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 چکيده
ُدف پژوُض حاضر  جحهیم کیفی شٍد جحّل ةٍیادیً آىّزش و پرورش ةراشاس ىلّنَ ی  

ةرٌاىَ درشی ىؿٍّی اشث. روش پژوُض حاضر کیغی و از ٌّع جحهیم ىححّا ىی ةاطد 

.روش ىّرد اشحفاده در ایً جحهیم روش ٌيٌَّ گیری ُدفيٍد یا ةراشاس ىؿیار کَ ةا 

ةَ اشٍادو ىدارك ةرٌاىَ درشی ىؿٍّی ةرای جيؽ آوری اظالؾات اشحفاده طده  ىراجؿَ

اشث.ٌحّه ججزیَ و جحهیم جفصیری اشث. ةر ایً اشاس کحاب شٍد جحّل ةٍیادیً آىّزش 

و ىّنفَ ةاور ةَ  57.39و درغد فراواٌی  59پرورش ىّنفَ ارجتاط ةا وجّد ىحؿانی ةا فراواٌی 

و ةا  63و ىّنفَ ةاور ةَ رطد و ةانٍدگی اٌصان ةا فراواٌی  55 و ةا درغد 73غیب ةا فراواٌی 

ىّنفَ  59.9و درغد فراواٌی  05.و ىّنفَ ی ؾظق ةَ دیً ةا فراواٌی  9...درغد فراواٌی 

و ىّنفَ ی  طٍاخث خّد ةا  7.59.و درغد فراواٌی  97ؾظق ةَ زٌدگی و ظتؿیث فراواٌی

اشث ٌحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد  کَ ةَ کار رفحَ  3.و درغد فراواٌی  36فراواٌی 

درغد ةیظحریً درغد اشحفاده و ىّنفَ ی  59.9در ایً کحاب از ىّنفَ ی ؾظق ةَ دیً ةا 

 ویریگ یى جَیاز پژوُض حاضر ٌحدرغد کيحریً ةار اشحفاده طده را دارد.  5ةاور ةَ غیب 

ةاور  ب،یةاور ةَ غ ،ینارجتاط ةا وجّد ىحؿا  یطاىم طض ىّنفَ اغه یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش

 و طٍاخث خّد اشث. ؿثیو ظت ی، ؾظق ةَ زٌدگ ًیاٌصان ؾظق ةَ د یةَ رطد و ةانٍدگ
شٍد جحّل  ىؿٍّی، درشی ةرٌاىَ ىؿٍّیث، درشی، ةرٌاىَ ىؤنفَ، :واژگان کليدي
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 مقدمه

ةَ ؾٍّان فراُو شاخحً فرغث رطد  ثیرةاشث. چٍاٌچَ ج ثیجرة ازىٍدیاو ٌ یاةؿاد وجّد یاشث و جياى یچٍد ةؿد یاٌصان ىّجّد

 ظحً،یٌصتث ةَ خّ ثیحصاش جادیجالش در جِث ا ثیاو اشث. ىؿٍّ یاٌصان، ةؿد ىؿٍّ یاز اةؿاد اشاش یکیطّد،  یُيَ جاٌتَ افرادجهل

فرد کَ ىحيرکز  یةَ ؾٍّان ٌؼام اؾحلاد ثیاٌصان کاىم طدن اشث. ىؿٍّ یدر جِث اٌصان طدن و جصحجّ اوةرجرخدا کٍد وک یرویٌ گران،ید

ىرجتط ةا روح  یةَ جيرکز ةرىذُب و ىّضّع ُا ضیگرا ثیاز ىؿٍّ کیکالش فیطّد.جؿار یى فیاشث جؿر یىؿٍا و ُدفزٌدگ یةر جصحجّ

 یو ججرةَ اٌصان را در ةر ى یزٌدگ یجٍتَ ُا یگصحرده جر را کَ ُيَ  یُا عَیح ثیىؿٍّ راىّنیکَ ىعانؿات ىؿاغر پ یدارد در حان

 (5003 ّنیٌا و ف.)ةروردیگ

ةَ ٌلم  یىعِر دیىعرح طده اشث. طِ ُو ًیو دنصّزان د ظيٍدانیاشث کَ ضرورت جّجَ ةَ آن جّشط اٌد یىصئهَ ىِي ث،یىؿٍّ

ی و دارا یاشاش یفرد و اغّن یروحاٌ یاز جِان، آزاد یروحاٌ یریاشث: جؿت ازىٍدیٌ زیچ اىروز ةَ شَ ثیةظر": صدیٍّیى یاز اكتال الُّر

 (75: 733.)ىعِری، کٍد َیجّغ یروحاٌ یرا ةر ىتٍا یکَ جکاىم اجحياع ةظر یٌجِا ریجأث

اٌصان در  یةاور ةَ رطد و ةانٍدگ ب،یةاور ةَ غ ،یارجتاط ةا وجّد ىحؿان داطحًی ؿٍی ثیىؿٍّ"کردُاٌد: فیجؿر ًیرا چٍ ثیىؿٍّ

ىؿٍادار،  یدر ُصح یدرك حضّر دائي وی وجّد ىحؿان ارجتاط ةا یةر ىتٍا یطخػ یزٌدگ ویو جٍؼ یزٌدگ یو خيِا چیاز پ گذطحًی راشحا

