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مقدمه

قاؾواى بهعانت خهاًی ابقاظ قهگاًهای ؼا برؽای قرموت وغرؽذ کرؽظ کره ررؽ قره ؾن ل ومرؿلن
یکعیگؽًع .ایي ابقاظ فباؼتٌع اؾ :قموت خكماًی ،قموت ؼلاًری ل قرموت اخممرافی (لرعؼتی
1

ویؽکوری ل ضؽوی .)9856 ،بؽاقاـ تقؽیف قاؾواى خهاًی بهعانرت« ،قرمومی زالرت کاور
ؼفاه خكماًی ،ؼلاًی ل اخممافی ل ًه فمظ فمعاى بیمراؼی یرا ًراتواًی اقرت»( .قراؾواى بهعانرت
خهاًی .)5002 ،قموت ؼلاى ًیؿ فباؼت اقت اؾ لابمیت اؼتباط وروؾلى ل رمارٌرب برا ظیگرؽاى،
تغییؽ ل ايمذ وسیظ فؽظی ل اخممافی ل ز تضاظرا ل تمایمت نطًی بهعوؼ وٌغمی ،فاظ ًره
ل وٌاقب (کاپمى ل قاظلک .)5092 2،به بیاى ظیگؽ ،قموت ؼلاى به وفهون ازكاـ ضوب بوظى ل

اعمیٌاى اؾ کاؼآورعی ضروظ ،اتکرا بره ضروظ ،ؽؽفیرت ؼلابرت ،تقمرك بریي ًكرمی ل ضوظنرکوفایی
تواًاییرای بالموه فکؽی ل ریداًی اقت (زعاظی کوركاؼ ،ؼلني ل ايغؽًژاظ فؽیع .)9853 ،پرف
ویتواى گفت قرموت ؼلاى یکری اؾ وههترؽیي وؤلفرهرای یر ؾًرعگی قراله اقرت کره فواور
بینماؼی ظؼ نک بٌعی قاله یا ًاقاله آى ظضی ركمٌع .ایي وفهون ظؼ پی آى اقت که ازكاقرات
وٌفی واًٌع اضغؽاب ،افكرؽظگی ل ًااویرعی کمؽًرب نروظ ل اؾ برؽلؾ ًهراًهرای وؽضری ظؼ افرؽاظ
پیهگیؽی به فم آیع (کاپمى.)9649 ،
نٌاضت پٌح ًهاظ اقاقی وؤثؽ (اخمماؿ ،ضراًواظه ،رمگٌراى ،وعؼقره ل ورػرب) ظؼ ؼابغره برا
بهعانت ؼلاًی ضؽلؼی اقت ،ؾیؽا ظؼ عؽذؼیؿی ل ایداظ ل تکرو یي ل تکاور نطًریت ارمیرت
بكیاؼ ظاؼظ (ناومو .)9861 ،بهعانت ؼلاًی ظؼ ظلؼاى وطممف ؾًعگی اؾ خممه ظلؼاى خواًی ًمرم
وهه ل اقاقی ظاؼظ .ظؼ ایي قٌیي اقت که وكائ وهمی واًٌع اؼتبراط برا ظیگرؽاى ،اظاوره تسًری ،
پیعاکؽظى کاؼ ل زؽفه ووؼظ فمله ل وكئمه اؾظلاج وغؽذ وینوظ ل ًمیده ایي فواو اؾ ًؾؽ بهعانت
ؼلاًی بایع ووؼظ توخه لؽاؼ گیؽظ (ویمًیفؽ.)9862 ،
لؼلظ به ظاًهگاه ومغقی بكیاؼ زكاـ ظؼ ؾًعگی ًیؽلرای کاؼآوع فقرا ل خرواى ررؽ کهروؼی
اقت ل بیهمؽ با تغییؽات ؾیاظی ظؼ ؼلابظ اخممافی ل اًكراًی آًراى رمرؽاه ویبانرع ،ظؼ کٌراؼ ایري
تغییؽات به اًمؾاؼات ل ًممرای خعیعی بایع اناؼه کرؽظ کره رمؿوراى برا لؼلظ بره ظاًهرگاه نرک
ویگیؽظ .لؽاؼ گؽفمي ظؼ چٌیي نؽایغی بیهمؽ با فهاؼ ؼلاًی ل ًگؽاًی توأن اقت ل فممکؽظ ل براؾظری
افؽاظ ؼا تست تأثیؽ لؽاؼ ویظرع (ؼیم  .)9660 3،آنرٌا ًبروظى بكریاؼی اؾ ظاًهردو یاى برا وسریظ
ظاًهگاه ظؼ بعل لؼلظ ،خعایی ل ظلؼی اؾ ضاًواظه ،فمله ًعانمي به ؼنمه لبولیً ،اقاؾگاؼی با قرایؽ
1. World Health Organization
2. Kaplan & Sadock
3. Rettek
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افؽاظ ظؼ وسیظ ؾًعگی ل کافی ًبوظى اوکاًات آووؾنی ،ؼفاری ل المًاظی ،اؾ خممه نؽایغی ركمٌع
که ویتواًٌع وهکمت ل ًاؼازمیرای ؼلاًی ؼا ظؼ عو تسًی بؽای ظاًهدو یاى به لخوظ آلؼًرع یرا
تهعیع کٌٌع ل افت فممکؽظ ؼا بؽای ظاًهدو ووخرب نروًع (گراتؽی .)9665 1،ظاًهردو یاى گرؽله
پؿنکی ،افؿلىبؽ ظانمي وهکمت قایؽ ظاًهدو یاى ،وهکمت ضاو ظیگرؽی اؾ خممره فهراؼرای
ؼلزی ل ؼلاًی وسیظ بیماؼقماى ،ؼلبهؼل نعى با وكائ ل وهکمت بیماؼاى ؼا ًیؿ ظاؼًع ل به رمیي
ظلی به ًؾؽ ویؼقع که بیهمؽ اؾ ظاًهدو یاى ظیگؽ ظؼ وقؽٌ ضغرؽ اؾ ظقرت ظاظى قرموت ؼلاًری
ركمٌع (ياظلیاى ل زیعؼیاىپوؼ.)9855 ،
وفهوننٌاقی لاژه «قموت» ظؼ لرؽآى ودیرع بیراًگؽ آى اقرت کره ظؼ بیهرمؽ آیرهرای لرؽآى ل
ؼلایترای اقموی ایي لاژه ل رهضاًواظهرای آى بؽاقاـ وقٌای لغروی آى ،یقٌری ضرالی بروظى اؾ
آفترای بیؽلًی ل ظؼلًی (ؽارؽی ل براعٌی) اقرمقما نرعه اقرت (فراًی ل کؽوطراًی.)9861 ،
رمچٌیي با توخه به آیات ل ؼلایات ویتواى بیاى ظانت که ظؼ زوؾه «قموت» تٌها به ی ُبقع توخه
ًهعه اقت ،بمکه به خٌبهرای گوًاگوًی اناؼه وینوظ کره برؽای قرموت ومًروؼ اقرت (رماًٌرع
قموت ظیي ،قموت ظًیا ،قموت بعى ل )...ل ًیؿ ظؼ کاؼبؽظ ایي لاژه ،رره بره خٌبرهرای فرؽظی ل
نطًی توخه وینوظ ل ره به خٌبهرای اؼتباعی فؽظ با ظیگؽاى؛ اؾ خممره ضراًواظه ،ضو یهرالًعاى،
ظلقماى ل( ...فاًی ل کؽوطاًی .)9861 ،یکی اؾ فرواومی کره ظؼ ظیري اقرمن برهفٌواى ایداظکٌٌرع
وقٌو یت ل آؼاوم ضاعؽ وقؽفی وینوظ ،لؽائت یا اقمماؿ کمن المه ودیع اقت .ظؼ آضرؽیي کمراب
آقماًی ًاؾ نعه اؾ خاًب ضعالًع (لؽآى کؽیه) غکؽ ل یاظ ضعالًع ووخب آؼاوم ل اعمیٌاى لمرب
وقؽفی نعه اقت( 2ؼفع .)55 ،رمچٌیي ظؼ ایي کماب آقماًی ،لؽائت آیات الهی ل گرول فرؽاظاظى
به آى (رٌگان لؽائت ظیگؽاى) ظقموؼ ل تأکیع نعه اقت .ضعالًع ویفؽوایع« :چوى لؽآى بطواًٌع بره

