای یک

 .ا ااجاب داداددر  ادگ  رو مرد

 سوم

آماااااو   نظاااااری 

ن ااری مهااارت متباا 

شاااااااانا تی و )روان

 د نی(

یا  ،یاث در،اارد عدامال یمیت  ش در س مت رواش ااساشمعرف  خددپندارد و ا

،ینا   قعریاف گیری خددپندارد  قفهیم ارقباط خددپندارد ،اا خادشمؤثر ،ر ککل

اگااری ،ااد خااددا خداواااد متعااالا دیگااراش و اگااری و ایمیاات  ش  مربااتمربات

اگاری ،اا ذکار  یااق  ا  طبیعت  ،یث در،ارد قأکید دین اس ب ،ر مهاارت مربات

ا ا،تو  لتافی  3۲۷ا ص14ا جاالنتوار بحار) :کریم و روایاق  ا  ائمدقر ش 

 ا  سدرد قاین44۶۶ا حغرر اصحکم  598ا ص1ا جساین  اصبحار  58ا ص4ج

 (.9 ید  ا  سدرد حجر4 ید 

آمااااااو   ع لاااااای  چهارم

 ن ریمهارت متب 

دش کار منظدر ملمادس ،دراا یای کار،رگد اقاط قدت خدیشتن یا ستدش  مددا 

  کرداااد،ااد خاادد قکمیاال راجااع ایاان مهااارت در احساسااات و افکااار فاارد قااأثیر 

 یای کدچک.قکنیک ،ا گدی  پن  خاطرد خدب و مربت در گرود دادشااجاب
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 پنجغ

آماااااو   نظاااااری 

مهااااااارت ع ااااااو و 

 شا بخی

ش و ذکر قأکیادیای  یاات قار ش و روایاات ایمعرف  و قعریف مهارت عفد و ،خش

واستیر   85  سادرد حجارا  یاد 3۷و  4 یاد  ااس م  ،ر این مهارت )سدرد کدرا

ا ۷1ا جاالنتتوار بحتتار  ۲۲ یااد  ا  ساادرد ااادر344ا ص۶ا جمجمتتا اصبیتتان

  3۶۷ا ص۶ا ج میتاان اصحکمت  398ا ص1ج اصحکتم  شرح غرر  40۲ص

ر اثاا (  ،یااث در،ااارد ۲3۷ یااد  ا  ساادرد ،قاارد40۲ا ص۷1ا جاالنتتوار بحتتار

یاای کهناد دارااد  راجش گری ،ر س مت جسم  و رواا  افرادی کد،خشایش

کااردشا گاری ،ااا اصااا حات رایجا  یمچاادش  کاات قفهایم قفاااوت ،خشااایش

 کردشا پایرفتن و مااند  اها.کردشا قیملفرامدش

 شیغ

آمااااااو   ع لاااااای 

مهااااااارت ع ااااااو و 

 شا بخی

گری  قکمیل کار،رگد عفد و گاکات در کارگااد معرف  مبسدط مراحل ،خشایش

،ردش این مهارت در مداقع لروب  خداادش کار،رگاد کار دمنظدر  کنای  ،ا روش ، ،د

کسب اطمیناش ا  ،رای صدرت داوطلباادا  یک  ا  اعضا ،دا  سدی  اکددقکمیل

 .گری،خشایشمراحل عملکرد دااشجدیاش در صیت 

آمو   نظاری مهاارت  ه تغ

مشابلاااو باااا اساااتر  

 شنا تی و د نی()روان

یاا  ،یاث طادالا  گ  ااسااشمعرف  استرس و اقش مربت و منفا   ش در  ااد 

کاریاای مرسادب در،ارد پیامدیای استرس و عدامال ایجادکننادد  ش  معرفا  راد

مادار و یاای مقا،لاد مسائلدساا ی قفااوت روشمقا،لد ،ا اساترس  کافاف ،رای

یای دین  یمچدش اما ا دعاا ذکارا قدکال و قسالیم مدار  معرف  مقا،لدییجاش

ُِ َتْطَمِئُنّ اْلُقُلوُب ) مشیت خداواد ،ددش و  ید مبارکد ّل ِبِذکِر الَلّ
َ
 ا)سادرد رعاد (أ

