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Background and Purpose: Currently, the main objectives of psychology
are alleviating anxiety and hopelessness and evaluating the role of
spirituality in promoting life expectancy and reducing anxiety. Thus, we
aimed to investigate the effectiveness of a Quran-based religious-cognitive
training program on reducing pensioners’ anxiety and hopelessness in
Torbat-e Jam.
Materials and Methods: This was a quasi-experimental study with
pretest-posttest design and a control group. The statistical population
included 102 army retirees in Torbate-e-jam, who were selected using the
convenience sampling method. Both groups filled out the anxiety and
hopelessness subscales of the Identity Crisis Questionnaire (ICQ). Then, 40
subjects obtaining the highest scores were randomly selected and assigned
to two groups of 20 (experimental and control). The experimental group
received ten 90-minute sessions of religious-cognitive training based on
Quran verses. After the intervention, a post-test was taken from both
groups. To analyze the data, covariance analysis was used in SPSS 20.
Results: The research hypothesis was confirmed and religiouscognitive training based on Quran verses was influential on the pensioners’
hopelessness and anxiety.
Conclusion: Quran-based religious-cognitive training (verses related
to purpose and finding meaning in life) enhanced hopefulness and assuaged
anxiety in the experimental group.
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اثربخشی آموزش شناختی مذهبی ،مبتنی بر آیات قرآن...

دين و سالمت

مقاله پژوهشی
دوره  ،5شماره  ،1سال  1316صفحه.32-31 :

اثربخشی آموزش شناختی -مذهبی ،مبتنی بر آیات قرآن بـر اضطراب و ناامیدی بازنشستگان

چكيده
 -1کارشناسییا شرشییا رنشسیناسییا
بالینا ،گرنه رنشسیناسا بالینا،
دشسیییهاه ادشد شسییواا نش ییا
تربت جام ،تربت جام ،شیرشن
 -2کارشناسا شرشا علیمم ریران ن
ییای  ،عرییمر یلییت عل ییا
دشسیییهاه ادشد شسییواا نش ییا
تربت جام ،تربت جام ،شیرشن

سابقه و هدف :ازجمله اهداف روانشناسی در عصر حاضر ،مقابله با اضطراب و
ناامیدی و بررسی نقش معنویات در بهبود امید به زندگی و کاهش اضطراب است؛ بنابراین
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش شناختی -مذهبی مبتنی بر آیات قرآن بـر اضطراب
و ناامیدی بازنشستگان ارتش در شهرستان تربت جام انجام شد.
مواد و روشها :روش این پژوهش نیمهآزمایشی با استفاده از پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل  201نفر از بازنشستگان ارتشی شهر تربت
جام بود که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابتدا خرده مقیاسهای اضطراب و
ناامیدی از پرشسنامه بحران هویت ( )Identity Crisis Questionnaire: ICQتوسط

* مؤلف مسئول :عباشله شیرشس هر
گرنه رنشسیناسیا بیالینا ،دشسییهاه
ادشد شسواا نش ا تربت جام ،تربت
جام ،شیرشن

شرکتکنندگان تکمیل گردید .سپس تعداد  00نفر بهعنوان حجم نمونه که باالترین نمرات
را در خرده مقیاس های اضطراب و ناامیدی کسب کرده بودند ،انتخاب و به روش تصادفی
ساده به دو گروه  10نفری (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند .سپس برای گروه آزمایش20 ،
جلسه  00دقیقهای آموزش شناختی -مذهبی مبتنی بر آیات قرآن برگزار گردید و پس از
اتمام جلسات آموزشی ،از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .گفتنی است تجزیه و تحلیل