آى گول فؽاظریع ل ضاوول بانیع ،نایع وهمو ؼزمرت ضرعا نرو یع»( 3افرؽا .)501 ،،چٌریي
تأکیعی بؽای لؽائت لؽآى کؽیه ل رمچٌیي اقمماؿ آیات الهی به ایي ظلی اقت تا اًكاى با ایي کماب
آقماًی ل وقاؼ ،الهی آنٌا نوظ ل با اتًا به قؽچهمه لزی ،ؼاه رعایت ل ققاظت ؼا قپؽی کٌع؛
چٌاًچه ظؼ لؽآى ویفؽوایع« :ل وا ایي کماب ؼا بؽ تو ًاؾ کؽظیه که بیاًگؽ رمه چیؿ ،ل وایره ررعایت

ل ؼزمت ل بهاؼت بؽای وكمماًاى اقت»ً( 4س  .)56 ،پژلرهگؽاى فمون لؽآًی ،بؽای لؽآى ظؼ ظل
ُ
قع لفؼ ل وقٌا لائ به افداؾ ركمٌع .وؽاظ اؾ افداؾ لفؾ ِی لؽآى ،خٌبه رٌؽی ل ؾیبایی اقت ،ل یژگی
ب ِ
َّ .2الزیه آم ُى ْىا وج ْطمئ ُّه ُق ُل ُىب ُهم بز ْکش ّالل أال بز ْکش ّالل ج ْطمئ ُّه ْال ُق ُل ُ
ىب.
ْ َّ ُ
ْ
ُْ ُ
ُ
 .3و إرا قشیء الق ْشآن ف ْاعحم ُؼىا ل ُ وأوص ُحىا لؼلد ْم ُج ْشح ُمىن.
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ ً ِّ
ْ ً ُْ
ًُ
ْ
ُ
ْ
ْ
 .4و و َّضلىا ػلیک الدحاب جبیاوا لدل شیء و هذی و سحمة و بششی للمغلمیه.

