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)ع( و  یصضؼت ؾه يُادر آىّزه یكیىذتث اٌغ یحیجؼة يُادالنث يواکاو
 آن یاؾحتارؿٍس

 

4، ؿیغ اةؼاُیو ىیؼقاه زؿفؼي3، ىؼیو ةؼاجؿهی2، زُؼه ؿؿادجيٍغ1رضا فؼاقتٍغي
 

  

 

 چکیذُ

ُاي صضؼت ؾهی )ع( و اٌغیكی در آىّزهُاي جؼةیحی ىذتثپژوُف صاضؼ ةا ُغف واکاوي دالنث
ُاي کیفی اؿث کَ ةا اؿحفاده از روش اؾحتارؿٍسی آن اٌسام قغه اؿث. ایً پژوُف در زىؼه پژوُف

 جضهیم ىضحّاي کیفی ةا ٌؼام ىلّنَ ةٍغي كیاؿی اٌسام قغه اؿث. صّزه پژوُف قاىم ىحّن ىؼجتط ةا
ُاي صضؼت ؾهی )ع( ةا اؿحفاده از رویکؼد ُغفيٍغ ةّد. اةؽار گؼدآوري اظالؾات قاىم فیف آىّزه

روش  ُاي صضؼت ؾهی )ع( ةّد.ُاي جؼةیحی ىذتث اٌغیكی در آىّزهةؼداري ىؼجتط ةا واکاوي دالنث
ؿٍسف کغگػاري و پارگؼاف ةَ ؾٍّان واصغ جضهیم، زِث جسؽیَ و جضهیم ىحّن اؿحفاده گؼدیغ. زِث 

مغم ىّرد جاییغ كؼار گؼفث.  59( اؿحفاده قغ و در ؿعش CVRروایی ىضحّایی از ضؼیب الوقَ )
ىفِّم امهی و  13ُاي صضؼت ؾهی )ع( قاىم  اٌغیكی در آىّزه ىذتث  ُاي جؼةیحی  یافحَ ُا در دالنث

کـب پیؼوزي ةا  جلّیث صؾ دوراٌغیكی،قاظل جؼیً آن ؾتارجٍغ از: دنیم جؼةیحی ةّد کَ  77
گیؼي در اىّر زٌغگی، آراىف دل و ؿالىحی دوراٌغیكی، گيان ٌیک ٌـتث ةَ ظغاوٌغ و دیگؼان، آؿان

 دیً، صُـً ٌیث ٌـتث ةَ دیگؼان، جلّیث ُيتـحگی و پیٌّغ ةا دیگؼان، جلّیث رواةط ةا دیگؼان،
 ةاقغ.اي ىذتث و ... ىیُيٍكیٍی ةا افؼاد ظّب و ظّقٍام، اٌحؼار آیٍغه

 
 ُاي صضؼت ؾهی )ع(، اؾحتارةعكیُاي جؼةیحی، ىذتث اٌغیكی، آىّزهُا: دالنثهیغواژهک

 

                                                 
  واصغ امفِان )ظّراؿگان(، امفِان، ایؼان داٌكسّي دکحؼي گؼوه فهـفَ جؿهیو و جؼةیث، داٌكگاه آزاد اؿالىی، 1
  )ظّراؿگان(، امفِان، ایؼان )ٌّیـٍغه ىـئّل( داٌكیار گؼوه ةؼٌاىَ ریؽي درؿی، داٌكگاه آزاد اؿالىی، واصغ امفِان 2
  امفِان )ظّراؿگان(، امفِان، ایؼان اؿحادیار گؼوه ةؼٌاىَ ریؽي درؿی، داٌكگاه آزاد اؿالىی، واصغ 3
  اد گؼوه ؾهّم جؼةیحی، داٌكگاه امفِان، امفِان، ایؼاناؿح 4
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 هقذهِ
(. در 456: 1421ةاقغ )دُعغا، دالنث در نغث ةَ ىؿٍی راٍُيایی، ُغایث، ارقاد و رٍُيّن ىی

ى اى ةاقغ کَ ؾهو ةَ وزّد آن ىّزب اٌحلال ذًُ ةَ چیؽ دیگؼ ىفِّم دالنث، یؿٍی چیؽى ةَ گٌَّ
قّد یا چیؽي ذًُ ىا را ةَ چیؽ دیگؼ رٍُيّن ٌيایغ. اٌحلال ذًُ از یک اىؼ ةَ اىؼ دیگؼ یا ةَ ؾتارت 
دیگؼ دالنث یک قئ ةؼ قئ دیگؼ، ةی زِث و ةغون ؿتب ٌیـث. ؿتب ایً اٌحلال، در واكؽ ُيان 

ٍی ٌیؽ ؾهحی ؾالكَ و پیٌّغ راؿط و اؿحّاري اؿث کَ ىیان دو قی در ذًُ ةؼكؼار اؿث و ایً پیٌّغ ذُ
دارد کَ آن ؾهث، ؾهو ةَ ىالزىَ ىیان دو قی و ُيؼاُی آن ُا در ةیؼون از ذًُ اؿث و چّن ایً 
ىالزىَ و ُيؼاُی دو چیؽ، گاُی ذاجی آن اىؼ اؿث و گاُی ظتؿی و گاُی ٌیؽ از كؼارداد و وضؽ ٌكات 

ًْ اَّفْضَّمِّ انْـ َّسایا وَّاَّزْؽَّلِّ انْؿَّعایا؛ صُـًُْ انؼ ًَّ ِّ ىِّ»(. در صغیذْ ایكان فؼىّد: 9: 1398گیؼد )کكاورز، ىی
(. در صغیخ 29: 1366)آىغي، « صـً ػً از ةِحؼیً مفات اٌـاٌْ و پؼةارجؼیً ىّاُب انِْ اؿث

َّوِّ؛ صـً ػً از »ظّاٌیو: دیگؼى از ُيان اىام ةؽرگّار ىْ ِّ انك ِّیَّوِّ وَّ اَّفْضَّمِّ انْلِـّ ْ اَّصْـًَّ صُـًُْ انؼ ًَّ ِّ ىًِّ
اي کَ از  ةَ کهيَ»فؼىایٍغ:  چٍیً ىی(. ُو74: 1366)آىغي، « ةؼجؼیً ةِؼه ُا اؿثةِحؼیً ظّى ُا و 

)ىضيغي ري قِؼي، « یاةی گيان ةغ ىَّتَّؼ قّد و جّ ةؼایف اصحيال ظیؼي ىی )دُان( کـی ظارج ىی
ٌیؽ در «. آورد قادىاٌی، گكایف ظاظؼ ىی»فؼىایٍغ:  (. از ؿّیی دیگؼ صضؼت ؾهی )ع( ىی96: 1381