Email:
iranmehr475377@yahoo.com

دریافت ۸۲ :شهریور ۵۹۳۱
اصالحات ۹ :تیر ۵۹۳۱
پذیرش ۷ :تیر ۵۹۳۱

دادهها با نرمافزار  SPSS 20و آزمون تحلیل کوواریانس صورت گرفت.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و
آموزش شناختی -مذهبی مبتنی بر آیات قرآن بر اضطراب و ناامیدی بازنشستگان تأثیرگذار
بوده است.
استنتاج :با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،آموزش شناختی -مذهبی مبتنی بر
آیات قرآن (آیات مربوط به هدف و معنایابی زندگی) در بازنشستگان گروه آزمایش ،برای
افزایش امیدواری و کاهش اضطراب نقش مثبتی داشته است.
واژههای کلیدی :آموزش شناختی -مذهبی ،اضطراب ،ناامیدی

 استناد :ایرانمهر ،عبداله؛ کدکنی ،هاشم .اثربخشی آموزش شناختی -مذهبی ،مبتنی بر آیات قرآن بـر اضطراب و ناامیدی بازنشستگان .دین و
سالمت ،بهار و تابستان 9316؛( 33-31 :)9(5فارسی).
دین و سالمت ،دوره  ،5شمــاره  ،1بهار و تابستان 1931
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عبداله ایرانمهر ،*1هاشم کدکنی

2

عبداله ایرانمهر و همکار

مقدمه
غیرفعال شان شفرشد بادسیسته باع

رن ا اتعاد شدج له :ششکال در رنشبط خاسمشدگا ،سهرشسا

ن بحرشن میت بی ارشن ابتو به ضایعه سخاعا امرد

شد ایناه ،انزنیشان ،ش ساس ساشایای ن بااصرفا،

اطالعه 195/21 ،بمد که تأثیر گرنه درااسا شناختا

ششکال در خمشب ،ش ساس تنهایا ،ضعف افظه ،ششکال

یجاسا اعنمی ،ایاسهین بحرشن میت رش به 151/42

در رنشبط ج عا ن تیایا درد ای جس اسا ااشمد .شین
اسلله طبیعا شست؛ دیرش غیرفعال کردن یک فرد سبب
اسیبپذیری شن ااگردد.

کا ش دشد (.)9
اعنادرااسا تمأم با تونت رران ن دعا بر کا ش
شفسردگا ن شفزشیش سلمل  Tک کا در اطالعه

دنرشان یکباره شفرشد بادسیسته شد احیط کار باع
شیجاد بحرشن ن شد بین رفتن تعادل در نضعیت شفرشد
بادسیسته شاه شست (.)1

یا ن

کارشن شثربخش بمده شست (.)5
برخوف پژن ش اضر Bloom ،در اطالعهشی تحت
عنمشن اذ ب ،شخوق ن تکاال ،اذ ب رش دشرشی شثرشت

رشه ای اقابله با فیار ای رنشسا اتعاد ستنا؛ شاا
سکته اهم در شستخاب رش برد اناسب،

خمشسا ان با

داینه ای شعتقادی ن فر نها شفرشد یک جااعه ااباشا،
اسللهشی که در اطالعات به شثبات رسیاه شست (.)2

شخورا با دشسسته ن به شثرشت شخورا خمب سیز ششاره س مده
شست (.)1
 Ardeltدر اطالعهشی ،شثرشت دین رش رنی اف
دساگا در شفرشد اسن اثبت گزشرش س مده ن تأثیر دین ن

شارنده اتخصصان رنشسیناسا در پا کیف دراان ای
جایهزین برشی بهبمد بی اری ای رنشسا ستنا ن در مده