1. Guthrie
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فًازت ل بمغت ،ل وواؼظی چوى آرٌبپػیؽی ل بهعوؼ کمی ؾیبایی ل زملت لؽآى .لرؽآى قرب
ضاو به ضوظ ظاؼظً ،ه نقؽ اقت ل ًه ًثؽ؛ لؽآى نقؽ ًیكت چوى لؾى ل لافیه ظؼ آى ؼفایت ًهرعه ل
ظؼ آى اؾ تطیمت ل تهبیهات وبالغهآویؿ (ووخوظ ظؼ انقاؼ) اقمفاظه ًهعه اقت .رمچٌیي ،لؽآى ًثؽ
ره ًمیبانع چوى ریچ ًثؽی آرٌب برؽظاؼ ًیكرت ل لرؽآى بره نرک فدیبری آرٌرب برؽظاؼ اقرت
(وغهؽیُ .)9863 ،بقع ظیگؽ افداؾ لؽآًی ُبقع وقٌایی آى ویبانع که خٌبره فممری ل فکرؽی ظاؼظ ل
ناو وواؼظی چروى تٌاقرك وقٌرایی ،اضبراؼ غیبری ،وقراؼ ،ل فمرون الهری ،تسؽیفًاپرػیؽی ل...
وینوظ .بهلیژه آًکه ایي وقاؼ ،ومقالی الهی ل اضباؼ غیبی ؼا فؽظی اوی آلؼظه که ًاآنٌا به ضواًرعى
ل ًونمي اقت که بیاًگؽ افداؾ وقٌوی آى ویبانع (وغهؽی .)9863 ،ایي ؾیبایی ل خػابی ِت ضاو

ل ًیؿ اقمسکان ظؼ وقٌا ل وقاؼ ،لا ی الهی ؼا ویتواى یکی اؾ ظ ی ودػلبیت وؽظن به کمن الهی

ظاًكت که ره ظؼ الای بقثت ل ره پف اؾ آى تاکٌوى نارع آى ركمیه .چٌاًچه فمی بي ابؽاریه لمی
ظؼ غی آیه  13قوؼه إقؽاء بیاى ویظاؼظ ،زمی لؽیم −با لخوظ ظنمٌی ل فٌاظ آنرکاؼ کره برا پیراوبؽ

اکؽن νل ضعای ال ظانمٌع −ظؼ الای بقثت پیاوبؽ ،به رٌگاوی که پیاوبؽ اکؽن νظؼ ًیمهرای نرب بره
لؽائت لؽآى ویپؽظاضت ،پٌهاًی ل با فمله فؽالاى به لؽائت لی گول ویقپؽظًع (لمی.)9865 ،

بؽؼقی تسمیمات اًدان نعه ظؼ ایؽاى ًهاى ویظرع که گكمؽ تسمیمات وؽتبظ با لرؽآى ،برهعوؼ
ضاو بكیاؼ کممؽ اؾ پژلرمرای اًدان نعه ظؼ زوؾه ظیي به وقٌای لقریـ آى ویبانرع؛ برا لخروظ
ایي ،پژلرمرای اًدان نعه ظؼ اؼتباط با لؽآى −رؽچٌع به ومعاؼ کهً −هاى ویظرع که ایري کمراب
آقماًی ره اؾ ًؾؽ لفؼ ل ره اؾ ًؾؽ وقٌا با بؽضی ومغیؽرای ؼلاىنٌاضمی ،تؽبیمی ل خاوقهنرٌاضمی
وؽتبظ ل زمی تأثیؽگػاؼ بوظه اقت .ظؼ ایي ؼاقما ،ؾؼافهراًی ،ؼضرایی ل ؾؼافهراًی ( )9862ضرمي
بؽؼقی ناضىرای قموت فمووی ،ابقاظ آى ؼا ظؼ ظل گؽله ؾًاى زافؼ لؽآى ل ؾًاى غیؽ زافؼ بیاى
ظانمٌع که بیي ظل گؽله وػکوؼ ظؼ ومیاـرای قموت فمووی ،فمئه اضرغؽاب ،اضرمم ضرواب،
افكؽظگی ،فمئه خكماًی ل رمچٌیي ومیاـ کاؼکؽظ اخممافی تفالت وقٌاظاؼی لخوظ ظانمه اقت.
وغالقه ووؼظی فمیهی (ً )9853یؿ ًهاى ظاظ که آووؾلرای ؼلاىنٌاضمی وبمٌی بؽ لرؽآى ل زرعیث
ظؼ ؼلابظ رمكؽاى تأثیؽ ؼلاًی ل تؽبیمی وثبت ل عو ًی ظانرمه اقرت .اًًراؼی خرابؽیً ،گاربراى
بٌابی ،يیاظی اًاؼی ل آلاوسمع زكٌی (ً )9851یؿ ظؼ پژلرهی ًهاى ظاظًرع آلای لرؽآى کرؽیه برؽ
افكؽظگی بیماؼاى بكمؽی تأثیؽ ظانمه ل تفالت ویاًگیي ًمؽات ویؿاى افكؽظگی پیم ل پف اؾ وعاضمه
ظؼ گؽله ووؼظ وغالقه وقٌاظاؼ بروظه اقرت .رمچٌریي پرژلرم وسموظیراى ،ضرولکرٌم ل يرالر
يعقپوؼ (ً )9854هاى ظاظ که آووؾل وهاؼترای ؾًعگی با ؼل یکؽظ لؽآًی ل تمؽیيرای کاؼگراری
آى قبب کارم افكؽظگی نعه اقت .تمیلو (ً )9855یرؿ ظؼ پژلرهری بره بؽؼقری ترأثیؽ آوروؾل
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ؼلضواًی لؽآى بؽ کارم اقمؽـ ظؼ بیي خواًاى ل ًوخواًاى پؽظاضتً ،مایح تسمیك ایهاى بیاًگؽ ایي
بوظ که آووؾل لؽآى ،ویؿاى اقمؽـ افؽاظ ؼا ظؼ ومایكه با گؽله کٌمؽ ظؼ رمه ضرؽظهومیاـررا برهعوؼ
وقٌاظاؼ کارم ظاظ .پژراى ل رمکراؼاى (ً )9868یرؿ بیراى ویظاؼًرع ،وغالقرات اًدران نرعه ًهراى
ویظرع که گول ظاظى به آلای لؽآى کؽیه ظؼ ظؼواى بكیاؼی اؾ بیماؼیرا اؾ خممه ًاباؼلؼی ،کارم
اضغؽاب پیم اؾ آًژ یوگؽافی فؽلق کؽلًؽ ل کارم اضغؽاب پیم اؾ فم قؿاؼیي ل ًیؿ بؽ قرموت
ؼلاًی افؽاظ وؤثؽ اقت.
با توخه به ایٌکه ،لؽآى ظؼ فؽرٌب فمووی وؽظن کهوؼ وا −بهفٌواى ی کماب آقماًی −ؼیهه ظؼ
بالؼرای فمیك وػربی ظاؼظ ل با توخه به ویؿاى اثؽپػیؽی افؽاظ اؾ تقالیه تؽبیمی ل ابقاظ وقٌوی لرؽآى،
به ًؾؽ ویؼقع بیي وؤلفهرای وؽتبظ با لؽآى ل ومغیؽرای ؼلاىنٌاضمی ل خاوقهنٌاضمی ظیگؽ نارع
اؼتباط وقٌاظاؼ بانیه .ارمیت ایي ووضوؿ ل ًمایح وؽتبظ با آى با توخه به فؽرٌب ظیٌی فمون ورؽظن ل
ًوؿ ًگؽل وثبت به ایي کماب آقماًی ویتواًع ًگاه خاوـ ل کاؼبؽظیتؽی با ؼل یکرؽظ ل ؼاربؽظررای
وبمٌی بؽ آووؾهرای لؽآًی بؽای ضاًواظهررا ،ل وؽاکرؿ فؽرٌگری ل آووؾنری بره اؼوغراى ظانرمه بانرع.
بٌابؽایي ،با توخه به ارمیت بهعانت ل قموت فمووی افؽاظ ظؼ قغر خاوقه ،بهلیژه ویاى خواًاى ل
ظاًهدو یاى ویتواى ایي پؽقم ؼا وغؽذ کؽظ که آیا لؽآى (کمرابی آقرماًی ل ومرعـ) کره ظؼ لالرب
الفاػ خػاب ل نیؽیي ل رمچٌیي وقاًی ومقالی ل ؾًعگیبطم ظؼ ظقمؽـ ورؽظن افره اؾ کوظکراى،
ِ