 ا  سدرد طد51 ید  ا  سدرد قد،د۲1۶ ید  ا  سدرد ،قرد۶ ید  ا  سدرد کرح۲8 ید 

  سادرد 48 ید  ا  سدرد ااعاب۶9 ید  ا  سدرد مائدد11۲ ید  ا  سدرد ،قرد1۲4 ید 

 (.۲00 ید  ا  سدرد  ل عمراش53 ید  احجر

 هیتغ

 لاااااای آمااااااو   ع

مهاااارت مشابلاااو باااا 

 استر 

یای مقا،لد سریع ،ا عنداش یک  ا  روش ،د 1 رام گروی  قکنیک قن دادشااجاب

 کنای  دااشجدیاش ،ا کار،رد عمل  این قکنیک  گرفتن ،ا خدرد ا  ،رای استرس 

 کدد در طدل قمرین.کنندگاش در،ارد احساسات قجر،دکرکت

                                                      
1. relaxation 
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 نهغ

آمو   نظری و ع لای 

   یاغ مهارت م  ر 

 شنا تی و د نی()روان

یا  ،یث در،ارد معرف  خشم و ذکر پیامدیای مربت و منف   ش در  ادگ  ااساش
مقا،لد ،ا خشام و ذکار  ،رایکاریای مرسدب عدامل ایجادکنندد خشم  معرف  راد

  183ص اةمعترا  اصستعاد  134 ید  ا یات و روایات اس م  )سدرد  ل عمراش
 بحتار  194حکمات  اصبالغته نهتا  ۲۲ یاد  اد اادر  سادر 3۷ ید  اسدرد کدری

( در،ارد ،رکات صبرا اساتعاذدا کظام غایظ و فرو،اردش ۲۲۶ا ص۷3ا جاالنوار
قکمیال کار،رگاد   7غضب ا  اگاد امااب ،ااقر مهاریای راد در،اردخشم  ،یث 

 خشم در کارگاد. مهاراجرای  

 دهغ
آمو   مهارت سابر 

  ن فی عاششانو

گای   رفتارمناق  در مقا،ل  داجهدم مد ش لروب و کیدد  غیرمناق  دیگراش   
کاارگیری سابک  اادگ  ا  اقش خدد در ،د وجدد  مادش مشاک ت   ماد ش ،اد

عاکقااد در مداقع  کد طرف مقا،ل ما قصد قغییر ادارد  معرف  ا خددگاکتگ  و 
 ااکا  ا  رفتااریاای یای رحماا   معرف  فضایلتعنداش ویژگ  رکد معندی ،د

  ۲1 یاد  ا)سادرد روب : میر در خاادادد ا  منظر قر ش کریم و ایل ،یتمیبت
ا 1ا جساین  اصبحتار  10ا ص14ا جوسائ  اصشیع   ۲18ا صمکارم االخالق

ا 103ا جاالنتتتتوار بحتتتتار  1۶۲ا ص14ا جمستتتتتدرو اصوستتتتائ   5۶1ص
   مدش.پ  دادش(  ااجاب۲5۲ص

 رو  اجرا

کناسا  و علادب قر،یتا  )دکتار رسااا  مؤسساد رواشیای عمدم  و کابکد اطا عا  طریق اط عید
کارداش( دااشگاد قهراش ا  کلید دااشجدیاش دااشگاد قهراش دعدت ،د عمال  ماد در کارگااد  مد کا  ،اا 

ااب ،اد عمال  ماد. ا،تادا کنندگاش ثبتکرکت کنند. سس  ا  مراجعد «یای  ادگ  سالممهارت»عنداش 
، فاصلد پ  ا  این جلسادا اعضاای  کرداد.قکمیل را پژویش  ا،راریای اای کلید داوطلباشدر جلسد

داد. در ایان دورد  مد کا ا کر یای  ادگ  سالم کرکت گرود امداد در دد جلسد دوساعتد کارگاد مهارت
د. پ  ا  قکمیال عرضد کیای قکمیل ( و عمل  )کاریای گروی  و فعالیت اظریصدرت  مباحث ،د

یاا ،اا اساتفادد ا  قیلیال قیلیال دادد  وری کاد.  مادش جماعپا  یاای مرحلاد،راامد  مد ک ا دادد
 ااجاب کد. 1یای مکررگیریواریاا  چندمتغیری ،ا طرح اادا د

                                                      
1. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) with repeated measure design 
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 ها افتو
یاا در ا،راریاای پاژویش  وردد یاای   ماددا ا میااگین و اایراف استاادارد امرد۲در جدول 