اذ ب رش در ترس شد ارگ برشی شفرشد اسن ( 71سال به
باال) تأییا س مده شست (.)6

سوات ن بهزیستا رنشنشناختا ،دست به خوریت ن

شارنده دستمر کار ارشکز اه ا شدج له :دشسیهاه ای

سمانری ددهشسا .اسان بهتادگا ،به شین ستیجه رسیاهشسا که

ییل ،ایییهان ،رشجرد ،دنک ن تهزشس ،بررسا بین شرتباط

برشی بهبمد بی اری ای رنشسا ،ااتمشن عونه بر دشرندرااسا

دین ن سوات شست .ستایج

ه بررسا ا به یک شار نش ا

ن سایر شاکاسات پزشکا ن درااسا رشیج ن اارن ،شد اذ ب،

ششاره دشرد ن ان شینکه ایزشن شبتو ن ارگ در شفرشد باشی ان

دعا ،پزشکا رن اسا ن اعنمیتدرااسا شستفاده کرد (.)3

ک تر شد سایرین شست؛ درستیجه شین شفرشد ،سوات

رران کریم در سمره یمسس ایه  ،75خمد رش شفای
اسچه در سینه است ن

چنین امعظه ن پنا شد طرف

پرنردگار اعرفا ااکنا؛ بنابرشین در پرتم ع ل به

جس ا ،رنشسا ن شجت اعا ن

چنین طمل ع ر ن رضایت

بییتری شد دساگا دشرسا (.)15

ین

تاکنمن اطالعات شساکا با عنایت به ش یت امضمع

دستمرشت رران شست که ااتمشن شد سهرشسا ا ن شسانه ایا

صمرت گرفته؛ بنابرشین در شین داینه سیاد به پژن ش ای

که به شختوالت شناختا ن رفتاری در شسسان ااشسجااا،

بییتر شست.

ین جهت ،خاشنسا برشی اشیت

با تمجه به شینکه شد ادامن ای شناختا -اذ با

جلمگیری س مد .به

شسسان ا پیاابرشن رش فرستاده ن کتب اس اسا سادل فرامده

ابتنا بر ایات رران بهعنمشن دن اؤلفه تأثیرگذشر بر

شست .کاالترین ن جااعترین شین کتب ،رران ااباشا که

سوات رنشن بادسیستهان سام برده ااشمد ،در

ین

شفای بی اری ای شسسان اعرفا شاه شست (.)4

رشستا ،ااتمشن اامدش اعارف دینا ن رران ن شرتقای

کارشن سیان دشد

سطح شناخت رش ااسظر ررشر دشد؛ بنابرشین اامدش ای

ستایج پژن ش اعرنفدشده ن

ایاسهین شضطرشب دخترشن دبیرستان ای ش مشد75/69 ،

شناختا -اذ با برشی بادسیستهان ن سال ناشن بهانظمر

بمد ن اهارت ای اقابلهشی برگرفته شد ایات رران بهطمر

تقمیت رن یه ن شعتقادشت ن تحکیم اباسا شجت اعا ن

اعنادشری شضطرشب ان ا رش به  36/79کا ش دشد (.)7
93

چنین تمسعه پژن ش در شین عرصه افیا ن سمدانا
دین و سالمت ،دوره  ،5شمــاره  ،1بهار و تابستان 1931
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برند ایکوت

ستایج اطالعه پارسایافر سیان دشد ایاسهین شفسردگا

اثربخشی آموزش شناختی مذهبی ،مبتنی بر آیات قرآن...

سیاط ،شایا به دساگا ن کا ش شضطرشب ن سارضایتا

شضطرشب  55درصا ،با افا  53درصا ،پمچا  55درصا،

خمش ا بمد ن درسهایت ،انجر به سوات خاسمشده ا ن ک ک

سبمد شعت اد به سفس  53درصا ،باشردشا  17درصا،

به تیکیل جااعه سالم خمش ا شا.