ًوخواًاى ،خواًاى ل بؿؼگكا ى کهوؼ وا لؽاؼ ظاؼظ ،ویتواًع ظؼ بهعانت ؼلاًری ل قرموت فمرووی
ظاًهدو یاى تأثیؽگػاؼ بانع؟ با توخه به ارمیت ظلؼاى خواًی (بهل یژه ظلؼاى ظاًهدو یی) ظؼ يروؼت

تأثیؽگػاؼی وثبت لؽآى بؽ بهعانت ؼلاًی ،ویتواى ضولبیي بوظ که افؿلىبؽ اقمفاظهرای ظؼواًی اؾ
ایي کماب آقماًی ،ضاًواظهراً ،هاظرا ل وؽاکؿ اخممافی ل آووؾنی −ؼقرمی ل غیؽؼقرمی −برهل یژه
ظاًهگاهرای قغر کهوؼ ًیرؿ برا ترعل یي ؼاربؽظررا ل ؼل یکرؽظ وبمٌری برؽ تقرالیه لؽآًری ،ضرعوات
یمی بیهمؽ ل بهمؽی بؽای ظاًهدو یاى ظؼ قغر خاوقه ،بهلیژه افؽاظ تسرت پونرم ضروظ
فؽرٌگی−تؽب ِ

ظانمه بانٌع .بعیي وٌؾوؼ پژلرم زاضؽ با ررع ،بؽؼقری ترأثیؽ اقرمماؿ ترملت لرؽآى کرؽیه برؽ

بهعانت ؼلاًی ظاًهدو یاى اًدان نع.
فرضیه

یاى
بیي قموت ؼلاى ظاًهدو یاًی که ظؼ وقؽٌ تملت لؽآى لؽاؼ ویگیؽًع ل قموت ؼلاى ظاًهدو ِ
گؽله گواه تفالت وقٌاظاؼ لخوظ ظاؼظ (به فباؼت ظیگؽ اقمماؿ ترملت لرؽآى −گرول ظاظى رمرؽاه برا
توخه به وقاًی −بهفٌواى ومغیؽ وكمم بؽ قموت فمووی ظاًهدو یاى بهفٌواى ومغیرؽ لابكرمه ترأثیؽ

6

اسالم و روانشناسی /ش /12ش/23پاییس و زمستان 1397

ظاؼظ ل بیي ویاًگیيرای پفآؾووى ظؼ گؽله آؾوایم ،یقٌی گؽلری که ظؼ وقؽٌ ومغیؽ وكمم لرؽاؼ
گؽفمهاًع ل ویاًگیي پفآؾووى ظؼ گؽله گواه ،یقٌی گؽلری که ظؼ وقؽٌ ومغیؽ وكمم لؽاؼ ًگؽفمٌع،
تفالت وقٌاظاؼ لخوظ ظاؼظ).
روش