فؼىایٍغ:  (. ُيچٍیً ىی85: 1366)آىغي، « اوكات قادي، غٍیيث اؿث»فؼىایٍغ:  ىی زاي دیگؼ
(. از ظؼفی 225ق:  1404)ىسهـی، « اش اٌغك ةاقغ، آؿایف او در ىؼگ ظّاُغ ةّد ُؼکؾ قادي»

ىذتث اٌغیكی، جالقی اؿث ذٍُی، ةؼاي پاؿط گّیی مضیش و دكیق ةَ ؿّاالت ذٍُی کَ ةَ اةؽاري 
ُاي ىذتث  زي، جسؼةَ و درك مضیش ىّضّع ٌیازىٍغ اؿث. ُؼ یک از روشچّن ىٍعق، ظؼد ور

جّان ىحغُایی داٌـث کَ ةَ کيک آٌِا، كـيحی از فؼایٍغ صم ىـئهَ، ةا ىّفلیث ظی  اٌغیكی را ىی
اي از فکؼ کؼدن اؿث کَ فؼد را كادر   (. ُيچٍیً ىذتث اٌغیكی قیّه20: 1392قّد )پّرؿؼدار،  ىی
ُا، ؾالئق و اؿحؿغادُاي ظّد و دیگؼان ةؼداقث و جهلی  ُا، اصـاس ارُا، ٌگؼشؿازد ٌـتث ةَ رفح ىی

جؼیً جنيیو را ةگیؼد )ىضللیان،   ىٍاؿتی داقحَ ةاقغ و ةا صفغ آراىف و ظٌّـؼدي ةِحؼیً و ؾاكالٌَ
گػارد.  ظؼز فکؼ اٌـان و ٌگؼقی کَ ةَ زٌغگی دارد، جأدیؼ زیادي در کیفیث زٌغگی او ىی (.63: 1393
: 1،2020جالؼ ىذتث و ظّقتیً ةّدن ةَ زٌغگی، از ىِيحؼیً ؾّاىم رقغ و ارجلاي اٌـان اؿث )جفک
ُاي روزىؼه، یکـان ٌیـث؛ ؾغه اي ةا دیغ ىذتث ةَ زٌغگی و  (. ٌگؼش افؼاد ةَ زٌغگی و اجفاق10

ةَ ُؼ صال ٌگؼش قعل ةَ زٌغگی، در روصیَ و ٌگؼٌغ و ؾغه اي چٍیً ٌیـحٍغ، ونی  صّادث آن ىی
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گػارد؛ ةَ ظّري کَ جفکؼ ىذتث ىی جّاٌغ ةاؾخ ىّفلیث و کاىیاةی اٌـان در  روان او جأدیؼ ىِيی ىی
کٍٍغ کَ افکار ىٍفی و  زٌغگی گؼدد. ةَ ایً دنیم، رواٌكٍاؿان و درىاٌگؼان ُيّاره ةَ ىؼدم ؿفارش ىی

یغواراٌَ ةَ ظّد و اظؼافیان و زِان ظهلث و صّادث آن ةٍگؼٌغ ةغةیٍاٌَ را رُا کؼده و ةا دیغي اى
(. از دیگؼ ؿّ، ادیان آؿياٌی کَ ُغفكان رقغ اٌـان و ةارور کؼدن اؿحؿغادُاي 78: 2020، 1زّواٌّیچ)

ُا جّزَ کاىم ٌيّده اٌغ. از زيهَ  رواٌی اٌـان -ؾؼیو اٌـاٌی اؿث، ةَ ىتاصخ رواٌكٍاظحی و روصی
ی روان اٌـان ٌلف دارد و ادیان انِی ةَ آن جّزَ ٌيّده اٌغ، ىذتث اٌغیكی ىّاردي کَ در ؿالىح

ٌـتث ةَ ظغا و زِان ُـحی و صّادث آن اؿث. ایً ىّارد ةارُا در ىحّن گؼاٌتِاي اؿالىی كؼآن و 
 (.56: 1395روایات ةَ مّرت کارةؼدي ةیان قغه اٌغ )صكيحی، 

قّد، صؼکث  و ایساد اصـاس ىٍفی ىی از ؿّیی یکی از اىّري کَ ةاؾخ ةَ ُو ریعحگی ذًُ
ُا اؿث؛ ةَ ؾتارت دیگؼ ُؼگاه اٌـان، ةَ زاي ایٍکَ ةَ اىّر ىِيحؼ  اٌـان ةؼظالف ٌیازُا و اونّیث

جؼ ةَ کار گیؼد و از اىّر امهی ظّد ةاز ةياٌغ، از  ةپؼدازد، وكث و جّان ظّد را در کارُاي کو اُيیث
و صامم آن ؿؼدرگيی و ٌگؼاٌی و اصـاس ىكکم قّد  درون دچار ٌاراصحی و جكّیف ظاظؼ ىی

جّزَ ةَ اُيیث و اونّیث ىـایم زٌغگی فؼدي ازحياؾی ةایغ ىّرد  (.25: 2019، 2ري)دروٌی اؿث 
 ُا ةؼاي زٌغگی ظّد، آگاُاٌَ یا ٌاآگاُاٌَ اُغافی را اٌحعاب جّزَ كؼار گیؼد. صلیلث ایً اؿث کَ اٌـان

کٍغ و ةَ زؽ اُغاف کهی، ؿهـهَ اُغافی ظؼدجؼ  ىی اف صؼکثکٍٍغ کَ در ىـیؼ رؿیغن ةَ آن اُغ ىی
چیٍغ. ایً چیغىان اُغاف ٌیؽ گاه آگاُاٌَ اؿث و  ىی آٌِا را« اُو و ىِو»کٍغ و در ٌؼام  ىی ظؼاصی

ؾغم رؾایث ٌؼام ارزش گػاري و اونّیث ةٍغي ُؼچٍغ ٌؼام  (.80: 2018، 3گؼوس)گاه ٌاآگاُاٌَ 
قّد اٌـان در زٌغگی دچار ؿؼدرگيی قّد و اصـاس کيتّد کٍغ.  ىی ٌادرؿث و غیؼآگاُاٌَ ةاؾخ

قعنی را در ٌؼؼ ةگیؼیغ کَ ُو ةَ کـب درآىغ ؾالكَ دارد و ُو ةَ ىعانؿَ و در ٌؼام ارزش گػاري 
اگؼ ةؼاي او  (.27: 2014، 4انِغاد)ظّیف، ةَ ُؼ دنیم کـب درآىغ را ىلغم ةؼ ىعانؿَ كؼار داده اؿث 

یف آیغ، ونی او ةَ ىعانؿَ ةپؼدازد و ىٍافؽ ىانی آن کار از دؿحف ةؼود، دچار قؼایط کاري ظّةی پ
ؿؼگكحگی و جؿارض دروٌی ظّاُغ قغ و گاه ٌیؽ دنیم ایً ٌارصحی را ٌيی فِيغ و ٌیاز ةَ جفکؼ و 