 (75: 755.)كاشو پّر ٌػراغفِاٌی و جِث دار. افحَیشازىان 

 یةاور ةَ رطد و ةانٍدگ ب،یةَ غ ،ةاوریداطحً ارجتاط ةا وجّد ىحؿان یؿٍی ثیکرد: ىؿٍّ فیجؿر ًیرا چٍ ثیجّان ىؿٍّ یى ٍجایدر ا

 ُصحی در دائيی حضّر درك و ىحؿانی وجّد ةا ارجتاط ىتٍای ةر طخػی زٌدگی ویو جٍؼ یزٌدگو خيِای  چیاٌصان در راشحای گذطحً از پ

 اجرای ٌحیجَ در و ةانٍدگی اٌصان و رطد ةَ جّجَ ةا و اشث ذاجی و فعری اٌصان، وجّدی ةؿد ایً .انُّی دار جِث و شازىاٌذیافحَ ىؿٍادار،

طّد)كاشو پّر و ٌػراغفِاٌی  ىی فراواٌی اجحياؾی و فردی ىّجد آثار و ییاةد م اارجل و طّد ىی ىححّل رفحارُا ةرخی ٌیز و دیٍی ىٍاشک

.755 :75) 

 

 ضیرا در ةرٌام ُِای خّ یخاغ اُداف ایُدف  ،یو ظراحان ةرٌام ُِای درش زانیةرٌاىَ ر معنوي: یالف( اهداف برنامه درس

خاص ىؿعّف ةَ ُدف  ِاییژگیٌصتث ةَ ىّضّع آن از و زیةرٌاىَ ر گروه ایو طٍاخث فرد  یکٍٍد. ُر ةرٌاىَ ای ةصحَ ةَ آگاُ یدٌتال ى

 یو ىؿٍ یآگاُی ةَ شعّح ؾان رانیآن فراگ قیاشث کَ از ظر یحیوضؿ جادیىؿٍّی، ا یدرش زییةرٌاىَ ر یاغه ةرخّردار خّاُد ةّد. ُدف

 (75:  755. یٌػراغفِاٌ و كاشو پّر ).اةٍدیدشث  ضیخّ یدار کردن زٌدگ

لم از )غيد ایزدی(ىؿحلد اشث کَ از نحاظ فکری، ىؿٍّیث ىا را فراجر از ججرةَ روزاٌَ ىؿيّنی ةرده اشث و یک (ةَ 5005ٌٌهصّن)

ه جاثیر دگرگّن کٍٍدگی ةر روی زٌدگی و رواةعيان دارد.ایً جٍِا درةاره ةّدن ججرةَ ٌیصث،ةهکَ درةاره اٌجام دادن ُو غدق ىیکٍد.  در طیّ

 ارزش ُای ةرجار، آزادی درون  و چیزُایی کَ ةَ زٌدگی ىؿٍا ىی دُد،ىی ةاطد.ای ٌّیً، آن طاىم یک جصحجّ ةر 

( ةَ ٌلم از )غيد ایزدی( ىا ةاید راه ُای دشحرشی ةَ آىّزش را ةا ىؿٍّیث آىیخحَ شازیو. ةا وارد کردن 5006غفایی و طریفیان )

 ژی جتدیم ىی شازیو.ىؿٍّیث  در آىّزش و پرورش ىا کالس درس خّد را ةَ جایگاُی زٌده و پر اٌر

( ةَ ٌلم از )غيد ایزدی( ةر ایً ةاور اشث کَ ىؿٍّةث را ةاید ةخض ىِيی از ةرٌاىَ ی درشی ةَ حصاب آورد.جّجَ ةَ 5003ویٍگر )

ىؿٍّیث در آىّزش و پرورش در واكؽ جّجَ ةَ ُدف و ىؿٍاشث. یؿٍی فِو ؾيیق از ُدف و ىؿٍای درس، کار و ةرٌاىَ کَ از ىاُیث ىحؿانی 

 رخّردار ةاطد.ة

( ةَ ٌلم از )غيد ایزدی(  در ٌؼر دارد کَ حرکث ةَ شّی اٌدیظَ ُای روحاٌی، ىؿٍّی و دیٍی دٌیای غرب 5006اىیر خٍدكی )

ىّضّؾیث دادن ةَ آٌِا در حّزه جؿهیو و جرةیث ،ةَ ویژه ةرٌاىَ درشی ةَ ؾٍّان ٌگرطی ٌّ و گفحياٌی جدید جهلی ىیظّد کَ ؾهیرغو ایً کَ 

ُيچّن دیگر ٌگرش ُا ىؿيّنی و شاده ةَ ٌعر ىی آید، اىا ةَ واكؽ اٌدیظَ ای ژرف و ىححّل کٍٍده اشث کَ ٌظاٌگر پیدای رگَ  در ػاُر

 ُایی از جحّل ةٍیادیً ةراٌداز و ٌّشاز اشث.

جاریخی ىؿاغر ىؿرفی ( ةَ ٌلم از )غيد ایزدی(در اثر خّد ةا ؾٍّان )فِو ةرٌاىَ درشی( ةرٌاىَ درشی ةَ ؾٍّان گفحيان 5005پایٍار )

 کرده اشث. ةَ زؾو او ةرٌاىَ درشی در ىحً ُای ىخحهف از جيهَ ىحً زیتایی طٍاخحی ،دیٍی، پصاشاخحارگرایی و شیاشی فِيیده ىی طّد.