پژلرم زاضؽ اؾ ًوؿ ًیمه آؾوایهی اقت که ظؼ آى اؾ عؽذ پیمآؾووى−پفآؾووى برا گرؽله کٌمرؽ
اقمفاظه نع .خاوقه آواؼی پژلرم ناو تمراوی ظاًهردو یاى پكرؽ ظاًهرگاه فمرون پؿنرکی نرهؽ
کؽواًهاه ظؼ قا تسًیمی  9862اقتً .موًه آواؼی ناو ً 80فؽ اؾ ظاًهدو یاًی بوظ که به ؼلل
ًموًهگیؽی ظؼ ظقمؽـ اًمطاب نعًع .ظاًهدو یاى پف اؾ تکمیر پؽقرمًاوۀ قرموت ؼلاى ظؼ ظل
گؽله آؾوایهی ل کٌمؽ (ً 92فؽ بؽای رؽ گؽله) لؽاؼ گؽفمٌع .یر گرؽله اؾ ایري آؾووظًیررا برهفٌواى
گؽله آؾوایم ظؼ وقؽٌ تملت آیات لؽآى لؽاؼ گؽفمٌع ل ی گؽله بهفٌواى گؽله کٌمؽ ظؼ ًؾؽ گؽفمه
نع ل ریچگوًه وعاضمهای بؽ ؼلی آًها اخؽا ًهع .تملت آیات لؽآى به يوؼت گؽلری ظؼ  92خمكه
(رؽ خمكه  80ظلیمه) ل به يوؼت لؽائت ودمكی ،با يوت فبعالباقظ برؽای ظاًهردو یاى ظؼ یر
وکاى قاکت ل آؼان پطم نع؛ رمچٌیي به وٌؾوؼ توخه بیهمؽ ظاًهدو یاى به ترملت آیرات لرؽآى ل
توخه به وقاًی ،تؽخمه آیات لؽآى ظؼ اضمیاؼ ظاًهدو یاى لؽاؼ ظاظه نع تا آًها بمواًٌع ظؼ ؾوراى گرول
فؽاظاظى به آیات لؽآى به وقاًی آى ًیؿ توخه ظانمه بانٌع .بٌابؽایي ،تملت آیات لرؽآى برهفٌواى ومغیرؽ
وكمم بؽای گؽله آؾوایم افما نع ل قموت فمووی بهفٌواى ومغیؽ لابكمه ظؼ ًؾؽ گؽفمره نرعًع.
بؽای رؽ ظل گؽله پیمآؾووى ل قپف پف اؾ افما وعاضمره برؽ گرؽله آؾورایم ًیرؿ اؾ ررؽ ظل گرؽله
پفآؾووى اخؽا نع .ووضوفاتی رمچوى خهاىبیٌی ظیٌی ،زكي ضمرك ،يربؽ ل اقرمماوت ،اویرع ل
ُ
ًگؽل وثبت ،زكي ضمك ،اؼتباط با وؽظن ،وعاؼا با ظیگؽاى ،تقالى ل کم ؼقراًی ،ل ...وسوؼررایی
بوظًع که آیات وؽتبظ با آى تملت نرع .بره وٌؾروؼ خمرب ؼضرایت آؾووظًیررا ل کكرب ؼضرایت
آگاراًه ،اؾ آؾووظًیرای ظل گؽله ضواقمه نع که ظؼ ی خمكه توخیهی نؽکت کٌٌع .ظؼ ایي خمكه
با تهؽیر ارعا ،پژلرم ووافمت ؾن آؾووظًیرا بؽای نؽکت ظؼ پژلرم بره ظقرت آورع .ظؼ ایري
پژلرم بؽای گؽظآلؼی اعمفات اؾ پؽقمًاوۀ قرموت فمرووی گرعلبؽ ل ریمرؽ )9646( 1ل ظؼ
تسمی آواؼی بؽای غمبه بؽ وهرکمت افمبراؼ ظؼلًری ظؼ ایيگوًره عؽذررای پژلرهری ،اؾ تسمیر

کولاؼیاًف اقمفاظه نرع .تسمیر کولاؼیراًف برهعوؼ آوراؼی اثرؽ تفالتررای لبمری گرؽله ؼا اؾ ؼاه
تقعی رای خبؽاًی ویاًگیي پفآؾووىرای ظل گؽله کارم ویظرع (گا ل رمکاؼاى.)9615 ،
1. Goldberg & Hillier
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1