جّاٌغ ةَ دور قغن از ایً افکار ىٍفی در فؼد کيک کٍغ، ظؼاصی آگاُاٌَ  ىی زـحسّ دارد. ةٍاةؼایً، آٌچَ
ام ارزش گػاري و یا قٍاؿایی ٌؼام ارزش گػاري ٌاآگاُاٌَ در وزّد ظّیف اؿث و ةایغ ىّاػتث ٌؼ
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ُا رؾایث قٌّغ. در ایً مّرت، دچار جكّیف ٌعّاُغ قغ و ذًُ آراىی را  ُا و فّریث ٌيایغ کَ اونّیث
 .(9: 1393غ، )ؾتغانهِی ؾاةظّةی ةؼاي ىذتث اٌغیكی در او پغیغ ظّاُغ آورد کؼد کَ ةـحؼجسؼةَ ظّاُغ

ُا در داظم و ظارج در راؿحاي ىّضّع ىكعل قغ کَ در داظم  ُيچٍیً ةا ةؼرؿی پژوُف
کكّر جضلیلی ةَ مّرت ىـحلیو ةَ واکاوي دالنث ُاي جؼةیحی ىذتث اٌغیكی در آىّزه ُاي صضؼت 

ّرت ؾهی )ع( ةا جاکیغ ةؼ اُيیث فؼدي و ازحياؾی آن پؼداظحَ ٌكغه اؿث در ةؼظی از جضلیلات ةَ م
ضيٍی در ىلغىَ ةَ آن اقارُاي قغه اؿث از زيهَ ایٍکَ: ىؼوري ةؼ ىفِّم ىذتث اٌغیكی ؾٍّان 

( اٌسام قغ. ٌحایر پژوُف صاکی از ایً ةّد کَ  ىذتث 1396پژوُكی اؿث کَ جّؿط ؿادات زارع )
ؼاي جؼیً دیغگاه و یک پیف آىادگی ؾاظفی و قٍاظحی در فؼد ة اٌغیكی جيایم ةَ اجعاذ اىیغواراٌَ

ارزیاةی و پیف ةیٍی وكایؽ زٌغگی اؿث. در پٍساه ؿال گػقحَ ةیكحؼ جالش رواٌكٍاؿان ةانیٍی ةؼ 
ُا ىحيؼکؽ ةّدُاؿث و ایً جيؼکؽ ؿٍحی رواٌكٍاؿی ةؼ آؿیب قٍاؿی و  درىان کيتّدُا و رفؽ ٌاجّاٌایی

رویکؼد زغیغي در  ُاي اظیؼکاُف یافحَ و ُا ةا جغییؼات ةَ وزّد آىغه در رواٌكٍاؿی در ؿال ةیياري
دَُ اظیؼ جضث ؾٍّان رواٌكٍاؿی ىذتث گؼا ىّرد جّزَ رواٌكٍاؿان كؼار گؼفث. ىلایـَ راُکارُاي 

( اٌسام قغ. ٌحایر 1396ىذتث اٌغیكی در اؿالم و رواٌكٍاؿی اؿث کَ جّؿط ؿادات یغانَ پّر )
و صـً ػً ةَ آٌِا و  پژوُف صاکی از ایً ةّد کَ ىذتث اٌغیكی یؿٍی ٌیک اٌغیكیغن درةاره دیگؼان

ةا دیگؼان ةَ مّرت ىذتث ةؼظّرد کؼدن اؿث و ىذتث گؼایی ةَ ىؿٍاي داقحً ٌگؼش ُا، افکار و 
رفحار و کؼداري ظّش ةیٍاٌَ در زٌغگی، ةَ ؾتارت ىذتث اٌغیكی ُيان ظّش ةیٍی و جفال ظیؼ ةَ 

ؾالیق دیٍی و ىؿٍّي را ُا اؿث. اىؼوزه رواٌكٍاؿان اُيیث جّزَ ةَ  ظغاوٌغ و زِان و دیگؼ اٌـان
ُاي روان درىاٌی ىّرد ؾٍایث  ظّاه ةَ ظّر کهی در کارُاي ظّد و ظّاه ةَ مّرجی ظاص جؼ، در ىضیط

دٍُغ. ةَ ُيیً ؿتب ةؼرؿی دكیق ىفِّم ىذتث اٌغیكی در اؿالم و رواٌكٍاؿی ضؼورت دارد.  ىی كؼار
ُاي  اي ىؿحتؼ روایی و ٌیؽ دیغگاهُ ىعانؿَ صاضؼ ةؼ اؿاس ىٍاةؽ ىؿحتؼ اؿالىی چّن كؼآن و کحاب

رواٌكٍاؿان را ىّرد اؿحفاده كؼار داده اؿث. اؿالم و داٌف رواٌكٍاؿی در ارایَ راُکارُاي پؼورش 
ىذتث اٌغیكی در ةؼظی ىّارد از ُيگٌّی و ُياٌٍغي ةؼظّردارٌغ و در ةؼظی ىّارد ازدیغگاه یکـاٌی 

ىذتث اٌغیكی از ىٍؼؼ اؿالم و رواٌكٍاؿی ةؼظّردار ٌیـحٍغ. ةی جؼدیغ در راُکارُاي پؼورش 
ُا ُو راُکارُاي ىحفاوجی در رقغ و پؼورش  ُاي ىكحؼك و ُياٌٍغ وزّد دارد و در ةؼظی زىیٍَ ىّنفَ

جّان ةَ رقغ و  ىی قّد کَ ىعانؿَ صاضؼ ٌكان داد در پؼجّ جؿانیو اؿالىی ىی ىذتث اٌغیكی ىكاُغه
ایً صّزه دؿث یافث. ىذتث اٌغیكی ىّزب آراىف دل و  قکّفایی و ةانٍغگی ةیكحؼ و پایغارجؼ در

گؼدد و اىیغ را در كهب اٌـان  ىی اظيیٍان كهب، غهتَ ةؼ اضعؼاب ُا، درىان ةیياري رواٌی و افـؼدگی
( در 1395دُغ. رضازاده ةهّري و ُيکاران ) ىی کٍغ و آیٍغه ةـیار روقٍی را در ىلاةم او كؼار ىی زٌغه

ىّدؼ در ىذتث اٌغیكی ةا جکیَ ةؼ داؿحان صضؼت یّؿف )ع( پؼداظث. ٌحایر  ُاي پژوُكی ةَ ىّنفَ
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ُا و اجفاكات پیؼاىّن ظّد ىحفاوت اؿث؛  پژوُف صاکی از ایً ةّد کَ ٌّع ٌگؼش اٌـان ةَ پغیغه
ةؿضی افؼاد ماصب صـً ػً و ٌگاُی ىذتث ُـحٍغ و ةؼظی ٌیؽ ىٍفی ٌگؼٌغ و ةَ ُيَ چیؽ ؿّء ػً 