( ةَ ٌلم از )غيد ایزدی(اطاره ىی کٍد کَ ةا وارد کردن ىؿٍّیث در آىّزش، ىی جّاٌیو زٌدگی را ةَ درون کالس ُای 5000ىیهر)

روح و ةی اٌرژی ةتریو و آىّزش را  ؾيیلا ةا زٌدگی  فراگیران ىٍعتق شازیو.ُيچٍیً ىیحّاٌیو ةیً ؾّاىم دروٌی و ةیروٌی ،ؾلالٌی و ةی 

 ذاجی، کيی و کیفی، جؿادل ةركرار کٍیو و آىّزطی را ارئَ دُیو کَ جّام ةا طادی و ٌظاط ةاطد.

حیعَ ةرٌاىَ درشی و جدریس  را ةصحری ىٍاشب رای پیاده کزدن اٌدیظَ ُای ( ةَ ٌلم از )غيد ایزدی(دو 559.روٌاند و ُيکاران )

ىؿٍّی  ىی داٌٍد  و اغعالح )ةرٌاىَ درشی ىؿٍّی( را ىکيهی ةرای ةرٌاىَ درشی ىدارس ظهلی ىیکٍٍد . ةرٌاىَ درشی ىؿٍّی یک ةرٌاىَ 
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اس،ؾظق و دنصّزی را در داٌض آىّزان رطد داده ،جلّیث ىارپیچی و غیر خعی اشث.ةرٌاىَ درشی ىؿٍّی ةاید كهب را ةظکافد ،ؾاظفَ،احص

 ٌيیاد و جضاد ُای ةیً كهب روح را حم کٍد.

 

 مولفه ها و تکرار در مقاله ها 1-1جدول 

درغد 

 یفراواٌ
 زیر ىّنفَ ُا و شال صٍدهیٌّ فراواٌی

ىّنفَ ُای 

 اغهی

.5 7 

،دکحر احيد  یكاشو پّر دُاكاٌ یؾه

 (755.) یرضا ٌػر اغفِاٌ

 (5005دگاه کٍث)دی

غيد ایزدی*، ىػعفی كادری، 

 (757.)ٍییفاظيَ حص

 ییکيال ٌِا-.

 طٍاخث ىتدا-5

 یاٌس ةا جؿان-7

ارجتاط ةا 

یوجّد ىحؿان  

50 9 

ایزدی*، ىػعفی كادری،  غيد

 (755.)ٍییفاظيَ حص

 (شّره نليان 76 َی)آ

غيد ایزدی*، ىػعفی كادری، 

 (757.)ٍییفاظيَ حص

اىثیزىان ك-.  

ٌصانىحم ىرگ ا-5  

دنیكاةم د ریةاور ةَ ىصائم غ-7  

بیةاور ةَ غ  

6 5 

،دکحر احيد  یكاشو پّر دُاكاٌ یؾه

 (755.) یرضا ٌػر اغفِاٌ

غيد ایزدی*، ىػعفی كادری، 

 (757.)ٍییفاظيَ حص

 (5003)انکیٍس

یزٌدگ یو خيِا چیگذطحً از پ-.  

ارجتاط ةا وجّد  یةر ىتٍا یطخػ یزٌدگ ویجٍؼ -5

یىحؿان  

ىؿٍادار یدر ُصح یائيدرك حضّر د -7  

ةاور ةَ رطد و 

اٌصان یةانٍدگ  

56 3 

،دکحر احيد  یكاشو پّر دُاكاٌ یؾه

 (755.)ی رضا ٌػر اغفِاٌ

ایزدی*، ىػعفی كادری،  غيد

 فاظيَ

 (757.)ٍییحص

 (733.)ىعِری،

ًیةَ جا اوردن اداب د-.  

ًیدفاع از د -5  

ًیطٍاخث د -7  

ًیؾظق ةَ د  

.3 6 

دکحر احيد ، یكاشو پّر دُاكاٌ یؾه

 (755.) یرضا ٌػر اغفِاٌ

ایزدی*، ىػعفی كادری،  غيد

 (757.)ٍییفاظيَ حص

 (733.)ىعِری،

ؿثیطٍاخث ظت -.  

ؿثیحفغ ظت -5  

یو زٌدگ ؿثیراةعَ ظت -7  

ؾظق ةَ 

و  یزٌدگ

ؿثیظت  

50 9 

،دکحر احيد  یكاشو پّر دُاكاٌ یؾه

 (755.) یرضا ٌػر اغفِاٌ

غيد ایزدی*، ىػعفی كادری، 

 (757.)ٍییفاظيَ حص

 )اٌصان در كرآن ،طِید ىعِری(

طٍاخث ؾيیق اشحؿداد و جّاٌایی -.  

یطٍاخث ارزش خّد و جایگاه اٌصان در ُصح -5  

طٍاخث غفات و ىهکات اخالكی -7  

 طٍاخث خّد

 

 :1-1نتيجه گيري جدول 

انی، ةاور ةَ غیب، ةاور ةَ رطد و کَ ةرٌاىَ درشی ىؿٍّی طاىم طض ىّنفَ اغهی  ارجتاط ةا وجّد ىحؿ  اپژوُض حاضر ٌظان ىی دُد

 ةانٍدگی اٌصان ؾظق ةَ دیً ، ؾظق ةَ زٌدگی و ظتیؿث و طٍاخث خّد اشث.
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و ىّنفَ  50ةا درغد  9و ىّنفَ ةاور ةَ غیب ةا فراواٌی  5.و درغد  7ةر ایً اشاس ىلانَ ُا  ىّنفَ ارجتاط ةا وجّد ىحؿانی ةا فراواٌی 