پرسصنامه سالمت عمومی ( :)G.H.Qگعلبؽ ل ریمرؽ ( )9646ایري پؽقرمًاوه  55قرؤالی ؼا
اؼائه ظاظًع .قؤا رای ایي پؽقمًاوه به لضقیت ؼلاًی فؽظ ،ظؼ ی واره اضیرؽ ویپرؽظاؾظ ل نراو
ًهاًهرایی واًٌع افکاؼ ل ازكاقات ًابهٌداؼ ل خٌبهرایی اؾ ؼفماؼ لاب وهارعه اقت که بؽ وولقیت
ایٌدا ل اکٌوى تأکیع ظاؼظ .ایي پؽقمًاوه با فمئه خكرماًی آغراؾ ل قرپف قرؤا رایی ویآیرع کره
بیهمؽ فمئه ؼلاًپؿنکی ظاؼًع (تموی .)9854 ،پؽقمًاوه قموت فمووی ظؼ ک ظاؼای  1ومیاـ
ل رؽ ومیاـ ظاؼای  4قؤا اقت .ایي ومیاـرا فباؼتٌع اؾ .9 :فمئه خكماًی؛  .5فمئه اضغؽاب
ل اضمم ظؼ ضواب؛  .8اضمم ظؼ کاؼکؽظ اخممافی ل  .1افكؽظگی (گمعبؽ ل ریمؽ .)9646 ،بؽای

ایي پؽقمًاوه ظل نیوه ًمؽهگػاؼی لخوظ ظاؼظ که یکی اؾ آًها نیوه ًمؽهگػاؼی لیکؽت 2اقت .ررؽ

قؤا بؽاقاـ ومیاـ لیکؽت ظاؼای چهاؼ گؿ یٌه اؾ  0تا ً 8مؽهگػاؼی وینوظ .ظؼ ًمیدره ًمرؽه کر
ی فؽظ اؾ يفؽ تا  51ومغیؽ ضوارع بوظ ل ًمؽه کممؽ بیراًگؽ بهعانرت ؼلاًری بهمرؽ اقرت (تمروی،
 9854ل تمویً .)9850 ،وؼبا ل رمکاؼاى ( )9854ظؼ ًمیده پژلرم ضوظ بیراى ویظاؼًرع کره برا
اقمفاظه اؾ ؼلل ًمؽهگػاؼی لیکؽتی بهمؽیي ًمؽه بؽل بؽای کر ًموًره 58 ،ویبانرع ،آًهرا ویرؿاى
زكاقیت ل ل یژگی آؾووى ؼا ظؼ بهمؽیي ًمغه بؽل آى به تؽتیب  64/8ل  40/2گؿاؼل کؽظًع .تموی
( )9850افمیاؼ ک پؽقمًاوه ؼا به قه ؼلل ظلباؼهقٌدی(با فؽوو ضؽیب رمبكرمگی پیؽقروى)،
ظل ًیمه کؽظى (با فؽوو اقپؽوي بؽالى) ل ثبات ظؼلًی (اؾ عؽیك آلفای کؽلًباش) به تؽتیرب 0/45،ل
 0/68ل  0/60گؿاؼل کؽظ .رمچٌیي بؽای بؽؼقی ؼلائی رمؿواى ل لابكرمه بره ورمک 3،اؾ اخرؽای
رمؿواى ایي پؽقمًاوه ل پؽقمًاوه بیماؼقرماى ویعلكرکف( 4)M.H.Qاقرمفاظه کرؽظ؛ ًمرایح ال
ًهاى ظاظ کره ضرؽیب رمبكرمگی بریي ًمرؽات گرؽله وروؼظ وغالقره ظؼ ظل پؽقرمًاوه بیماؼقرماى
ویعلكکف ( )M.H.Qل پؽقمًاوه قموت فمووی( )G.H.Qبؽابؽ با  0/22اقت.
یافتهها

ظؼ خعل ً 9مایح وؽبوط به آواؼ تويیفی (ویاًگیي ل اًسؽا ،وقیاؼ) ظل گرؽله آؾورایم ل کٌمرؽ ظؼ
نؽایظ پیمآؾووى ل پفآؾووى ًهاى ظاظه نعه اقت.

1. General Health Questionnaire
2. Likert scoring method
3. Criterion-related validity
)4. Middlesex Hospital Questionnaire (M.H.Q.
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جدول  :1میاوگیه پیشآزمىن و پسآزمىن ومره سالمت روان در دو گروه آزمایش و کىترل
متغیز

سالمت روان

مزحله

پیشآزمون
پسآزمون

گزوه

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

تعداد

51
51
51
51

میانگین

74/09
78/51
79/15
74/81

انحزاف معیار

8/90
0/87
4/90
8/50

رماىعوؼ که ظؼ خعل  9وهرارعه وینروظ؛ ًمرؽات ویراًگیي پیمآؾوروى ظؼ گرؽله آؾورایم
 14/60ل ظؼ گؽله کٌمؽ  15/92اقرت کره اضرمم ،ؾیراظی ًهراى ًمیظررع؛ اورا ظؼ پفآؾوروى،
ویاًگیي ًمؽات گؽله آؾوایم (ً )10/59كبت به گؽله گواه ( )14/52کارم ؾیاظی ؼا اؾ ضوظ ًهاى
ویظرع .با توخه به ایي ووضوؿ کره ظؼ ایيگوًره عؽذررای آؾوایهری ایري ازممرا لخروظ ظاؼظ کره
تفالترای گؽلری ظؼ پفآؾووى به خای ًهئت گؽفمي اؾ فمر آؾوایهری ،اؾ تفالتررای ووخروظ
پیهیي گؽلهرا ًانی نعه بانع ،بؽای غمبه بؽ ایي وهک اؾ تسمی کولاؼیاًف اقمفاظه نرع .تسمیر
کولاؼیرراًف بررهعوؼ آورراؼی اثررؽ تفالترررای پیهرریي گررؽله ؼا اؾ ؼاه تقررعی رای خبؽاًرری ویرراًگیي
پفآؾووىرای ظل گؽله کارم ویظرع (گا ل رمکراؼاى  .)9615خرعل ً 5مرایح زاير اؾ ایري
تسمی کولاؼیاًف ؼا بؽای ًمؽات قموت ؼلاى ظاًهدویاى ًهاى ویظرع:
جدول  :2وتایج تحلیل کىواریاوس ومرات سالمت روان در داوشجىیان
منابع