یان دورد  مد کا ا ،اد افارایش دیند کد کارکت در ااشاش م  ۲یای جدول یافتد کدد است.
اگری منجر کدد است. این یافتد یای دینداری و مربتمقیاسمیااگین امرات مر،دط ،د خردد

یاای  مد کا  قدااساتد اسات میاراش ،دین معنا است کد کرکت افاراد گارود امدااد در کارگااد
 دید.  اها را ارققا اگریدینداری و مربت

مشیا  سنجش د ن اری برای ج عی  دانیجو ی و  های فرم اوگاهشیا مهای گوصی ی  رده.  افتو2ج ول 

 آ مونآ مون و پسن ری در دو مرحلو پیشمشیا  متب 

 انحراف استان ارد میان ین مرحلو مشیا  رده مشیا 

 د ن اری

 ،اور دین 
 01/9 49/44   مدشپیش

 93/۶ ۲8/48   مدشپ 

 رفتار دین 
 58/9 4۶/34   مدشپیش

 9 ۲0/3۷   مدشپ 

 عاطفد دین 
 39/۶ ۶4/4۲   مدشپیش

 5۷/۶ 50/4۶   مدشپ 

 دینداری )کل(
 4۶/19 59/1۲1   مدشپیش

 1۷ 98/131   مدشپ 

 ن ریمتب 

 را،اد ،ا خدد
 81/۷ ۷3/۶۲   مدشپیش

 ۶۷/5 18/۶9   مدشپ 

 را،اد ،ا خدا
 44/4 55/۲۷   مدشپیش

 9۶/۲ 18/31   مدشپ 

 را،اد ،ا دیگراش
 05/5 ۶4/3۲   مدشپیش

 09/4 91/3۷   مدشپ 

 را،اد ،ا طبیعت
 1۷/4 18/۲۶   مدشپیش

 ۷۲/3 ۲۷/۲۷   مدشپ 
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 یاااای  متفااااوت ا در پاااژویشا مقدلاااد کااادد،اااد دلیااال  اکاااد ا،راریاااای اساااتفادد
 ااااداکااددمقیاااس قشااکیل کننااد و یاار یااکا ا  دو یااا چنااد خاارددیاام را ار یااا،  ماا 

 اشااااش داد مکااارر یاااایگیاااریااااادا د اتاااای  قیلیااال واریااااا  چنااادمتغیری ،اااا طااارح
  مدشا قفاوت معناداری ،اا یام دارااد   مدش و پ ایمرخ میااگین دینداری در دو مرحلد پیش

(48/0  =۲η  05/0و ≥ p ( 3و  11و = )df  38/3و  =F  5۲/0و  =W این ،اد معناای .)
یاا را افارایش دیاد. ،ررسا    قدااستد امرد کل  دینداری   ماددا  ش است کد مداخلد  مد ک

  ماادش   ماادش و پاا ایاار اشاااش داد میااااگین پاایش 1یااااتااای    ماادش اثاار ،ااین   مااددا 
(. 3( ،ا یام دارااد )جادول > p 05/0یای عاطفد و ،اور دین  قفاوت معناداری )مقیاسخردد

ای سهم  ایر اشاش ا  ،االقر،ددش ااادا د مقایسد اثر،خش   مد ش ،ر اساس کاخص مر،ع ایت
 اثر ،رای عاطفد دین  است.

 مشیا  سنجش د ن اری های فرم اوگاهمشیا آ مودنی میان ین  ردههای آ مون اثر بین.  الصو  افتو3ج ول 

 مشیا  رده
نوع سوم 

 مجذوراتمج وع

 درجات

 آ ادی

 نسب 

F 

 سطح

 معناداری

 مربع ا تای

 سه ی

 18/0 11/0 8۶/۲ 1 ۶0/5۲ ،اور دین 

 39/0 01/0 4۶/8 1 85/100 رفتار دین 

 4۲/0 008/0 ۶1/9 1 14/104 عاطفد دین 

گارود امدااد در مراحال  دیناداری،رای   مدش وجدد قفاوت معناادار در میاااگین امارد کال 
اتاای  اشااش داد کاد اساتفادد کاد.  2وا،ساتد t  مادش   مادش ایار ا  قیلیال   مدش و پ پیش
طدر معنااداری    مدش ،د  مدش اسبت ،د مرحلد پیشین امرد کل دینداری در مرحلد پ میااگ