ُؼ فؼد ةا جّزَ ةَ داقحَ ُاي قعنیحی ظّد، ةاؾخ جكغیغ یا جضؿیف یکی از  دارٌغ. ةَ ُيیً دنیم
ُا ٌكان ىی دُغ کَ ایيان، ظّیكحٍغاري و اصـان از زيهَ ىالك ُایی  ایً دو رویکؼد ىی قّد. یافحَ

ُا جّاٌـث ةَ ىلام جؿتیؼ و ةازظّاٌی ٌيادُا  ُـحٍغ کَ صضؼت یّؿف )ع( ةا ةَ کارگیؼي مضیش آن
 ؾالوه ةؼ رقغ قعنیث ىؿٍّي، زایگاه ازحياؾی ظّد را ٌیؽ ارجلاء دُغ. دؿث یاةغ و 

در ةضخ اُيیث و ضؼورت پژوُف در صّزه ٌؼؼي ىی ةایـث ةیان ٌيّد کَ صلیلث ٌّع و کیفیث 
افکار و اٌغیكَ آدىی، ؿازٌغه ٌّع و کیفیث زٌغگی اٌـان اؿث. اٌغیكَ ُاي ىذتث ةؼ غٍاي زٌغگی ىی 

ىکان و كغرت ىی دُغ جا اصـاس كغرت ةیكحؼي ٌيایغ و ةَ اظيیٍان ظاظؼ افؽایغ، ةَ اٌـان ُا ا
. ُيچٍیً ىذتث اٌغیكی مؼفاً یک ىّضّع اٌگیؽه ةعكی (23: 2017، 1ؿهیگيً)ةیكحؼي ةؼؿغ 

ٌیـث، ةهکَ جأدیؼي ؿازٌغه و كاةم اٌغازه گیؼي ةؼ قعنیث، ؿالىحی و ىیؽان اٌؼژي و ظالكیث اٌـان 
َ ةؼاي یافحً راُی ةَ ىٍؼّر زٌغگی ةِحؼ، ایً ةاور اؿث کَ ةؼاي جغییؼ در ُا دارد. اؿاؿی جؼیً ٌکح

زِث ىذتث و ةِحؼ قغن، ُیچ گاه ةؼاي اٌـان ُا دیؼ ٌیـث، ىِو ایً اؿث کَ ةغاٌٍغ ىی قّد جغییؼ 
. ةٍاةؼایً، اٌؿعاف اونیً قؼط جغییؼپػیؼي و ٌكاٌَ یک ذًُ ةؼجؼ اؿث کَ (44: 2018، 2ُيپحً)کؼد 

: 2018، 3کّیهیام) صضؼت ؾهی )ع( ایً ٌّع ٌگؼش را جاییغ ىی ٌيایٍغ و ةؼ آٌان جاکیغ دارٌغآىّزه ُاي 
کَ و زوایاي پٍِان ایً پژوُف ٌـتث ةَ پژوُف ُاي كتهی ةایغ ةیان داقث در صّزه پژوُكی  .(96

در آىّزه ُاي صضؼت ؾهی )ع(، جادیؼات فّق انؿاده اي ةؼ واکاوي دالنث ُاي جؼةیحی ىذتث اٌغیكی 
صّزه فؼدي و ازحياؾی افؼاد دارد؛ زیؼا امّل و روش ُاي ةیان قغه در ایً پژوُف ةؼگؼفحَ از آىّزه 
ُاي صضؼت ؾهی )ع( ةا جاکیغ ةؼ اُيیث فؼدي و ازحياؾی آن ىی ةاقغ کَ ىی جّان از دؿحاوردُاي 

پژوُكگؼ ةَ دٌتال پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّال اؿث کَ ةٍاةؼایً ٌيّد. آن در ىؼاکؽ آىّزقی اؿحفاده 
 واکاوي دالنث ُاي جؼةیحی ىذتث اٌغیكی در آىّزه ُاي صضؼت ؾهی )ع( کغاىٍغ؟

 رٍش پژٍّش
روش پژوُف ظؼح جؼکیتی )آىیعحَ( کَ در دو فاز کیفی از ٌّع جضهیم ىضحّا ةا ٌؼام ىلّنَ ةٍغي 

از ضؼیب جّافلی الوقَ اٌسام گؼفث. صّزه پژوُف صاضؼ در ةعف كیاؿی و در فاز کيی اؾحتارؿٍسی 
کیفی قاىم کهیَ ىحّن و اؿٍاد ىکحّب و دیسیحال ىؼجتط ةا آىّزه ُاي صضؼت ؾهی )ع( ةا اؿحفاده از 

                                                 
1- Seligman 

2- Hampton  

3- Quilliam   
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ٌفؼ از اؿاجیغ و ظتؼگان ؾهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿی ةّد. در ىؼصهَ  11رویکؼد ُغفيٍغ و در ةعف کيی 
َ كؼار گؼفحٍغ و پاراگؼاف ُاي ىؼجتط ةا اٌحعاب گؼدیغ. در ىؼصهَ دوم گّیَ ُاي اول ىحّن ىّرد ىعانؿ

ىؼجتط ةا ىّضّع از ُؼ پاراگؼاف ىـحعؼج قغ. در ىؼصهَ ؿّم کغگّیَ ُاي اؿحعؼاج قغه در دؿحَ 
ُاي ُو ىفِّم كؼار گؼفحٍغ. در ىؼصهَ چِارم ةؼاي دؿحَ ُاي ُو ىفِّم، ٌام و ؾٍّان ىٍاؿب کَ 

ىّنفَ دؿحَ ةٍغي قغٌغ  13کغ ُيغؿحَ و در  94مهی پژوُف اؿث جتییً قغ. در ىسيّع ةیاٌگؼ جو ا
و در ةعف کيی ٌؼؼات اؿاجیغ و ظتؼگان داٌكگاُی ةَ پؼؿكٍاىَ ُاي ظؼح قغه از ظؼیق ضؼیب 

CVRٌـتث روایی ىضحّایی یا  جّافلی الوقَ اؾحتارؿٍسی قغ.
یک روش ؿٍسف روایی  1

کَ در ؾؼمَ روش جضلیق اؿث، ظؼاصی قغه اؿث. زِث  2الوقَ پؼؿكٍاىَ اؿث. ایً ٌـتث جّؿط
ىضاؿتَ ایً ٌـتث از ٌؼؼات کارقٍاؿان ىحعنل در زىیٍَ ىضحّاي آزىّن ىّرد ٌؼؼ اؿحفاده ىی 
قّد و ةا جّضیش اُغاف آزىّن ةؼاي آن ُا و ارائَ جؿاریف ؾيهیاجی ىؼةّط ةَ ىضحّاي ؿؤاالت ةَ آن 