پیشآزمون
گروه
خطا
کل

مجموع مجذورات

591/08
579/81
890/91
18559/9

درجه آسادی

5
5
14
10

میانگین مجذورات

591/08
579/81
99/00

F

9/91
7/11

سطح معناداری

9/590
9/990

چٌاىکه ظؼ خعل  5ظیعه وینوظ ،تفالت بیي ویاًگیيرای ظل گؽله وقٌاظاؼ ویبانرع؛ بٌرابؽایي
ویتواى گفت ویاًگیي قموت ؼلاى ظؼ گؽله آؾوایم پف اؾ اخؽای وعاضمه ل افما ومغیؽ وكمم ،
کارم وقٌاظاؼی اؾ ضوظ ًهاى ظاظه اقرت ( ،)p ã 0/02بٌرابؽایي گرول فرؽاظاظى بره ترملت لرؽآى
ووخب بهبوظ لضقیت قموت ؼلاى ظؼ ویاى ظاًهدو یاى نعه اقت.
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بحث و وتیجهگیری

فؽٌ پژلرهی ظؼ ایي تسمیك فباؼت بوظ اؾ ایٌکه «بیي قموت ؼلاى ظاًهردو یاًی کره ظؼ وقرؽٌ
تملت لؽآى لؽاؼ ویگیؽًع ل قموت ؼلاى ظاًهدو یاى گؽله گواه تفرالت وقٌراظاؼ لخروظ ظاؼظ»؛ بره
فباؼت ظیگؽ ،اقمماؿ تملت لؽآى −گول ظاظى به رمؽاه توخه به وقاًی آیات −بؽ قرموت فمرووی
ظاًهدو یاى تأثیؽ ظاؼظ .بؽاقاـ یافمهرای پژلرم ،گول فؽاظاظى به ترملت آیرات لرؽآى ل توخره بره
وقاًی آى قبب اؼتمای قرغر قرموت ؼلاى ظؼ ظاًهردو یاى پؿنرکی نرع .ایري ًمرایح رمكرو برا
یافمهرای وغالقات پیهیي ظؼ اؼتباط با لؽآى اقرت؛ برؽای وثرا  ،کراؽمی ل رمکراؼاى ( )9855ظؼ
پژلرهی به تأثیؽ وثبت آلای لؽآى کؽیه بؽ بهعانت ل قموت ؼلاى ظاًهدو یاى پؽقرماؼی ظاًهرگاه
فمون پؿنکی پؽظاضمٌع که ًمایح پژلرم آًها بیاًگؽ ایي بوظ کره نرٌیعى آلای لرؽآى کرؽیه ویتواًرع
ؼلل وؤثؽی ظؼ خهت بهبوظ لضقیت بهعانرت ؼلاى ظاًهردو یاى بانرع .ؼوضراىؾاظه ل رمکراؼاى
(ً )9861یؿ ظؼ پژلرهی ًهاى ظاظًرع کره اًرف برا لرؽآى برا قرموت فمرووی ل بهعانرت ؼلاًری
ظاًهدو یاى ؼابغه وثبت ظاؼظ.
ظؼ تبییي ًمایح پژلرم زاضؽ ویتواى ظل خٌبه ؼا بؽؼقی کرؽظً :طكرت ایٌکره لرؽآى ودیرع برا
قبکی خػاب ل نیؽیي ظؼ لفؼ ،به رمؽاه وقاًی ومقالی ل ؼلذبطرم ووخرب اؼتبراط وقٌروی بریي
اًكاى ل ضعالًع وینوظ ل رمیي فضای وقٌوی بؽای ؾًعگی فرؽظی ل اخممرافی نرطى اؼؾنرمٌع
اقت ل با آؼاوهی که برؽای فرؽظ ایدراظ ویکٌرع بره تمو یرت ل افرؿایم قرموت فمرووی ال کمر
ویؼقاًع؛ چٌاىکه ضعالًع ظؼ لؽآى ویفؽوایع« :آگاه بانیع که ظ را به یاظ ضعا آؼاورم وییابرع»

1

(ؼفع .)55 ،ل ًیؿ ویفؽوایع« :ل وا آًچه اؾ لؽآى ویفؽقمیه ،نفای ظ ل ؼزمت الهری برؽای ارر
ایماى اقت»( 2اقؽاء .)55 ،رمچٌاى که خیمؿً )9656( 3یؿ ظؼ کماب ضروظ برا فٌرواى دین و روان
بیاى ویظاؼظ که لخوظ ضعالًع ظؼ زواظث ل ؼل یعاظرای بهؽی تغییؽی به لخوظ ویآلؼظ .برا اتًرا ِ
بهؽ ظؼ وولـ ظفا ،بهل یژه رٌگاوی که فراله ورالؼای زرف ،خمرو ؼلنرٌی ظؼ لمرب آظوری خراؼی
ویقاؾظ؛ آًچه آظوی ظؼ ایي وولـ ازكاـ ویکٌع ،ی اي ؼلزاًی اقت که ومقمرك بره القرت،
للی با ایي زا اؾ ال خعاقت ،ظؼ وؽکؿ ًیؽلی نطًی ال اثرؽی ؾًرعگیبطم ویگرػاؼظ ل ؾًرعگی