 (.t=  - ۲۲/3و  df= 13و  p<  05/0و  ۲η=  44/0افرایش یافتد است )
 ،ااار مکااارر یاااایگیاااریااااادا د ااجااااب قیلیااال واریااااا  چنااادمتغیری ،اااا طااارح

                                                      
1. between subject effect 

2. dependent t-test 
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 ی گاارود امداااد دراگاار اشاااش داد ایماارخ میااااگین مرباات اگاارییااای مربااتروی دادد
 ،ااا یاام اداراااد p > 05/0  ماادش قفاااوت معناااداری در ساااح   ماادش و پاا دو مرحلااد پاایش

(۶3/0  =۲η  10/0و ≥ p ( 4و  ۷و = )df  95/۲و  =F  3۷/0و  =W ول  این قفاوت در )
. ،ررسا  اتاای    مادش اثار ،این و در ااحید گارایش ،اد معنااداری قارار دارد p = 10/0ساح 

جاار  یااا ،اادمقیاااس  ماادش کلیااد خااردد  ماادش و پاا اشاااش داد میااااگین پاایش یااا  مااددا 
(. 4( ،اا یام دارااد )جادول > p 05/0اگاریا اسابت ،اد طبیعات قفااوت معنااداری )مربات

 اگری ،د خدد و دیگراش ،د دست  مدد است.،االقر،ددش اادا د اثر در این مقیاس ایر ،ر مربت

 ن ریهای مشیا  متب مشیا آ مودنی میان ین  ردهبین های آ مون اثر.  الصو  افتو4ج ول 

 مشیا  رده
 نوع سوم

 مجذورات مج وع

 درجات

 آ ادی

 نسب 

F 

 سطح

 معناداری

 مربع ا تای

 سه ی

 41/0 0۲/0 ۷ 1 14/۲۲9 را،اد ،ا خدد

 35/0 04/0 38/5 1 ۷3/۷۲ را،اد ،ا خدا

 45/0 0۲/0 1۷/8 1 91/15۲ را،اد ،ا دیگراش

 04/0 5۲/0 44/0 1 55/۶ طبیعترا،اد ،ا 

 فیریبحث و نتیجو

یای دین ا ،ار یای  ادگ  مبتن  ،ر  مد دیدف ماالعد حاضر ،ررس  اثر ،راامد قعامل  مهارت
یاای حاصال ا  پاژویش اشااش داد کاد  ماد ش ساح دینداری دااشجدیاش ،دد. ،ررسا  دادد

مدجاب افارایش دیناداری در یاای دینا  قدااساتد اسات یای  ادگ  مبتنا  ،ار  ماد دمهارت
مبنا  ،ار قاأثیر مربات  (1390)دااشجدیاش کدد. این یافتد ،ا اتای  پژویش اسدی و یمکااراش 

قداش یای  ادگ  ،ر ارققای معندیت افراد یمخداا  دارد. در قبیین این یافتد م  مد ش مهارت
،اا ققدیات  یاای  اادگ ا احتمااالد یای اصالِ  مدجادد در ،رااماد  ماد ش مهاارتگفت مهارت

گای  و یدش معندی در دااشجدیاش  ا مدجاب ایجااد مرفیات (۲005   مارابا 1385)ور اددا خدد 
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یاای دینا  در  اهاا کاددا  اادگ   اهاا را ،رای پایرش فضایلا افکار معندی و  ماد د ،یشتری
سدی کشف معنای واقعا   اادگ  در مسایر  اهایت مدجبات حرکت  اها ،د و در کرددیدفمند 

 دین را فرایم  وردد است.ایداف 
کدد ،د ،راامد  ماد شا ،اا قساهیل یای دین  و معندِی افروددا  سدی دیگرا احتماالد  مد د

مراالا یکا  ا  ا،عاادی کاد در رای یند قعال ا مدجب رکد معندی دااشجدیاش کدد است. ،ا فر 
خداوااد  کددا ققدیات و پارورش اگااد مربات ،اداگری ،د  ش پرداختد م  مد ش مهارت مربت

،ینا  ایجااد کادد ،اکادا ااد سیستم  کاد در  ش خادشاست. کداید پژویش  ایر اشاش دادد
. (1388)غبااری ،نااب و یدساف  امینا ا پاایرد قار ما اجتناب  ش کمتر کدد و خداواد را یام راحات