سارضایتا شد دساگا  57درصا ،غ هینا  12درصا،

در پژن ش اضر با اامدش اهارت ای شناختا ن

پرخاشهری  12درصا ،عصباسیت  62درصا (.)11

اهارت ای اقابله دینا؛ یعنا شستفاده شد ایات رران،

در بررسا پییینه ،پژن ش ایا که استقی اً به

تأثیر شین سمع اامدش بر شضطرشب ن ساشایای بادسیستهان

بررسا تأثیر اامدش شناختا -اذ با ابتنا بر ایات

اطالعه ن فرضیه دیر بررسا شاه شست( :ایا اامدش

رران بر بحرشن میت ن اؤلفه ای ان پردشخته باشنا،

شناختا -اذ با ابتنا بر ایات رران (ایات اربمط به

یافت سیا؛ شاا با شستفاده شد شطوعات امجمد ن ک ک

اف ن اعنایابا دساگا) ااتمشسا بر کا ش شضطرشب ن

اتخصصان ،سعا شا برسااه جااعا درخصمص اامدش

ساشایای بادسیستهان شثربخش بمده ن شضطرشب رش در ریر

شناختا -اذ با ابتنا بر ایات رران تانین گردد.

بادسیسته کا ش ن شایا به دساگا رش شفزشیش د ا؟)

برسااه  15جلسهشی اامدش شناختا اعنمی به ررشر دیر
بمده شست :جلسه شنل :با اف اشنایا با افا یم شضطرشب،

مواد و روشها

ساشایای ،فیار ای رنشسا ،رمشعا گرنه ،ساختار جلسات ن

طرح پژن ش شد سمع شبهادااییا با پیشادامن ن

سقش شناخت ن اذ ب در کا ش فیار ای رنشسا .جلسه

پسادامن بمده شست .جااعه امرد اطالعه شاال  152سفر

دنم :اامدش شناختا در امرد اؤلفه ای بحرشن میت ن

شد بادسیستهان شرتیا شهر تربت جام بمدسا .درخمر

درباره خاشنسا ن

رشبطه دعاکردن با فیار ای رنشسا ،بح

ذکر شست که رنش س مسهگیری شد سمع در دسترس

اف شد خلقت شسسان ا ،ترج ه ن تفسیر دن ایه شد ایات

میت

اربمط به اف ن اعنایابا دساگا (ایات  39سمره ریاات

( ،)Identity Crisis Questionnaire: ICQدر  15اؤلفه

ن  23سمره دار) ن تکلیف انزل .جلسه سمم :بررسا

ه شرکتکنناگان تک یل شا .پس شد بررسا45 ،

تکلیف انزل ،اامدش دعا ن جایهاه شردش ای اعنمی ن

سفر که باالترین س ره رش برشساس ایاسهین کل جااعه امرد

ترج ه ن تفسیر دن ایه (ایات  25سمره جاثیه ن  75سمره

اطالعه بهدست انرده بمدسا ،شستخاب ن به رنش تصادفا

یمسس) .جلسه چهارم :اامدش شناختا در امرد شفکار

ساده به دن گرنه  25سفره کنترل ن اداایش تقسیم شاسا.

انفا ن چهمسها برخمرد با ان ا ،تمکل به خاش ،تفکر در

برشی گرنه اداایش 15 ،جلسه اامدش شناختا -اذ با

خلقت ،ترج ه ن تفسیر ایه  165سمره ال ع رشن ن ایه 2

ابتنا بر ایات رران فتهشی یکبار ن ر جلسه 65 ،دریقه

سمره الک .جلسه پنجم :در امرد اف افرینش شسسان ا،

برگزشر گردیا ن بعا شد اامدش بهانظمر اقایسه شثر ااشخله،

نجمد دساگا پس شد ارگ ،سقش اعاد در شایا به دساگا ن

شد ر دن گرنه ،پسادامن گرفته شا.