گّیَ »ُؼ یک از ؿؤاالت را ةؼ اؿاس ظیف ؿَ ةعكی نیکؼت ُا، از آن ُا ظّاؿحَ ىی قّد جا 
 ظتلَ ةٍغي کٍٍغ« گّیَ ضؼورجی ٌغارد»و « گّیَ ىفیغ اؿث ونی ضؼوري ٌیـث»، «ضؼوري اؿث

ؿپؾ ةؼ اؿاس فؼىّل زیؼ، ٌـتث روایی ىضحّایی ىضاؿتَ گؼدیغ. در ایً ىؼصهَ پؼؿكٍاىَ جِیَ قغه 
ّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿی كؼار گؼفث. زِث ؿٍسف روایی ٌفؼ از اؿاجیغ و ظتؼگان ؾه 11در اظحیار 

ُاي ىـحعؼج، پؼؿكٍاىَ ىػکّر ةا ىّنفَ ُاي )ضؼوري، ىفیغ اىا غیؼضؼوري و غیؼضؼوري( گّیَ
 درمغ ىضاؿتَ قغه اؿث، کَ ٌحیسَ ىٍاؿب و ىعهّب ةّد. 59ىلغار ضؼیب الوقَ ةؼاي ُؼ گّیَ 

 
جؿغاد کم  Nاٌغ و  جؿغاد ىحعنناٌی ُـث کَ ةَ گؽیٍَ ضؼوري پاؿط داده Neدر ایً راةعَ 
ةؼ اؿاس جؿغاد ىحعننیٍی کَ ؿؤاالت را ىّرد ارزیاةی كؼار داده اٌغ، صغاكم ىلغار ىحعننان اؿث. 

CVR  كاةم كتّل ةؼ اؿاس زغول زیؼ ةایـحی ةاقغ. ؿؤاالجی ىلغارCVR  ىضاؿتَ قغه ةؼاي آن
ؼ از ىیؽان ىّرد ٌؼؼ ةا جّزَ ةَ جؿغاد ىحعننیً ارزیاةی کٍٍغه ؿؤال ةاقغ، ةایـحی از آزىّن ُا کيح

کٍار گػاقحَ قٌّغ ةَ ؾهث ایٍکَ ةؼ اؿاس قاظل روایی ىضحّایی، روایی ىضحّایی كاةم كتّنی ٌغارٌغ. 
ىّنفَ  1 گّیَ ةَ ؾهث ىكحؼك و جکؼاري ةّدن و 13ةؿغ از ٌؼؼظّاُی از ٌيٌَّ ُا در كـيث ىفاُیو 

گّیَ  9ةَ ؾهث پایایی کيحؼ از صغ اٌحؼار صػف گؼدیغ و در دالنث ُاي جؼةیحی ىذتث اٌغیكی ٌیؽ 

                                                 
1- Content Validity Ratio 

2- Lawshe 
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صػف گؼدیغ و ةلیَ ىّارد جاییغ قغٌغ و ٌحایر ىٍاؿب و ىعهّب ةّد. ضؼیب الوقَ ىٍاؿب ةؼاي ُؼ 
 مغم ىضاؿتَ گؼدیغه اؿث. 59ىّنفَ و گّیَ ُایف ةؼ اؿاس جؿغاد پاؿط دٍُغ گان  

 گذار ( قابل قبَل بز اساس تعذاد هتخصصیي ًوزCVRُحذاقل هقذار ضزیب الٍشِ ) 1ذٍل ج

 CVRىلغار  جؿغاد ىحعننیً CVRىلغار  جؿغاد ىحعننیً CVRىلغار  جؿغاد ىحعننیً

5 99/0 11 59/0 25 37/0 

6 99/0 12 56/0 30 33/0 

7 99/0 13 54/0 35 31/0 

8 75/0 14 51/0 40 29/0 

9 78/0 15 49/0 - 

10 62/0 20 42/0 

 ّایافتِ
ي جضلیق از زيهَ زٍـیث، ُاي زيؿیث قٍاظحی ٌيٌَّدر ةعف کيی ةَ ةؼرؿی و جّمیف ویژگی

رقحَ جضنیهی، ؿاةلَ ظغىث و درزَ ؾهيی پؼداظحَ قغ. ٌيٌَّ آىاري جضلیق قاىم اؿاجیغ و ظتؼگان 
 ةاقغ.ؾهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿی ىی

 هشخصات دهَگزافیک اساتیذ ٍ خبزگاى علَم تزبیتی ٍ رٍاًشٌاسی 2جذٍل 
 درمغ جؿغاد ىكعنات دىّگؼافیک 

 زٍؾ
 

 ىؼد
 زن

8 
3 

72.72% 
27.28% 

 ؿاةلَ ظغىث 
 

10- 3 
20- 11 

30- 21 

2 
7 
2 

18.18% 
63.64% 
18.18% 

 درزَ ؾهيی
 

 ىؼةی
 اؿحادیار

 داٌكیار

 اؿحاد

1 
7 
2 
1 

9.09% 
63.63% 
18.19% 
9.09% 

 
رقحَ 
 جضنیهی
 
 

 رواٌكٍاؿی
 فهـفَ جؿهیو و جؼةیث

 ةؼٌاىَ ریؽي درؿی

 ؾهّم ؿیاؿی و دیً قٍاؿی -زاىؿَ قٍاؿی
 انِیات و ىؿارف اؿالىی

2 
3 
4 
1 
1 

18.19% 
27.27% 
36.36% 
9.09% 
9.09% 

 100 11 زيؽ کم



56 9911 پاييس ،اول، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 
ُاي صضؼت ؾهی )ع( در  اٌغیكی در آىّزه ىذتث  ُاي جؼةیحی  دؿحاورد جضهیم ىضحّا در ىّرد دالنث