و  6ىّنفَ ؾظق ةَ زٌدگی و ظتیؿث فراواٌی  56و درغد  3ىّنفَ ؾظق ةَ دیً ةا فراواٌی  6ةا درغد  5ی ةاور ةَ رطد و ةانٍدگی اٌصان فراواٌ

ةَ کار رفحَ اشث. ٌحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد  از ىّنفَ ی ؾظق ةَ دیً   50و درغد  9و ىّنفَ ی طٍاخث خّد و فراواٌی  3.درغد 

 رطد و ةانٍدگی اٌصان کيحریً درغد اشحفاده طده اشث.  ةیظحریً درغد و ىّنفَ ی و از ىّنفَ ةاور ةَ 

 

 تعریف مولفه ها 2-1جدول 

 ىّنفَ ُا جؿرةف ىّنفَ ُا

از جّ وجّد دارد، ىٍظأ  جر یىحؿان یزیچ ٍکَیةَ ا یاحصاس دروٌ کیةَ خداوٌد از  يانیا

 يانیفرد ةَ خدا ا کَ یدارد. ٍُگاى یدر روح طيا شکٍ یوجّد ىحؿان کی ٍکَیا رد،یگ یى

 دُد یى عیجظخ زیچ دارد، رحيث و نعف خداوٌد را در ُيَ

 یارجتاط ةا وجّد ىحؿان

ةَ  یُيان اؾحلاد كهت بیةَ غ يانیا لثیدارٌد . حل بیةَ غ يانیُصحٍد کَ ا یکصاٌ ًیىحل

 .طّد یٌي دهیطّد د یگٍجد، حس ٌي یاشث کَ در حّاس اٌصان ٌي یاىّر
 بیةاور ةَ غ

 اٌصان یةاور ةَ رطد و ةانٍدگ اشث و ٌلعَ آغاز آن جّجَ ةَ حضّر اوشث ژهیو اتیؾٍا ًیةَ ا ندیجّجَ ةَ خدا ىلدىَ رش

)ىاٌٍد خدا( اشث و ةا  گرانیةَ د یاحصاش یکَ پاشخ داٌد یى یاریؾيم اخح کیؾظق را

و  ،یفهصف ،یٍید یُا ٍَیخّد را در زى فی. آورد جؿرردیپذ یغّرت ى ثیُدف ارجلاء طخػ

ىضاىیٍی کَ شتب طٍاخث دیً ةا خدا جٍِا طدن. یؿٍی. ؾظق داٌد یده ىكاةم اشحفا یؾهي

 طّد و ُيچٍیً دفاع از حرىث دیً

 ًیؾظق ةَ د

طٍاخث پیدا کردن در ىّرد ظتیؿث راُِای حفاظث از ىحیط زیصث و ُيچٍیً راةعَ ی 

 جٍگاجٍگ اٌصان و ىحیط و جؿاىم اٌِا
 ؿثیو ظت یؾظق ةَ زٌدگ

کَ ُصحیو از جّاٌایی اشحؿداد خالكیث طٍاخث ارزش و ىلام  طٍاخث پیدا کردن از خّدی

 خّد طٍاخث غفات اخالكی و رذایم اخالكی
 طٍاخث خّد

 

 زیر مولفه هاي ارتباط با وجود متعالی 2-2جدول:

 ىّنفَ زیر ىّنفَ ُا یفراواٌ درغد فراواٌی

  ییکيال ٌِا 66 90.95

 یارجتاط ةا وجّد ىحؿان داتطٍاخث ى 57 56.55

  اٌس ةا جؿانی 56 59.53

  جيؽ 59 00.

 

طاىم  یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش ی :پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد ارجتاط ةا وجّد ىحؿان یىّنفَ ُا ریز :2-2نتيجه گيري جدول 

انی را دار ی یکی از آٌِاشث کَ خّد شَ زیر ىّنفَ ی کيال ٌِایی، طٍاخث ىتدا،اٌس ةا جؿارجتاط ةا وجّد ىحؿان  ی اشث کَطض ىّنفَ اغه

 90.95فراواٌی و  66زیر ىّنفَ کيال ٌِایی دارای آىّزش و پرورش  ًیادیکحاب شٍد جحّل ةٌٍحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد در    اشث

 اشث. 59.53ةا درغد فراواٌی  56و اٌس ةا جؿانی دارای فراواٌی  56.55فراواٌی و  57درغد فراواٌی و ىّنفَ طٍاخث ىتدا دارای 
 

 بيباور به غ يمولفه ها ریز 3-2جدول:

یفراواٌ درغد فراواٌی  ىّنفَ زیر ىّنفَ ُا 

  زىان كیاىث 7. 5..73

حم ىرگ اٌصانى 9 7.66. بیةاور ةَ غ   

دنیكاةم د ریةاور ةَ ىصائم غ 6. 90   
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  جيؽ 73 00.