کلا  و  طادر اگاری ،اد مدد ا  قیقیق حاضر ایر حاک  ا  افارایش مرباتدست،ررس  اتای  ،د
ژد قصدر مربت ،د خداواد در دااشجدیاش ،ددد است کد اشاش ا  کار مدی کارگاد  مد ک  در وی،د

ش( و مهارت سابک ایگری )عفد و ،خشع ودا مهارت ،خشایشاادیش  دارد. ،دارققای مربت
سادی   ادگ  عاکقااد ایر احتماالد مدجب رکد معنادی و قعاال  دااشاجدیاش کادد و  اهاا را ،اد

گدااد کردش ایانایر دروا  (139۲)د است. ،د ،اور غباری ،ناب و یمکاراش کدمعندیت رینمدش 
 د.کنیاا فراروادگ  و معندیت را در ااساش قسهیل م مهارت

یای دین  یای  ادگ  مبتن  ،ر  مد دیا یمچنین اشاش داد کد  مد ش مهارت،ررس  دادد
دیدا اما رفتار دین  ،ر اثر مداخلاد  قدااستد است دو مؤلفد ،اور دین  و عداطف دین  را افرایش

قاداش گفات احتمااالد مااا،ق ،اا اظریاد  مد ک  قغییری اکردد است. در قبیاین ایان یافتاد ما 
یند قغییِر رفتارا ا،تادا ا  دگرگادا  در کاناخت )،اوریاا( و  ا فر (9۶19) 1یادگیری اجتماع  ،ندورا

گاری  دم  در قعیین رفتار و میااج یا و ااتظارات کدد و اادیشداحساسات )عداطف(  غا  م 
ا رودم  ااتظارکد   یکردش رفتاریااما ،دوش ققدیت در قغییر قدریج  رفتار اقش و ایمیت داراد

ایار معتقدااد  (۲00۶) 3و چاااگ 2راحتا  ممکان ایسات. ا  سادی دیگارا سااااقیقق  اهاا ،اد
                                                      
1. Bandura, A. 

2. Sanna, L. J. 

3. Chang, E. C. 
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کادیگر اثار متقا،ال دارااد  صادرت قعاامل  ،ار ی یاا افکار و رفتاریا ،ا گاکت  ماش ،ادییجاش
،نا،راینا ،ا قدجد ،د  اکد ققدیات رفتاریاای دینا  و گاکات  مااش در مداخلاد  مد کا  اقفااق 

اادا احتماالد ،د یمین علتا ُ،عد رفتار دین  ا  ،رااماد  مد کا  قاأثیر مالاد،  اسایرفتاد ایفتادد
 وردش و ایر فرایمدید است و کاید گاکت  ماش و ایجاد فرصت ،رای قربیت ،اوریا و عداطف ج

قمهیداق  ،رای ققدیت مربت رفتاریای دینا  )در جلساات  مد کا  و ایار در ،ساتر خااادادد و 
قأکید ،یشتر ،ر  اطدر میسدس  ارققا یا،د. یمچنین د ،عد رفتار دین  ایر ،دب کددااشگاد( مدج

ل این مسئلد ،اکد قا کاریای ممکن در حقدااد یک  ا  رادیا و قکالیف عمل  ایر م روی قمرین
یا در حد کناخت و ییجاش امااد و ،د حد د رفتار ایر قسری یا،د. ا  سدی دیگرا اثرگااری  مد د

در یاای  کاسات ایار سانجش دیناداری ،ارای  کادداین احتمال وجدد دارد کد ا،ارار اساتفادد
،یشاتر  اای  قا یا،اکد کد ،هتر است این مسئلد ایر در پژویشداکتد گیری رفتار دین  اادا د

 د.کد،ررس  
یاای قداش گفت ،ا استفادد ا  ،راامد حاضر امکاش افارایش ،رخا  ا  مؤلفادکل ا م  طدر ،د

یاای  قا  ضامن ار یاا،  دقات ا،ارار سانجش پژویش کدددینداری وجدد دارد. پیشنهاد م 
د. ،اد کننمال مهیاکردش امکاش اعت ی مؤلفد رفتار دین  قغییراق  در ،راامد اع،رای دینداریا 