 ظتلَ ةٍغي قغه اؿث. 3دالنث جؼةیحی در زغول  77ىفِّم امهی و  13
 

 ّای حضزت علی )ع(   اًذیشی در ّز هحَر در آهَسُ هثبت  داللت ّای تزبیتی  3جذٍل 
 

 ُاي جؼةیحی ىذتث اٌغیكی در ُؼ ىضّردالنث ىفاُیو امهی

 ؾاىم صؼکث و ةاؾخ ؾيم  -1 اىیغ

 اؿحلاىثجلّیث كغرت متؼ و  -2

 جلّیث صؾ قادکاىی و ٌكاط -3

 ایساد ؿالىث رواٌی اٌـان  -4

 ایساد ظّدةاوري -5

 جلّیث صؾ کارداٌی و کارآیی -6

 جلّیث صؾ دوراٌغیكی -7

 افؽایف اٌؼژي رواٌی -8

 رُایی از اصـاس ةَ ةً ةـث رؿیغن -9

 کاُف جؼس و اضعؼاب -10

 جـِیم ىكکالت -11

 ُاي آیٍغه ضاىً قفاف قغن اةِام -12 دوراٌغیكی

 ُا و رویغادُا  جؼ از ىـائم، رفحارُا، واکٍف داقحً جنّیؼي قفاف -13

 اٌغیكی ةؼاي رظغادُاي اصحيانی چاره -14

 ُاي ظؼدىٍغي دوراٌغیكی از ٌكاٌَ -15

 اؾحغال در کارُا -16

 ةیٍی پیاىغُاي ازحياؾی آن ةؼرؿی زّاٌب و زوایاي گٌّاگّن و پیف -17

 جلّیث زٌغگی و آگاُاٌَ پیف رفحً -18

 ؿالىحی از ٌاىالیيات ديؼه دوراٌغیكی -19

 دوراٌغیكی ةاؾخ جلّیث پكث گؼىی -20

 دوراٌغیكی ؾاىم کاُف قتَِ ٌاك در زٌغگی -21

 جّقَ ةؼداقحً ةؼاي کّچ از کيال دوراٌغیكی  -22

 کـب پیؼوزي ةا دوراٌغیكی -23

 ةاز داقحً از آنّده قغن ةَ وؿیهَ دوراٌغیكی -24

 دچار صیؼت و ؿؼگؼداٌی ٌكغن از ظؼیق دوراٌغیكی  -25
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 ُاي جؼةیحی ىذتث اٌغیكی در ُؼ ىضّردالنث ىفاُیو امهی

 جنغیق کؼدن گيان ٌیک دیگؼان -26 گيان ٌیکّ

 گيان ٌیک ٌـتث ةَ ظغاوٌغ  -27

 گيان ٌیک ٌـتث ةَ ىؤىٍان -28

 گيان ٌیک ىّزب جلّیث پؼؿحف ظغاوٌغ -29

 گيان ٌیک ىّزب جلّیث ؾتاد  -30

 گيان ٌیک ىّزب جلّیث اظاؾث از ظغاوٌغ  -31

 دیغن داقحَ ُا و ٌؿيث ُا در زٌغگی ةیف از ٌغاقحَ ُا -32 ظّقتیٍی

 داقحً ُغف در زٌغگی -33

 آؿان گیؼي در اىّر زٌغگی -34

 ظّ گؼفحً ةَ دیگؼان )زاىؿَ گؼایی( -35

 آراىف دل و ؿالىحی دیً -36

 زهب ىضت ث دیگؼان -37

 ةَ دؿث آوردن ةِكث -38

 صُـً ٌیث ٌـتث ةَ ظّد -39 صـً ػً

 گؼه گكایی از زٌغگی  -40

 صُـً ٌیث ٌـتث ةَ دیگؼان -41

 کاُف ظّدةؽرگ ةیٍی ىفؼط -42

 داقحً اراده و پكحکار و ىّفلیث -43 آیٍغه ٌگؼي

 جلّیث ظّش اكتانی -44

 جلّیث ُيتـحگی و پیٌّغ ةا دیگؼان -45

 جلّیث وفّر ٌؿيث -46

 دوري از گٍاه -47

 ٌیفحادن در دام فحٍَ ُا -48

 کٍسکاوي در اىّر  -49 ژرف اٌغیكی

 جلّیث رواةط ةا دیگؼان -50

 ؾاىم کاُف ةغي ُا -51

 پیغا کؼدن ؾیّب ظّد -52

 رُایی از گٍاه -53 پاك ؿؼقحی

 کاُف ىكکالت زـيی و روصی -54

 ُيٍكیٍی ةا افؼاد ظّب و ظّقٍام -55

 واكؽ ٌكغن در ىضم جِيث -56
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 ُاي جؼةیحی ىذتث اٌغیكی در ُؼ ىضّردالنث ىفاُیو امهی

 جلّیث جّةَ در اٌـان -57

 ٌغاقحً كضاوت قحاةؽده -58 جفـیؼ ىٍعلی و ىذتث 

 جّزَ ةَ صضّر ظغا در ُـحی -59

 اونّیث ةٍغي در زٌغگی -60

 واقکافی ىكکالت -61

 جلّیث ٌَّفؾ و اراده -62 جؿلم گؼي ىذتث

 جلّیث فؿانیث ىفیغ -63

 جلّیث اؾيال مانش -64

 کاُف ىلایـَ ظّد ةا دیگؼان -65

 کاُف پیؼوي از گيان -66

 ىنهضث داٌـحً ؿعحی ُا و متؼ کؼدن ةؼ آٌِا -67 ظّش ةاوري )متؼ در اىّر(

 کاُف اٌغوه -68

 کاُف یأس و ٌااىیغي -69

 متؼ وؿیهَ ٌسات -70

 ىایَ قادى و قکؼ -71

 اؾحلاد كهتی و واكؿی ةَ درؿث ةّدن رفحار و گفحار دیگؼان  -72 صيم ةؼ مضث

 ي رفحار جلّیث آدار ٌیک در ىّرد اٌسام دٍُغه -73

 جلّیث جؼجیب ادؼ ةَ کارُا -74

 جّزَ ىذتث ةَ قکـث ُاي كتهی -75 اٌحؼارگؼي ىذتث )اٌحؼار وكّع رویغادُاي ظّقایٍغ(

 از ةیً ةؼدن جفکؼات ىٍفی ةا کؼدارُاي ىذتث -76

 اٌحؼار آیٍغه اي ىذتث -77

 

 



 65 آن ی)ع( و اؾحتارؿٍس یصضؼت ؾه يُادر آىّزه یكیىذتث اٌغ یحیجؼة يُادالنث يواکاو

 

 
 ّای حضزت علی )ع( اًذیشی در آهَسُ هثبت  ّای تزبیتی  هفاّین کلی داللت 1شکل 
 

اٌغیكی در  ىذتث  ُاي جؼةیحی  دؿحاورد جضهیم ىضحّا در ىّرد پاؿط ةَ ؿّال پژوُف در ىّرد دالنث
 دالنث جؼةیحی اٌسام گؼفث. 77ىفِّم امهی و  13ُاي صضؼت ؾهی )ع( در  آىّزه

 

 گیزیبحث ٍ ًتیجِ
ةَ مّرت ىفاُیو امهی و ؿپؾ  3ةَ ایً ؿّال ىفاُیو ُيغؿحَ قغه ةؼ اؿاس زغول ةؼاي پاؿط 

ىفِّم  13دالنث ُاي جؼةیحی در ُؼ ىضّر ظتلَ ةٍغي گؼدیغٌغ و در ٌِایث دالنث ُاي جؼةیحی در 
دالنث جؼةیحی ظتلَ ةٍغي قغ قغ. ٌحایر ىػکّر جا صغي ةا یافحَ ُاي ؿادات یغانَ پّر  77امهی و 