ترج ه ن تفسیر ایات  117سمره اؤانمن ن  3ن  4سمره

ااباشا .باینصمرت که پرسینااه بحرشن
تمسط

پرسینااه بحرشن میت :شین ادامن دشرشی  75سؤشل

ریاات .جلسه شیم :در امرد بهاششت رنشن ،افدشربمدن

شست که س رهگذشری برشساس طیف لیکرت شد  1تا ( 7شد

خلقت ن ترج ه ن تفسیر ایات  31ن  36سمره دخان،

کااوً اخالفم تا کااوً امشفقم) ااباشا .خمرده اؤلفه ای

تکلیف انزل .جلسه فتم :بررسا تکالیف انزل ،ترغیب

ادامن عبارتنا شد :با افا ،پمچا ،باشردشا ،شضطرشب،

شعرا به بخیش ن شیثار ،اعرفا دین تمسط افریاگار ن

پرخاشهری ،ساشایای ،سبمد شعت اد به سفس ،غ هینا،

اف نابمدن خلقت با ترج ه ن تفسیر ایات  16سمره ال

کارشن،

ع رشن ن  25سمره ص .جلسه یتم :ت رین پییهیری شد

الفای کرنسباخ کلا ادامن رش 63 ،درصا ن برشی  15خرده

شفکار ساکارااا ن امشجهه با ان ا ،بررسا تکلیف انزل ن

سارضایتا شد دساگا ن عصباسیت ( .)11رجائا ن

دین و سالمت ،دوره  ،5شمــاره  ،1بهار و تابستان 1931
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بهسظر اارسا .شد دستانرد ای دیهر اامدش ای اذکمر،

اؤلفه به شین شرح بهدست انردهشسا :ساشایای  52درصا،

عبداله ایرانمهر و همکار

بیان اف شد خلقت شسسان ن جن با تمجه به ایات 79

شاخص ای تمصیفا شاال ایاسهین ن شسحرشف شستاساشرد

سمره ذشریات ن  161ال ع رشن .جلسه سهم :ترغیب شعرا

چنین در بخش ااار شستنباطا برشی

به تفکر اثبت ،سقش س اد در شیجاد ارشاش ن

شستفاده گردیا.

ترج ه ن تفسیر ایات  16تا  22سمره اعارج .جلسه د م:

ادامن  Tاستقل ن  Fلمین شستفاده شا .ادامن اعنادشری

بررسا رش برد ای پییهیری شد بادگیت شفکار انفا،

فرضیه ا سیز با ک ک تحلیل کمنشریاسس صمرت گرفت.

رشه ای شسس با رران ،ترج ه ن تفسیر ایات  25ن 21

ستایج جانل  1سیان ااد ا که ایاسهین س رشت شضطرشب

سمره ایا ن ج عبنای ت ااا اطالب اطرحشاه در

در پسادامن گرنه اداایش سسبت به پیشادامن ان

جلسات .برسااه اامدش فتهشی یک جلسه در اج معه

کا ش دششته شست؛ نلا بین ایاسهین پیشادامن ن

فر نها چهارده اعصمم (ع) تربت جام برگزشر گردیا .در

پسادامن گرنه کنترل تفانت چناشسا ایا اه سیا.

شرنع جلسات ،شد سمی اجری اامدش به شرکتکنناگان

شردش  Tاحاسبهشاه در سطح  P<5/57اعنادشر

شعوم شا که شین کارگاه اامدشا صرفاً با شیمه سخنرشسا

سبمد؛ یعنا در ار له پیشادامن بین ایاسهین ای س رشت

پیش سخمش ا رفت ن برشی برگزشری فعال ن باسیاط ر

شضطرشب در دن گرنه ،تفانت اعنادشری اصل سیاه شست.

ه شرکتکنناگان بایا سقش تعیینشاه خمد رش

چنین شردش  Fاحاسبهشاه در سطح  P<5/51اعنادشر

با تمجه به ش اشف ر جلسه شیفا س اینا .اجری سیز

سبمد؛ یعنا در ار له پیشادامن بین نشریاسس ای دن

بهعنمشن تیسهیلگیر به سؤشالت ش ت الا شرکتکنناگان

گرنه ،تفانت اعنادشری

هنا شیب

پاسخ خمش ا دشد ن جلسات گرنه رش در جهت ش اشف طرح،

رگرسیمن در س رشت شضطرشب در ار له پیشادامن در دن

پیش خمش ا برد .فراینا ر جلسه اتیکل شد ارنر

گرنه اداایش ن کنترل رعایت شاه شست .با رعایت

افا یم ن بررسا تکالیف جلسه ربل ،اامدش استقیم به

پیشفرض ا برشی تجزیه ن تحلیل شد ادامن تحلیل

رنش سخنرشسا ن شرشئه تکلیف بهانظمر فعالس مدن ن

کمنشریاسس شستفاده گردیا.