رسد اگر طدل مدت ،راامد  مد ک  افرایش پیادا کناد و در میتادای  ماد ش قغییارات اظر م 
الشعاع این  ماد ش قارار گیارد. قدساعد ایان دا رفتار دین  ایر ،یشتر قیتکدمتناسب  اعمال 

یای اظری و قجر، ا احتماالد ،د پیشرفت اظری در حاد د رویکرد  مد ش دین  ،ر پاید پژویش
کناس  دین ایر کماک خدایاد کارد کاد ایان مساتلرب قیقیاق و ،ررسا  کناس  و جامعدرواش

یای  اادگ  متخصصاش دااشگای  و حد وی است. این ،راامد  مد ک  )،راامد قعامل  مهارت
قداااد ،ارای کدد ما اد ورااد و ار کیا،  یایعنداش یک  ا  روش یای دین ( ،دمبتن  ،ر  مد د

یاای کشادر ،اد داااش و جداااش در مدارس و مؤسسات فرینگ  و ایر دااشگادقر،یت دین  ادج
 د.کدیای مستقیم و معرفت ا ،د قر،یت دین  مؤثرقر رینمدش کار گرفتد کدد قا در کنار  مد ش

کاارگیری گارود ،ددش امداد پژویش ،د دااشجدیاش دااشگاد قهراشا ابدد امکااش ،ادمنیصر 
،ار روایا  ،یروااِ  اتاای   هاگیری قصادف  و قأثیری کد اینمدادکنترل و ایر مهیااشدش کرایط ا
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روااد. ا  یاای ایان پاژویش ،اد کامار ما  مدد ا  پژویش خداید داکتا ا  میدودیتحاصل
یای کّم  استاادارد کنندگاشا فراقر ا  مقیاسسدی دیگرا ،ررس  قغییرات ایجادکدد در کرکت

عنداش پیشنهادی ،رای ماالعات  ق  در اظار  قدااد ،دم و قدجد ،د ا،عاد کیفِ  این قغییرات ایر 
 گرفتد کدد.

 منابع
هتای اجتمتاعی و ستالمت روانتی در نوجوانتان (. رابطه دینداری با مهارت1393ابراهیمی، زهرا )

تحت پوشش کمیته امتداد شهرستتان خدابنتده و مقایسته آن بتا نوجوانتان تیتر تحتت پوشتش، 
 تشرنشده(، دانشگاه آزاد زنجان.نامه کارشناسی ارشد )منپایان

هتا: مطالعته وضعیت دینداری و نگرش بته آینتده دیتن در میتان نستل(. »1388احمدی، یعقو  )
 .44-1۷، ص1ش اجتماعی، ـ معرفت فرهنگی، در: «موردی شهر سنندج

هتای تتثثیر آمتوزش مهتارت(. »1390) پتور، حمیتد، آتش اسدی، مهدیه السادات؛ آقایی، اصغر
 .31-۲1، ص9، شزن و فرهنگ، در: «آموزان دختر دبیرستانیهوش معنوی دانشزندگی بر 

شناسی تربیت دینی از منظر مفاهیم اخالقی )گزارش پژوهشتی(، (. آسیب1380اسرار، مصطفی )
 های دینی استان تهران.ستاد اعتالی درس

دو نستل  بررسی شکاف نسلی به لحاظ وضعیت دینتداری(. »1391بهار، مهری، رحمانی، سحر )
کید بر بعد مناسکی( ۷0و  50دهه   ۶، ششناسی مطالعات جوانـاننامه جامعهفصل، در: «)با تث

 .3۶-9(، ص3)
(، =)برگرفته از تفسیر مجمع البیتان طبرستی تفسیر مجمع البیان جوان(. 1390بیستونی، محمد )
 قم: بیان جوان.

آبتتادی، وی، حمیتد؛ حستنپورشتریفی، حمیتد؛ اکبتری زردخانته، ستعید؛ یعقتوبی، حمیتد؛ پیتر
سنجی نسخه های روانویژگی(. »1391حمیدرضا؛ حمیدپور، حسن؛ صبحی قراملکی، ناصر )

هـای اـاربردی داندـکد  مجلـه ژـهوه ، در: «یکم مقیاس ملی ستالمت روانتی دانشتجویان
 .84-۶1، ص5، ششناسی و علوم تربیتی داندگا  تهرانروان