 

طاىم طض ىّنفَ  یىؿٍّ یىَ درشکَ ةرٌا پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی ةاور ةَ غیب ىّنفَ ُا ریز :3-2نتيجه گيري جدول 

ةاور ةَ غیب یکی از آٌِاشث کَ خّد شَ زیر ىّنفَ ی زىان كیاىث، ىحم ىرگ اٌصان ،ةاور ةَ ىصائم غیر كاةم دیدن را دار  اشث کَ  یاغه

 5..73راواٌی و ف 7.زیر ىّنفَ زىان كیاىث دارای آىّزش و پرورش  ًیادیکحاب شٍد جحّل ةٌٍحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد  در  اشث

ةا درغد  6.و زیر ىّنفَ ی ةاور ةَ ىصائم غیر كاةم دیدن دارای فراواٌی  7.66.فراواٌی و  9درغد فراواٌی و ىّنفَ  ىحم ىرگ اٌصان دارای 

 اشث.   90فراواٌی 

 
 ی انسانباور به رشد و بالندگ يمولفه ها ریز 4-2جدول:

یفراواٌ درغد فراواٌی  ىّنفَ زیر ىّنفَ ُا 

یزٌدگ یو خيِا چیگذطحً از پ 5. 77.55 یةاور ةَ رطد و ةانٍدگ   

ارجتاط ةا وجّد یةر ىتٍا یطخػ یزٌدگ ویجٍؼ 59 66.36  اٌصان 

ىؿٍادار یدر ُصح یدرك حضّر دائي 5. 66..5   

  جيؽ 93 00.

 

 یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش  پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد :ی ةاور ةَ رطد و ةانٍدگی اٌصان ىّنفَ ُا ریز :4-2نتيجه گيري جدول 

ی کَ ةاور ةَ رطد و ةانٍدگی اٌصان یکی از آٌِاشث کَ خّد دارای شَ زیر ىّنفَ ی گذطحً از پیچ خيِای زٌدگی ، طاىم طض ىّنفَ اغه

کحاب جٍعیو زٌدگی ةر ىتٍای ارجتاط ةا وجّد ، درك حضّر دائيی در ُصحی ىؿٍادار اشث ٌحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد   در جحهیم 

و زیر ىّنفَ جٍؼیو زٌدگی  75.55و درغد فراواٌی  5.شٍد جحّل آىّزش و پرورش زیر ىّنفَ ی گذطحً از پیچ و خيِای زٌدگی ةا فراواٌی 

و  5.و زیر ىّنفَ ی درك حضّر دائيی در ُصحی ىؿٍا دار ةا فراواٌی  66.36و درغد فراواٌی  59طخػی ةر ىتٍای ارجتاط ةا وجّد ةا فراواٌی 

و زیر ىّنفَ جٍعیو  5.را دارا ُصحٍد.  زیر ىّنفَ درك حضّر دائيی در ُصحی  ىؿٍادار دارای کيحریً فراواٌی یؿٍی   66..5فراواٌی  درغد

 ةیظحریً  فراواٌی را داراشث. 59زٌدگی طخػی ةر ىتٍای ارجتاط ةا وجّد ةا فراواٌی  
 

 نیعشق به د يمولفه ها ریز   5-2جدول:

یفراواٌ درغد فراواٌی  ىّنفَ زیر ىّنفَ ُا 

  طٍاخث دیً 76 73.59

 ؾظق ةَ دیً ةَ جا اوردن اداب دیً 75 76.59

  دفاع از دیً 59 56.90

  جيؽ 05. 00.

 

طاىم طض ىّنفَ  یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی  ؾظق ةَ دیًىّنفَ ُا ریز :5-2نتيجه گيري جدول 

آٌِاشث کَ خّد دارای شَ زیر ىّنفَ ی گذطحً از طٍاخث دیً ، ةَ جا آوردن اداب دیً ،  دفاع از دیً ی کَ ؾظق ةَ دیً  یکی از اغه

و درغد فراواٌی    76 اشث. ٌحایج ةدشث آىاده ةر اشاس جحهیم کحاب شٍد جحّل آىّزش و پرورش زیر ىّنفَ ی طٍاخث دیً ةا فراواٌی

و درغد فراواٌی  59و زیر ىّنفَ ی  دفاع از دیً ةا فراواٌی  76.59و درغد فراواٌی  75اٌی و زیر ىّنفَ ةَ جا آوردن اداب  دیً ةا فراو 73.59

ةیظحریً   75و زیر ىّنفَ  ةَ جا آوردن اداب دیً ةا فراواٌی   59را دارا ُصحٍد.  زیر ىّنفَ دفاع از دیً دارای کيحریً فراواٌی یؿٍی   56.90

 فراواٌی را داراشث.

 

 عتيطب و یعشق به زندگ يامولفه ه ریز 6-2جدول:

یفراواٌ درغد فراواٌی  ىّنفَ زیر ىّنفَ ُا 

  طٍاخث ظتیؿث 5. 55.36
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ظتیؿثو یؾظق ةَ زٌدگ حفغ ظتیؿث 6. 77.53  

  راةعَ ظتیؿث و زٌدگی 57 67.75

  جيؽ 97 00.