جلسه،

درگیرکردن شعرای گرنه با ابا

ن افا یم اطرحشاه

اصل سیاه ن

شد جانل  2ااتمشن شستنباط س مد که شردش

F

برشی جلسه بعای بمد .در شین بررسا تجزیه ن تحلیل

احاسبهشاه در سطح  P<5/51اعنادشر سیاه شست؛ یعنا

دشده ا با ک ک سرمشفزشر  SPSS 20ن ادامن تحلیلا

فرضیه پژن ش تأییا ن فرضیه صفر رد ااشمد؛ بهعبارت

کمنشریاسا صمرت گرفت.

دیهر ،اامدش شناختا -اذ با ابتنا بر ایات رران
(ایات اربمط به اف ن اعنایابا دساگا) بر شضطرشب

یافتهها

بادسیستهان تأثیرگذشر اثبت بمده ن باع

در شین اطالعه تجزیه ن تحلیل اااری در دن سطح ااار

کا ش شضطرشب

شاه شست .ضریب شِتا سیان ااد ا که ایزشن شین تأثیر،

تمصیفا ن شستنباطا شسجام شا .در بخش ااار تمصیفا شد

 5/99نشریاسس شضطرشب رش تحت تأثیر ررشر دشده شست.

جدول  :۵میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
مقیاس
اضطراب

گروهها

پیشآزمون

پسآزمون پس از حذف اثر پیشآزمون

پسآزمون

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

اداایش

14/67

2/16

15/57

2/22

4/25

2/16

کنترل

13/95

2/15

13/15

2/33

-5/25

1/11

منابع متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشادامن

151/653

1

151/653

49/531

5/551

5/771

گرنه

179/634

1

179/634

51/621

5/551

5/995
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چنین

اقایسه ایاسهین ن نشریاسس دن گرنه اداایش ن کنترل ،شد

اثربخشی آموزش شناختی مذهبی ،مبتنی بر آیات قرآن...

جدول  :۹میانگین و انحراف استاندارد نمرات ناامیدی در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
مقیاس
ناامیدی

پیشآزمون

گروهها

پسآزمون پس از حذف اثر پیشآزمون

پسآزمون
انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

5/15

3/32

5/17

1/37

اداایش

17/57

3/51

1/97

3/11

کنترل

14/75

2/19

14/37

3/39

مقیاس
ناامیدی

منابع متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

پیشادامن

253/715

1

253/715

f
35/511

سطح معناداری

اندازه اثر

5/551

5/755

گرنه

417/791

1

417/791

57/746

5/551

5/951

ستایج جانل  3سیان ااد ا که ایاسهین س رشت

ساشایای بادسیستهان دششته باشا ،صمرت گرفت .ستایج

ساشایای در پسادامن گرنه اداایش سسبت به پیشادامن

اضر گمیای شین اطلب شست که

اصل شد اطالعه

ان کا ش دششته؛ نلا بین ایاسهین پیشادامن ن

اامدش شناختا -اذ با باع کا ش شضطرشب ن شفزشیش

پسادامن گرنه کنترل تفانت چناشسا نجمد ساششته

شایا به دساگا شاه شست .با تمجه به ستایج بهدست اااه،

شست .شردش  Tاحاسبهشاه در سطح  P<5/57اعنادشر

فرضیه پژن ش تأییا ااگردد .شین ستیجه با پژن ش ایا

سبمد؛ یعنا در ار له پیشادامن بین ایاسهین ای س رشت

که در مده شضطرشب ن ساشایای ن سوات رنشسا شسجام

ساشایای در دن گرنه تفانت اعنادشری اصل سیاه شست.