بررسی رابطه بتین (. »1390رعی، هوشن ؛ فاتحی، یون  )پورتالمی، فرزاد؛ فراشبندی، رضا؛ زا
، همتایش ملتی «دانشتگاهی شهرستتان فراشتبندآمتوزان پتیشدینداری و کنترل خشم در دانتش

 شناسی مسائل جوانان، فالورجان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان.آسیب
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ورت نتوآوری در ضتر(. »1388نسب؛ نجمه؛ میرشتاه جعفتری، ابتراهیم؛ نجفتی، محمتد )تقوی
ژهوهدـی  -نامـه علمـیدوفصـل، در: «های تربیتی از منظر مبانی علمی، دینتی و فلستفیروش

 .۲3-10، ص9، شتربیت اسالمی
 قم: آل البیت. وسائل الدیعة،(. 1414حّر عاملی، محمد بن حسن )

ی علتی؛ اکبتراللهتی، حمیدرضتا؛ افتروز، تتالمفرد، محمد؛ آذربایجانی، مسعود؛ آیتتخدایاری
آموزشی بتا رویکتردی  -های فرهنگی(. تهیه و اجرای برنامه1394زردخانه، سعید و همکاران )

منظور اعتتالی دینتداری دانشتجویان )گتزارش پژوهشتی(، شناختی، تربیتی و اجتماعی به روان
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.تهران: دانشکده روان

نتژاد، تباری بنا ، باقر؛ اکبری زردخانه، سعید؛ پاک فرد، محمد؛ شکوهی یکتا، محسن؛خدایاری
(. ستتاخت فتترم کوتتتاه مقیتتاس دینتتداری بتترای جمعیتتت 139۲محستتن؛ هتتومن، حیتتدرعلی )

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.دانشجویی )گزارش پژوهشی(، تهران: دانشکده روان
؛ درخشتان، اهّٰللپتور، عنایتتزمانفرد، محمد؛ تباری بنا ، باقر؛ اکبری زردخانه، سعید؛ خدایاری

نگتتری ایرانیتتان: ستتاخت و مقیتتاس مَّبتتت(. »1393متتریم؛ موستتوی، ستتمیرا ستتادات )
 .130-103(، ص4) 5، ششناختیهای ااربردی روانژهوه ، در: «استانداردسازی

الله؛ درخشان، متریم؛ اکبتری زردخانته، پور، عنایتفرد، محمد؛ تباری بنا ، باقر؛ زمانخدایاری
 -نگری: تالشتی بترای تتدوین الگتویی ایرانتیمَّبت(. »1391سعید؛ موسوی، سمیرا سادات )

 .14۶-1۲5(، ص4) 3، ششناختیهای ااربردی رواننامه ژهوه فصل، در: «اسالمی
 تهران: دانشگاه تهران. شرح غرر الحکم و درر الکلم،(. 13۶0الدین محمد )خوانساری، جمال

 ، تهران: دریا.سیر  نبوی، منطق عملی(. 1385دلشاد تهرانی، مصطفی )
بررستی ستیره پیتامبر (. »1390رضا )پور، علینسب، سید داوود؛ حسیندهقانی، مرضیه؛ حسینی

در برنامه درسی تعلیمتات اجتمتاعی دوره ابتتدایی و راهنمتایی تحصتیلی بتر استاس  ۹اعظم
نامــه فصـل ، در:«التذکرهتای زنتدگی، از منظتر دبیتران و تحلیتتل محتتوای کتتب فتوقمهتارت
 .3۲-۷، ص 40ش های آموزشی،نوآوری

 ، قم: دارالحدیث.البالغهنهج(. 1384رضی، سید شریف )
(. 1389یی، علی؛ خدادادی، کامران؛ علیخانی، مصطفی؛ رستمی، سمیرا؛ کرمی، جهانگیر )زکی
ر های شخصیتی با بخشتودگی زناشتویی در میتان زنتان شتههای زندگی و ویژگیرابطه مهارت»

 .91-۷5، ص10، شزن و مطالعات خانواد ، در: «کرمانشاه
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(. مشکالت تدری  بینش دینی دوره متوسطه )گزارش پژوهشی(، پژوهشکده 13۷۲سادئی، علی )
 و پرورش. تعلیم و تربیت آموزش

-19(. بررسی تثثیر توکل به خدا در تثمین بهداشت روانی دانشجویان 1380صدری، محمدرضا )
نامه کارشناسی ارشد )منتشرنشتده(، ، پایان80-۷9ه اصفهان در سال تحصیلی ساله دانشگا ۲3