 

 یکَ ةرٌاىَ درش ویریگ پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی  ؾظق ةَ زٌدگی و ظتیؿثىّنفَ ُا ریز :6-2نتيجه گيري جدول 

ی کَ ؾظق ةَ زٌدگی و ظتیؿث  یکی از آٌِاشث کَ خّد دارای شَ زیر ىّنفَ ی طٍاخث ظتیؿث، حفغ طاىم طض ىّنفَ اغه یىؿٍّ

ظتیؿث ، راةعَ ظتیؿث و زٌدگی اشث. ٌحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد  جحهیم کحاب شٍد جحّل آىّزش و پرورش زیر ىّنفَ ی طٍاخث 

و زیر ىّنفَ ی  راةعَ ظتیؿث  77.53و درغد فراواٌی  6.و زیر ىّنفَ حفغ ظتیؿث ةا فراواٌی  55.36و درغد فراواٌی   5.اواٌیظتیؿث ةا فر

و زیر ىّنفَ  ةَ  5.را دارا ُصحٍد.  زیر ىّنفَ طٍاخث ظتیؿث دارای کيحریً فراواٌی یؿٍی  67.75و درغد فراواٌی  57و زٌدگی ةا فراواٌی 

 ةیظحریً  فراواٌی را داراشث. 57دگی ةا فراواٌی  راةعَ ظتیؿث و زٌ

 
 شناخت خود يمولفه ها ریز 6-2جدول:

یفراواٌ درغد فراواٌی  ىّنفَ زیر ىّنفَ ُا 

  طٍاخث ؾيیق اشحؿداد و جّاٌایی 57 77.65

 طٍاخث خّد طٍاخث ارزش خّد و جایگاه اٌصان در ُصحی 59 73.33

غفات و ىهکات اخالكیطٍاخث  50 55.65   

  جيؽ 36 00.

 

طاىم طض ىّنفَ  یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی طٍاخث خّدىّنفَ ُا ریز :6-2نتيجه گيري جدول 

ی کَ طٍاخث خّد یکی از آٌِاشث کَ خّد دارای شَ زیر ىّنفَ ی طٍاخث  ؾيیق اشحؿداد و جّاٌایی ،  طٍاخث ارزش خّد و جایگاه اغه

خث غفات و ىهکات اخالكی  اشث. ٌحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد  جحهیم کحاب شٍد جحّل آىّزش و پرورش زیر اٌصان در ُصحی ، طٍا

و زیر ىّنفَ طٍاخث ارزش خّد و جایگاه اٌصان در ُصحی   77.65و درغد فراواٌی   57ىّنفَ ی طٍاخث ؾيیق اشحؿداد و جّاٌایی ةا فراواٌی

را دارا ُصحٍد.   55.65و درغد فراواٌی  50و زیر ىّنفَ ی طٍاخث غفات و ىهکات اخالكی ةا فراواٌی  73.33و درغد فراواٌی  59ةا فراواٌی 

و زیر ىّنفَ  ةَ طٍاخث ارزش خّد و جایگاه اٌصان در ُصحی ةا  50زیر ىّنفَ طٍاخث غفات و ىهکات اخالكی دارای کيحریً فراواٌی یؿٍی  

 ةیظحریً  فراواٌی را داراشث. 59فراواٌی  

 

 یاصل يمولفه ها 7-2دول ج

 ىّنفَ ُای اغهی زیر ىّنفَ ُا فراواٌی درغد فراواٌی

57.39 59 

از جّ وجّد  جر یىحؿان یزیچ ٍکَیةَ ا یاحصاس دروٌ کیةَ خداوٌد از  يانیا

دارد.  یدر روح طيا شکٍ یوجّد ىحؿان کی ٍکَیا رد،یگ یدارد، ىٍظأ ى

 زیچ ف خداوٌد را در ُيَدارد، رحيث و نع يانیفرد ةَ خدا ا کَ یٍُگاى

دُد یى عیجظخ  

یارجتاط ةا وجّد ىحؿان  

5 73 

 بیةَ غ يانیا لثیدارٌد . حل بیةَ غ يانیُصحٍد کَ ا یکصاٌ ًیىحل

گٍجد، حس  یاشث کَ در حّاس اٌصان ٌي یةَ اىّر یُيان اؾحلاد كهت

طّد یٌي دهیطّد د یٌي . 

بیةاور ةَ غ  

...9 63 
اشث و ٌلعَ آغاز آن جّجَ  ژهیو اتیؾٍا ًیةَ ا دنیجّجَ ةَ خدا ىلدىَ رش

 ةَ حضّر اوشث
اٌصان یةاور ةَ رطد و ةانٍدگ  

59.9 .05 

)ىاٌٍد  گرانیةَ د یاحصاش یکَ پاشخ داٌد یى یاریؾيم اخح کیؾظق را

خّد را  فی. آورد جؿرردیپذ یغّرت ى ثیخدا( اشث و ةا ُدف ارجلاء طخػ

ةا  یؿٍی. ؾظق داٌد یحفاده ىكاةم اش یو ؾهي ،یفهصف ،یٍید یُا ٍَیدر زى

ىضاىیٍی کَ شتب طٍاخث دیً طّد و ُيچٍیً دفاع از خدا جٍِا طدن.

ًیؾظق ةَ د  
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 حرىث دیً

.7.59 97 
طٍاخث پیدا کردن در ىّرد ظتیؿث راُِای حفاظث از ىحیط زیصث و 

 ُيچٍیً راةعَ ی جٍگاجٍگ اٌصان و ىحیط و جؿاىم اٌِا
ؿثیو ظت یؾظق ةَ زٌدگ  

.3 36 
پیدا کردن از خّدی کَ ُصحیو از جّاٌایی اشحؿداد خالكیث  طٍاخث

 طٍاخث ارزش و ىلام خّد طٍاخث غفات اخالكی و رذایم اخالكی
 طٍاخث خّد

 جيؽ  600 00.