خمشسا دشرد .پژن ش اضر تأییاکنناه

چنین شردش  Fاحاسبهشاه در سطح  P<5/51اعنادشر
سبمد؛ یعنا در ار له پیشادامن بین نشریاسس ای دن
گرنه تفانت اعنادشری

اصل سیاه ن

هنا شیب

شاه شست،

اطالعه  Oppongااباشا که اذ ب رش اؤلفه کلیای در
تیکیل میت دشسسته شست (.)12
یافته ای شین اطالعه با پژن ش شسپیلکا ن

کارشن

رگرسیمن در س رشت ساشایای در ار له پیشادامن در دن

که در ان بر سقش اثبت سادنشری اذ با ن اعنمی بر

گرنه اداایش ن کنترل رعایت شاه شست .با رعایت

کا ش سیاسه ای جس ا ن فیار رنشسا تأکیا شاه شست،

پیشفرض ا برشی تجزیه ن تحلیل دشده ا شد ادامن تحلیل

سم ااباشا ( )13ن تأییاکنناه پژن ش شیخ

کمنشریاسس شستفاده گردیا.

شالسواا ن

شد جانل  4ااتمشن شستنباط س مد که شردش

کارشن شست که سقش اثبت شعتقادشت

F

اذ با رش در کنارااان با تنهایا در شفرشد اسن سیان

احاسبهشاه در سطح  P<5/51اعنادشر سیاه شست؛

ااد نا.

چنین ستایج به دست اااه شد اطالعه اضر با

یعنا فرضیه پژن ش تأییا ن فرضیه صفر رد ااشمد؛

یافته ای پژن ش اعرنفدشده ن

بهعبارت دیهر ،اامدش شناختا -اذ با ابتنا بر ایات

کارشن

کارشن ن راراندشده ن

کارشن،

یا ن

خمشسا دشرد .شین

رران (ایات اربمط به اف ن اعنایابا دساگا) بر

اطالعات بهترتیب سیان دشدسا که اهارت ای اقابلهشی

کا ش

برگرفته شد ایات رران بهطمر اعنادشری ،شضطرشب دخترشن

ساشایای شاه شست .ضریب شِتا سیان ااد ا که ایزشن

دبیر ستاسا شهر ش مشد رش کا ش دشده شست ،اعنادرااسا

شین تأثیر 5/95 ،نشریاسس ساشایای رش تحت تأثیر ررشر دشده

تمأم با تونت رران ن دعا ،شفزشیش سلمل  Tک کا رش

شست.

به دسبال دششته ن شفسردگا رش کا ش دشده شست ن شسس با

ساشایای بادسیستهان تأثیرگذشر اثبت بمده ن باع

رران بر سوات رنشن دشسیجمیان امرد اطالعه اؤثر بمده
بحث

شست (.)7،5،19

شین پژن ش با اف بررسا تأثیری که اامدش

با تمجه به ستایج اصل شد شین اطالعه ،ااتمشن گفت

اهارت ای شناختا -اذ با ااتمشسا بر شضطرشب ن

شین اامدش ا به عنمشن یک اهارت شثربخش ن رمی در
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جدول  :4نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل کوواریانس

عبداله ایرانمهر و همکار

تمشس ناسادی سادگارشسه بادسیستهان ن شفرشد اسن اؤثر
شست .رران برشی

ه شامر دساگا شسسان رش کار ن برسااه

شفرشد اسن ،بر شفزشیش شایانشری ن کا ش شضطرشب سقش
اثبتا دششته شست.