( اٌعتاق و ُيعّاٌی ٌـتی دارد. ةؼرؿی و جتییً ؿّال 1395ازاده ةهّري و ُيکاران )( و رض1396)
فّق ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ در ٌؼام جؿهیو و جؼةیث اؿالىی ٌّع ٌگاه اٌـان ةَ دٌیا ىی جّاٌغ ىٍسؼ ةَ 
ن پیاىغُاي ىذتث یا ىٍفی قّد. ٌگاه ىٍفی و اٌؽواظهتاٌَ و پكث ةَ دٌیا ٌَ جٍِا ىّرد جأکیغ ىؼةیا

ةؽرگّار ٌؼام جؿهیو و جؼةیث اؿالم ٌتّده ةهکَ جّؿط ىؿنّىیً )ع( ىّرد ىػىث ٌیؽ كؼار گؼفحَ اؿث. از 
ٌؼؼ ٌؼام جؿهیو و جؼةیث اؿالىی، دٌیا و ظتیؿث ٌَ جٍِا ىضم و زایگاه زقث، ىکؼوه و ىػىّم ٌیـحٍغ 

ا ىایَ آراىف كهب و ةهکَ ةـیار زیتا و زػاب ىی ةاقٍغ. اىام ؾهی )ع( ظّش ةیٍی و ىذتث ٌگؼي، ر
ؿالىث دیً ىی داٌغ کَ ةی قک ديؼات جؼةیحی زیادي از زيهَ: اىٍیث فکؼي، غو زدایی، ىضتث 



55 9911 پاييس ،اول، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

زایی، پیكگیؼي از گٍاه، قادي و ٌكاط، متؼ و جضيم، جلّیث ٌَّفؾ و اراده و ... در پی دارد. ةٍاةؼایً، 
-ةَ اٌـان ُا اىکان و كغرت ىی از ىٍؼؼ صّزه جؼةیحی اٌغیكَ ُاي ىذتث ةؼ غٍاي زٌغگی ىی افؽایغ،

چٍیً ىذتث اٌغیكی مؼفاً دُغ جا اصـاس كغرت ةیكحؼي ٌيایغ و ةَ اظيیٍان ظاظؼ ةیكحؼي ةؼؿغ. ُو
گیؼي ةؼ قعنیث، ؿالىحی و یک ىّضّع اٌگیؽه ةعكی ٌیـث، ةهکَ جأدیؼي ؿازٌغه و كاةم اٌغازه

ي یافحً راُی ةَ ىٍؼّر زٌغگی ةِحؼ، ایً ُا دارد. اؿاؿی جؼیً ٌکحَ ةؼاىیؽان اٌؼژي و ظالكیث اٌـان
ُا دیؼ ٌیـث، ىِو ایً ةاور اؿث کَ ةؼاي جغییؼ در زِث ىذتث و ةِحؼ قغن، ُیچ گاه ةؼاي اٌـان

قّد جغییؼ کؼد ةٍاةؼایً، اٌؿعاف اونیً قؼط جغییؼپػیؼي و ٌكاٌَ یک ذًُ ةؼجؼ اؿث کَ ةغاٌٍغ ىی
ٌيایٍغ و ةؼ آٌان جاکیغ دارٌغ. از ؿّیی را جاییغ ىی ُاي صضؼت ؾهی )ع( ایً ٌّع ٌگؼشاؿث کَ آىّزه

ُاي درؿی ةایغ ةَ ٌضّي ةا جّزَ ةَ اُيیث و زایگاه كّة ىذتث اٌغیكی در اٌغیكَ اؿالىی، ةؼٌاىَ
اي جٍؼیو کٍغ جا ُغایث آٌان ةَ ؿيث ىذتث گؼایی ةاقغ کَ جالش و پّیف فکؼي ىحؼةیان را ةَ گٌَّ

ُاي درؿی ٌیؽ ةایغ ةؼ ایً امم ىیـ ؼ گؼدد، ةؼ ایً اؿاس ةؼٌاىَو ىذتث اٌغیكی و صلیلث ُـحی 
اؿحّار ةاقٍغ کَ ىحؼةیان را ةَ ؿّي صلیلث ُـحی رٍُيّن ٌيایغ و ایً در ؿایَ ةؼاٌگیعحً كّة جفکؼ 
و ىذتث اٌغیكی اىکان پػیؼ اؿث. ٌگؼش افؼاد ةَ زٌغگی و اجفاق ُاي روزىؼه، یکـان ٌیـث؛ ؾغه اي 

ٌغگی و صّادث آن ىی ٌگؼٌغ و ؾغُاي چٍیً ٌیـحٍغ، ونی ةَ ُؼ صال ٌگؼش قعل ةا دیغ ىذتث ةَ ز
ةَ زٌغگی، در روصیَ و روان او جأدیؼ ىِيی ىی گػارد؛ ةَ ظّري کَ جفکؼ ىذتث ىی جّاٌغ ةاؾخ 
ىّفلیث و کاىیاةی اٌـان در زٌغگی گؼدد ةَ ایً دنیم، رواٌكٍاؿان و درىاٌگؼان ُيّاره ةَ ىؼدم 

کَ افکار ىٍفی و ةغةیٍاٌَ را رُا کؼده و ةا دیغي اىیغواراٌَ ةَ ظّد و اظؼافیان و ؿفارش ىی کٍٍغ 
زِان ظهلث و صّادث آن ةٍگؼٌغ. از دیگؼ ؿّ، ادیان آؿياٌی کَ ُغفكان رقغ اٌـان و ةارور کؼدن 

رواٌی اٌـاٌِا جّزَ کاىم ٌيّده اٌغ.  -اؿحؿغادُاي ؾؼیو اٌـاٌی اؿث، ةَ ىتاصخ رواٌكٍاظحی و روصی
از زيهَ ىّاردي کَ در ؿالىحی روان اٌـان ٌلف دارد و ادیان انِی ةَ آن جّزَ ٌيّده اٌغ، ىذتث 
اٌغیكی ٌـتث ةَ ظغا و زِان ُـحی و صّادث آن اؿث. ایً ىّارد ةارُا در ىحّن گؼاٌتِاي اؿالىی، 

دن ٌلف كؼآن، ٌِر انتالغَ و روایات ةَ مّرت کارةؼدي ةیان قغه اٌغ. اٌغیكیغن و ٌضّهء فکؼ کؼ
ُا ُيّاره ةا ٌّع جفکؼ ظّد و ٌگؼقی کَ ةَ زِان دارٌغ از  ةـیار ىِيی در زٌغگی اٌـان دارد. اٌـان

داٌغ، ةهکَ  اٌغیكغ، ُیچ اجفاكی را در ؾانو قؼ و ةغ ٌيی ىی  قٌّغ. اٌـاٌی کَ ىذتث یکغیگؼ ىحيایؽ ىی
ٌغ. او از نعف و رصيث دا قغه و جضث کٍحؼل ظانق ةؽرگ ؾانو ىی  نضؼَ ةَ نضؼَء آن را صـاب