 

ارجتاط ةا وجّد   یطاىم طض ىّنفَ اغه یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  : مولفه هاي اصلی 1-2جدول 

 و طٍاخث خّد اشث. ؿثیو ظت ی، ؾظق ةَ زٌدگ ًیاٌصان ؾظق ةَ د یةاور ةَ رطد و ةانٍدگ ب،یغ ةاور ةَ ،یىحؿان

و ىّنفَ  57.39و درغد فراواٌی  59ةر ایً اشاس کحاب شٍد جحّل ةٍیادیً آىّزش پرورش ىّنفَ ارجتاط ةا وجّد ىحؿانی ةا فراواٌی 

و ىّنفَ ی ؾظق ةَ  9...و ةا درغد فراواٌی  63رطد و ةانٍدگی اٌصان ةا فراواٌی  و ىّنفَ ةاور ةَ 55و ةا درغد  73ةاور ةَ غیب ةا فراواٌی 

و ىّنفَ ی  طٍاخث خّد ةا  7.59.و درغد فراواٌی  97ىّنفَ ؾظق ةَ زٌدگی و ظتؿیث فراواٌی 59.9و درغد فراواٌی  05.دیً ةا فراواٌی 

 59.9ده ٌظان ىی دُد  کَ در ایً کحاب از ىّنفَ ی ؾظق ةَ دیً ةا ةَ کار رفحَ اشث ٌحایج ةَ دشث آى 3.و درغد فراواٌی  36فراواٌی 

 درغد کيحریً ةار اشحفاده طده را دارد. 5درغد ةیظحریً درغد اشحفاده و ىّنفَ ی ةاور ةَ غیب 
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 بحث و نتيجه گيري
  ی اشث کَّنفَ اغهطاىم طض ى یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش ی :پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد ارجتاط ةا وجّد ىحؿان یىّنفَ ُا ریز

ٌحایج ةَ دشث آىده  ی یکی از آٌِاشث کَ خّد شَ زیر ىّنفَ ی کيال ٌِایی، طٍاخث ىتدا،اٌس ةا جؿانی را دار اشثارجتاط ةا وجّد ىحؿان

ّنفَ درغد فراواٌی و ى 90.95فراواٌی و  66زیر ىّنفَ کيال ٌِایی دارای آىّزش و پرورش  ًیادیکحاب شٍد جحّل ةٌٍظان ىی دُد در   

اشث.ٌحایج پژوُض حاضر حاضر ةا ٌحایج  59.53ةا درغد فراواٌی  56و اٌس ةا جؿانی دارای فراواٌی  56.55فراواٌی و  57طٍاخث ىتدا دارای 

( کَ ىعرح ىی شازد یکی از ىّنفَ ُای اغهی ةرٌاىَ درشی ىؿٍّی ارجتاط ةا وجّد ىحؿانی اشث .75.پژوُض ؾهی كاشو پّر دُلاٌی )

 .ىعاةلث دارد

ةاور ةَ غیب  اشث کَ  یطاىم طض ىّنفَ اغه یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی ةاور ةَ غیب ىّنفَ ُا ریز

ٌحایج ةَ دشث آىده  یکی از آٌِاشث کَ خّد شَ زیر ىّنفَ ی زىان كیاىث، ىحم ىرگ اٌصان ،ةاور ةَ ىصائم غیر كاةم دیدن را دار اشث

درغد فراواٌی و ىّنفَ   5..73فراواٌی و  7.زیر ىّنفَ زىان كیاىث دارای آىّزش و پرورش  ًیادیٍد جحّل ةٍکحاب شٌظان ىی دُد  در 

اشث. .ٌحایج  90ةا درغد فراواٌی  6.و زیر ىّنفَ ی ةاور ةَ ىصائم غیر كاةم دیدن دارای فراواٌی  7.66.فراواٌی و  9ىحم ىرگ اٌصان دارای 

( کَ ىعرح ىی شازد یکی از ىّنفَ ُای اغهی ةرٌاىَ درشی ىؿٍّی ةاور ةَ .75.كاشو پّر دُلاٌی )پژوُض حاضر ةا ٌحایج پژوُض ؾهی 

 غیب اشث ىعاةلث دارد.

ی کَ طاىم طض ىّنفَ اغه یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی ةاور ةَ رطد و ةانٍدگی اٌصان ىّنفَ ُا ریز

ِاشث کَ خّد دارای شَ زیر ىّنفَ ی گذطحً از پیچ خيِای زٌدگی ، جٍعیو زٌدگی ةر ىتٍای ارجتاط ةاور ةَ رطد و ةانٍدگی اٌصان یکی از آٌ

ةا وجّد ، درك حضّر دائيی در ُصحی ىؿٍادار اشث ٌحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد   در جحهیم کحاب شٍد جحّل آىّزش و پرورش زیر 

و زیر ىّنفَ جٍؼیو زٌدگی طخػی ةر ىتٍای ارجتاط ةا وجّد  75.55درغد فراواٌی  و 5.ىّنفَ ی گذطحً از پیچ و خيِای زٌدگی ةا فراواٌی 

را دارا  66..5و درغد فراواٌی  5.و زیر ىّنفَ ی درك حضّر دائيی در ُصحی ىؿٍا دار ةا فراواٌی  66.36و درغد فراواٌی  59ٌی ةا فراوا

و زیر ىّنفَ جٍعیو زٌدگی طخػی ةر ىتٍای  5.ُصحٍد.  زیر ىّنفَ درك حضّر دائيی در ُصحی  ىؿٍادار دارای کيحریً فراواٌی یؿٍی  

ةیظحریً  فراواٌی را داراشث. .ٌحایج پژوُض حاضر ةا ٌحایج پژوُض حاضر ةا ٌحایج پژوُض غيد ایزدی  59اٌی  ارجتاط ةا وجّد ةا فراو

 ( کَ ىعرح ىی شازد یکی از ىّنفَ ُای اغهی ةرٌاىَ درشی ةاور ةَ رطد و ةانٍدگی اٌصان اشث ىعاةلث دارد.757.)