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. تهران: دانشگاه
انتشتارات  :، تهترانهای زندگیمهارت(. 13۷8جویی، ماهیار؛ فتحی، طاهر )طارمیان، فرهاد؛ ماه

 تربیت.
 قم: شریف رضی.، مکارم األخالق(. 13۷0طبرسی، حسن بن فضل )

، در: «کارکردهای فعلتی آمتوزش و پترورش کشتور در تربیتت دینتی(. »138۲رضا )عصاره، علی
، تهتران: محترا  ۲، جشناسی تربیت دینی در آموزش و ژرورشمجموعه مقاالت همای  آسیب

 قلم.
و  ، تهران: پژوهشکده علتوم انستانیهانگاهی به ژدید  گسست نسل(. 138۲اکبر )خانی، علیعلی

 اجتماعی جهاد دانشگاهی.
(. بررسی تناسب مفتاهیم کتتا  فرهنت  و تعلیمتات دینتی پایته دوم 13۷0عسگری، مجید )علی

جا: نامه کارشناسی ارشد )منتشرنشده(، بیآموزان شهر تهران، پایانابتدایی با توانایی ذهنی دانش
 دانشگاه تربیت معلم.

گتری، رضتایت رابطته بخشتایش(. »139۲فاطمته ) تباری بنا ، باقر؛ بلوریان، فاطمه؛ نصترتی،
المللتی ، سومین کنفران  بین«توان هوشی و عادیزناشویی و سالمت روانی مادران کودکان کم

 علوم رفتاری، تهران.
رابطته دلبستتگی بته ختدا و توکتل در (. »1388ستادات )تباری بنا ، باقر؛ یوسفی نمینتی، آوازه 

 .141-1۲1(، ص39) 3ش علوم تربیتی،شناسی و در: روان ،«دانشجویان
کید بر داده(. »1388فرجی، مهدی؛ کاظمی، عباس ) های بررسی وضعیت دینداری در ایران )با تث

 .95-۷9(، ص۶) ۲، شنامه تحقیقات فرهنگیفصل، در: «های سه دهه گذشته(پیمایش
هتای یتاد پتژوهش، مشتهد: بنالحکـم واثاـارالبحـار و مدینـة سفینة (. 13۷۷قمی، شیخ عباس )

 اسالمی آستان قدس رضوی.
 ، قم: دار الکتا  االسالمیة.الکافی(. 13۷4کلینی، محمد بن یعقو  ابن اسحاق )

 ، لبنان: مؤسسة الوفاء.ِبحاُر االَنوار الجاِمَعُة ِلُدَرِر أخباِر األئمِة األطهار(. 1403مجلسی، محمد باقر )
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 ، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث.ةالحکممیزان (. 13۷9شهری، محمد )محمدی ری
بررسی تثثیر آموزش (. »138۷پور، بهرام )کنش، ابوالقاسم؛ صالح صدقمحمودیان، مجید؛ خوش

ای رشـتههـای میـانژـهوه ، در: «های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجویانمهارت
 .54-43، ص1، شقرآنی

، شـناختیهای اـاربردی روانژهوه ، در: «ی تربیت دینیشناسآسیب(. »139۲مرادی، اسدالله )
 .99-81، ص۲ش

، تهران: نشر گفتارهایی در اخالق اسالمی: توال، رضا، صبر، طول امل(. 139۲مطهری، مرتضی )
 صدرا.

 .7، قم: مدرسة االمام علی بن ابی طالبترجمه قرآن اریم(. 1389مکارم شیرازی، ناصر )
 ، قم: نشر نیایش.معراج السعادةتا(. نراقی، مال احمد )بی
 ، بیروت: مؤسسة آل البیت الحیاء التراث.مستدرک الوسائل(. 1408نوری، میرزا حسین )

 تا(. ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: دنیای دانش.)بی نهج الفصاحة
هتای زنتدگی بتر کتاهش اضتطرا ، پرخاشتگری، (. تثثیر آموزش مهارت1385ورزنده، مهتا  )

نامته آموزان مقطتع دبیرستتان شتهر اهتواز، پایتانسازگاری اجتماعی و ابراز وجود دانشافزایش 
 کارشناسی ارشد )منتشرنشده(، اهواز: دانشگاه علوم تحقیقات اهواز.
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