شرشئه ااد ا .ایه  16سمره سحل ،رران رش تبیان برشی ر
اشیت برشی اسل اسان بیان ااکنا .در ایه  124سمره

پیینهاد ااشمد در اطالعات ایناه ،پژن ش ایا در

طه ،خاشنسا بهطمر نشضح ن اشکار به شسسان ا یادانری

داینه رشستااداایا تأثیر اامدش شناختا -اذ با ابتنا

ااکنا ،ر کسا شد یاد ان رنیگردشن شمد ،دساگا

بر ایات رران بر بهزیستا رنشنشناختا بادسیستهان

تنگ ن سختا خمش ا دششت .شعتقاد به خاشی یکتا ،دشسا،

ساداان ای دیهر در شهر ای بزرگتر شسجام شمد .پیینهاد

بخیناه ن اهربان ،بانری شساسا شست که شثرشت اه ا

دیهر شینکه ،کارگاه ای اامدشا برشی بادسیستهان برگزشر

در دساگا فرد دشرد ن به دساگا فرد جهت ااد ا،

گردد ن به تیمیق ان ا به یاد خاش ن اعنمیات ن بهخصمص

اسلملیت ن تکلیف شن رش در دساگا رنشن ااسادد ،نی رش

کتاب اس اسا رران پردشخته شمد تا امجبات رشا

در برشبر سااوی ات دساگا اقانم ااکنا ن سبب ارشاش

جنبه ای اعنمی ن سوات رنشن فرش م شمد؛ دیرش اعنمیت

شن در دساگا خمش ا شا ( .)14شارنده در شسج ن

ن بانر ای دینا رچه بییتر تقمیت گردسا ،شرتقای کیفیت

رنشن شناسا ااریکا ،بخش استقلا به رنشنشناسا دین

دساگا رش بهدسبال خمش نا دششت.

شختصاص یافته شست ن سیریات عل ا ،پایهاه ای

چنین برگزشری کارگاه ای اامدشا برشی گرنه ای

ایش ای استقل نیژهشی به شین امضمع

اختلف شجت اعا بهنیژه بادسیستهان در داینه دین ن

شینترستا ن

ااپردشدسا .تمجه به شین امرد بهگمسهشی شفزشیش یافته

اعنمیات ن کتاب اس اسا پیینهاد ااگردد.

شست که به عنمشن یک درس رس ا در بسیاری شد
دشسیهاه ای اعتبر دسیا جایهاه خاصا دشرد ن تا در

حمایت مالی
شین پژن ش رش یچ سهاد یا سادااسا

ااایا (.)17،19

سکرده شست.

برخا شد اؤسسات عل ا ،رشتهشی تخصصا بهش ار

ایت االا

با تمجه به بافت دینا در کیمر شیرشن ،پژن ش درباره
شثربخیا دین ن اعنمیت بر بهاششت رنشن ،ضرنرتا دن
چناشن اایابا .شدج له احاندیت ای پژن ش

اضر،

احاندشان ان به بادسیستهان شرتیا در شهر تربت جام

مالحظات اخالقی
در اطالعه اضر ت ام او ظات شخورا ااسظر ررشر
گرفته شست.

شست؛ بنابرشین در تع یم ستایج به دیهر گرنه ا بایا ش تیاط
الدم رش س مد .امرد دیهر شینکه ،ربل شد نرند به اطالعه شفرشد،
ایزشن اذ بابمدن ان ا سنجیاه سیا.
نتیجهگیری

تضاد منافع
در شین اطالعه یچ گمسه تراد انافعا نجمد ساشرد.
تشکر و قدردانی

با تمجه به ستایج پژن ش اضر ااتمشن بیان کرد که

بایننسیله شد کلیه بادسیستهان شرتیا شهر تربت

اامدش شناختا -اذ با ابتنا بر ایات رران (ایات

جام که در پژن ش شرکت کردهشسا ن

چنین شد ریاست

اربمط به اف ن اعنایابا دساگا) بهعنمشن یک اهارت

احترم کاسمن بادسیستهان شرتش در تربت جام تیکر ن

شثربخیا ن رمی در تمشس نای سادگارشسه در بادسیستهان ن

راردشسا ااگردد.
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چیزی اا دشسا ن ایات ان رش بیارت ن ر ت ن اایه

پیشنهادات

... مبتنی بر آیات قرآن،اثربخشی آموزش شناختی مذهبی
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