ی کَ ؾظق ةَ دیً  یکی طاىم طض ىّنفَ اغه یىؿٍّ یرٌاىَ درشکَ ة پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی  ؾظق ةَ دیًىّنفَ ُا ریز

از آٌِاشث کَ خّد دارای شَ زیر ىّنفَ ی گذطحً از طٍاخث دیً ، ةَ جا آوردن اداب دیً ،  دفاع از دیً اشث. ٌحایج ةدشث آىاده ةر 

و زیر ىّنفَ ةَ جا آوردن  73.59غد فراواٌی و در   76 اشاس جحهیم کحاب شٍد جحّل آىّزش و پرورش زیر ىّنفَ ی طٍاخث دیً ةا فراواٌی

را دارا ُصحٍد.  زیر ىّنفَ  56.90و درغد فراواٌی  59و زیر ىّنفَ ی  دفاع از دیً ةا فراواٌی  76.59و درغد فراواٌی  75اداب  دیً ةا فراواٌی 

ةیظحریً  فراواٌی را داراشث ٌحایج پژوُض  75واٌی  و زیر ىّنفَ  ةَ جا آوردن اداب دیً ةا فرا 59دفاع از دیً دارای کيحریً فراواٌی یؿٍی  

 ( کَ ىعرح ىی شازد یکی از ىّنفَ ُای اغهی ةرٌاىَ درشی ؾظق ةَ دیً اشث ىعاةلث دارد.5003حاضر ةا ٌحایج پژوُض شصرو پرات )

ی کَ طض ىّنفَ اغهطاىم  یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش ویریگ پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی  ؾظق ةَ زٌدگی و ظتیؿثىّنفَ ُا ریز

ؾظق ةَ زٌدگی و ظتیؿث  یکی از آٌِاشث کَ خّد دارای شَ زیر ىّنفَ ی طٍاخث ظتیؿث، حفغ ظتیؿث ، راةعَ ظتیؿث و زٌدگی اشث. 

و درغد فراواٌی   5.ٌحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد  جحهیم کحاب شٍد جحّل آىّزش و پرورش زیر ىّنفَ ی طٍاخث ظتیؿث ةا فراواٌی

و درغد فراواٌی  57و زیر ىّنفَ ی  راةعَ ظتیؿث و زٌدگی ةا فراواٌی  77.53و درغد فراواٌی  6.زیر ىّنفَ حفغ ظتیؿث ةا فراواٌی  و 55.36

 57و زیر ىّنفَ  ةَ راةعَ ظتیؿث و زٌدگی ةا فراواٌی   5.را دارا ُصحٍد.  زیر ىّنفَ طٍاخث ظتیؿث دارای کيحریً فراواٌی یؿٍی  67.75

کَ ىعرح ىی شازد یکی از ىّنفَ ُای اغهی (757.)ٍییفاظيَ حصواٌی را داراشث. ٌحایج پژوُض حاضر حاضر ةا ٌحایج پژوُض ةیظحریً  فرا

 ةرٌاىَ درشی ؾظق ةَ زٌدگی و ظتیؿث اشث ىعاةلث دارد.

خّد یکی  ی کَ طٍاخثطاىم طض ىّنفَ اغه یىؿٍّ یکَ ةرٌاىَ درش پژوُض حاضر ٌظان ىی دُد  :ی طٍاخث خّدىّنفَ ُا ریز

از آٌِاشث کَ خّد دارای شَ زیر ىّنفَ ی طٍاخث  ؾيیق اشحؿداد و جّاٌایی ،  طٍاخث ارزش خّد و جایگاه اٌصان در ُصحی ، طٍاخث 

غفات و ىهکات اخالكی  اشث. ٌحایج ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد  جحهیم کحاب شٍد جحّل آىّزش و پرورش زیر ىّنفَ ی طٍاخث ؾيیق 

و درغد  59و زیر ىّنفَ طٍاخث ارزش خّد و جایگاه اٌصان در ُصحی  ةا فراواٌی  77.65و درغد فراواٌی   57ی ةا فراواٌیاشحؿداد و جّاٌای

را دارا ُصحٍد.  زیر ىّنفَ طٍاخث  55.65و درغد فراواٌی  50و زیر ىّنفَ ی طٍاخث غفات و ىهکات اخالكی ةا فراواٌی  73.33فراواٌی 

 59و زیر ىّنفَ  ةَ طٍاخث ارزش خّد و جایگاه اٌصان در ُصحی ةا فراواٌی   50کيحریً فراواٌی یؿٍی  غفات و ىهکات اخالكی دارای 

( کَ ىعرح ىی شازد یکی از ىّنفَ ُای .75.ةیظحریً  فراواٌی را داراشث ٌحایج پژوُض حاضر ةا ٌحایج پژوُض ؾهی كاشو پّر دُلاٌی )

 اةلث دارد.اغهی ةرٌاىَ درشی ؾظق ةَ زٌدگی و ظتیؿث اشث ىع
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