کٍغ. ظغاوٌغ قادي ةَ دؿث آىغه از قٍاظث و آگاُی اٌـان ٌـتث  و قادي ىی  ظغاوٌغ، اصـاس نػت
ٌيایغ. در ٌؼام جؿهیو و جؼةیث اؿالىی ٌّع ٌگاه اٌـان ةَ دٌیا ىی  و رصيث انِی را جأییغ ىی  ةَ نعف

 جّاٌغ ىٍسؼ ةَ پیاىغُاي ىذتث یا ىٍفی قّد. 
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انتالغَ و دیگؼ آىّزه ُاي صضؼت ؾهی )ع( ةَ اةؿاد ىذتث  ّزَ ةَ ایٍکَ در ؿؼاؿؼ ٌِردر پایان ةا ج
و ؿازٌغه رفحارُا، مفات افؼاد، و افکار ىذتث ٌگؼ جّزَ قغه اؿث پیكٍِاد ىی گؼدد ةؼٌاىَ ریؽان، 

ىذتث ىغیؼان و ىؼاکؽ ىؼجتط ةا صّزه جؿهیو و جؼةیث جياىی اةؿاد، راُکارُا و ىّاٌؽ پیف رو در صّزه 
اٌغیكی را کَ در کحب درؿی ىغفّل ىاٌغه اؿث ىغٌؼؼ كؼار دٍُغ و در آىّزش ایً ىؤنفَ ُا اُحيام 

در جؿهیو و جؼةیث افؼاد ةَ پؼورش اٌـاٌِایی ظغاةاور جّزَ داقحَ ةاقٍغ افؼادي کَ ظغا  ورزٌغ. ُيچٍیً
یؽ و داٌاي آقکار و ٌِان را ةَ ؾٍّان ؿؼىٍكا و امم ُـحی ةكٍاؿٍغ و ةغاٌٍغ کَ او اول و آظؼ ُيَ چ

اٌغیكی در اٌغیكَ ُاي اٌغیكيٍغان فً جؿهیو و  ىذتث  اؿث. ُيچٍیً ةَ واکاوي دالنث ُاي جؼةیحی 
 جؼةیث در اؿالم و غؼب ةپؼدازٌغ و ٌحایر صامم را ةا یکغیگؼ ىلایـَ ٌيایٍغ.

 

 هٌابع

 .كؼآن ىسیغ 

 .ٌَِر انتالغ 

 ( غؼرانضکو و دررانکهو، كو: ٌكؼ دار انکحاب االؿالىی.1366آىغي، ا ،) 

 ( (، جادیؼ ظّش ةیٍی )جفکؼ 1392پّرؿؼدار، ن، پّرؿؼدار، ف، پٍاٍُغه، ع، ؿٍگؼي، ع ا، ؾتغي، زس
ىذتث( ةؼ ؿالىث رواٌی و رضایث از زٌغگی: یک ىغل روان قٍاظحی از ةِؽیـحی. ٌكؼیَ صکیو، 

 .42-49: 1، قياره 16دوره 

 در وراي جفکؼ ىذتث )ٌلف ةاورُا در ایساد ىضغودیث(. ٌكؼیَ دنحاي ىذتث، (، 1388) داةحی، ر
 .12 -13: 10قياره 

 ( ىذتث اٌغیكی از دیغگاه ماصب ٌؼؼان، ؿّىیً کٍفؼاٌؾ زِاٌی رواٌكٍاؿی 1395صكيحی، ف ،)
 و ؾهّم جؼةیحی، صلّق و ؾهّم ازحياؾی در آغاز ُؽاره ؿّم.

 ( نغث ٌاىَ دُعغا، جِؼان: ٌكؼ داٌكگاه جِؼان.1377دُعغا، ع ا ،) 

 ( ةؼرؿی ىذتث اٌغیكی و ىّاٌؽ آن از ىٍؼؼ كؼآن و اصادیخ، 1395رؿحو ٌژاد، م، رؿحگار مفث، ر ،)
 ..31-50: 18فنهٍاىَ كؼآن و ؾهو، قيارة 

 ( ىؼوري ةؼ ىفِّم ىذتث 1396زارع، راصیم ؿادات؛ پؼي ٌاز ةٍی ؿی و ىؼضیَ ؿادات رضّي ،)
، رقث، داٌكگاه اىام مادق )ع( 21غیكی، کٍفؼاٌؾ ىهی رویکؼدُاي ٌّیً ؾهّم اٌـاٌی در كؼن اٌ

 پؼدیؾ ظّاُؼان.

 ( قکّفایی روان قٍاؿی ىذتث گؼا. جؼزيَ اىیؼ کاىکار، جِؼان: ٌكؼ روان.2017ؿهیگيً، م ،) 
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 ( ٌلف ىذتث اٌغیكی در صم ىـائم زٌغگی ةا جأک1393ؾتغانهِی ؾاةغ، ص، رزىی، اك ،) یغ ةؼ
 .159-188: 2، قياره 2آیات كؼآن کؼیو و روایات. دوفنهٍاىَ كؼان در آییٍَ پژوُف، دوره 

 ( اةؿاد جفکؼ از ىٍؼؼ كؼآن کؼیو و دالنث1398کكاورز، س، ؿؼجیپ زاده، ل ،)  ُاي جؼةیحی آن در
 .53-74: 28جؼةیث فکؼي کّدکان و ٌّزّاٌان. ىسهَ جؼةیث اؿالىی، قياره 

 ( 2018کّیهیام، س،)جؼزيَ فؼیغه ةؼاجی ؿغه و  (، ىذتث اٌغیكی و ىذتث گؼایی کارةؼدي )رقغ
 (، جِؼان: ٌكؼ زّاٌَ رقغ.1397افـاٌَ مادكی )

 ( ةؼرؿی فؼٍُگ ؿازي جفکؼ ىذتث اٌغیكی ةؼ اؿاس داده ُاي 1393ىضللیان، ز، ةّزاري، س ،)
 َ دیٍی.وصیاٌی در ىیان اككار ىعحهف زاىؿَ، کٍگؼه ةیً انيههی فؼٍُگ و اٌغیك

 ٌگؼش ىذتث. جؼزيَ فِیيَ ٌؼؼي، جِؼان: ٌكؼ ىؤؿـَ ایؽایؼان.(، 2018) ُيپحً، ا 

 ىلایـَ راُکارُاي ىذتث اٌغیكی در اؿالم و (، 1396) یغاهلل پّر، ىضيغُادي، فاضهی کتؼیا، ىٍِاز
رواٌكٍاؿی، کٍگؼه  ةیً انيههی ةِغاقث روان و ؾهّم رواٌكٍاظحی، جِؼان، دةیؼظاٌَ دایيی 
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