ًو یٌی به ال ویبطهع که با ریچ چیؿ لاب ومایكه ًیكت .به گفمرۀ ًمكروى )5006( 4پژلرمررای
یٌی
بكیاؼی اؼتباط بیي وقٌو یت با اویع ل قموت ؼلاى ؼا تأییع کؽظهاًع .وقٌو یت وبمٌری برؽ خهراىب ِ

 .1أال بز ْکش ّالل ج ْطمئ ُّه ْال ُق ُل ُ
ىب.
ٌ ْ
 .2و ُوى ِّض ُل مه ْال ُق ْشآن ما ُهى ش ٌ
فاء و س ْحمة لل ُم ْؤمىیه.
3. James
4. Nelson

11

اسالم و روانشناسی /ش /12ش/23پاییس و زمستان 1397

توزیعی ،قب ؾًعگی اًكاى ؼا افمم ویبطهع .ظؼ ایي قب ؾًعگی ،ؼفماؼرای آقیبؾا به ترعؼیح

1
کارم یافمه ل قموت ؼلاى افؿایم وییابع (قاچمي ل ومیروؾ .)9655 ،ظؼ لالرـ ،ویترواى گفرت
ًوفی آؼاوم که آویؿهای اؾ آؼاوم ظؼلًی بٌابؽ افمماظات ل ًگؽل ل آؼاورم بیؽلًری برا ضواًرعى یرا

نٌیعى کمن الهی اقت ،ووخب وینروظ قرقه يرعؼ ل لرعؼت ظؼلًری فرؽظ ظؼ ورعیؽیت ل کٌمرؽ
ازكاقات ل ریداًاتم افؿایم یابع .چٌاىکه زضؽت فمی γویفؽوایع« :بؽتؽیي غکؽ ،لؽآى اقرت.
2

به لاقغه لؽآى ققه يرعؼ زاير ل ضرمائؽ ؼلنري ل ًروؼاًی وینروظ» (وسمرعی ؼینرهؽی،

ً .)9851یؿ پیاوبؽ اقمن νبؽای تؽغیب ظؼ لؽائت لؽآى ل نٌیعى آى ویفؽوایع« :لؽائتکٌٌعه لؽآى ل
نٌوًعه آى ،رؽ ظل اخؽ ل پاظال یکكاى ظاؼًع»ً( 3وؼی9850 ،ق) .ظؼ تأییع ایري تبیریي ویترواى بره

تأثیؽ آلای لؽآى کؽیه بؽ فاکموؼرای قیكمه ایمٌی ظؼ اًكاى اناؼه کؽظ .ظؼ ایي ؼاقما ،پژلرهی ًهراى
ظاظ که نٌیعى تملت لؽآى کؽیه ره به ؼلل لؽائت ودمكری ل رره بره ؼلل لؽائرت تؽتیر  ،قربب
افؿایم ویؿاى فاکموؼرای قیكمه ایمٌی ل تمو یت قیكمه ایمٌی بعى بؽای ومابمه با نرؽایظ بسؽاًری ل
اقمؽقی وینوظ (پژراى ل رمکاؼاى.)9868 ،
خٌبه ظلن ظؼ تسمی به تقالیه تؽبیمی ل آووؾهرای ظیٌی لؽآى ،بهعوؼ ضاو وؽبوط وینوظ به ایي
وقٌا که چوى لؽآى ناو پیانرای اضملی ،آووؾهرای تؽبیمی ،تهرو یكرا ل تسرػیؽرا اقرت ،برا ترؽ
غیب به افما ؼلذبطم ل لعؼتبطم فرؽظ ؼا برؽای ورعیؽیت ضروظ ل فرائك آورعى برؽ وهرکمت
ؼارٌمایی ل ًیؽل ویبطهع .بؽای وثا  ،ضعالًع ظؼ آیه  922قوؼ بمؽه ضمي تؽقیه ی ًگؽل الهی
بیٌی فؽظ ؼا بهگوًهای ؾیبا تغییؽ ویظررع کره فرؽظ وهرکمت ل
ًكبت به وهکمت ل وًائب ،خهاى ِ

قطمیرا ؼا گاه اومساًی اؾ خاًب پؽلؼظگاؼ بعاًع که بهفٌواى ؼاری بؽای ؼقیعى به کما ت اًكراًی
ل لؽب به ضعا ظؼ پیم ؼلی فؽظ لؽاؼ ویظرع ل نطى بایع با يربؽ ل اقرمماوت آًهرا ؼا پهرت قرؽ

گػاؼظ ،يبؽی که ضعالًع بؽ آى بهاؼت ویظرع .ضعالًع ظؼ ایي آیه ویفؽوایع« :ل لغقا رمه نما ؼا
با چیؿی اؾ تؽـ ،گؽقرٌگی ل ؾیراى ورالی ل خراًی ل کمبروظ وسًرو ت ل يرابؽاى (ظؼ ایيگوًره
زواظث ؼا) بهاؼت بعه»( 4بمؽه .)922 ،ایيگوًه خهاىبیٌیً ،گؽل وثبت ل آواظهقاؾی که ظؼ پؽترو

آووؾهرای ومقالی لؽآى بؽای فؽظ نک ویگیؽظ ،ووخب یر آؼاورم ظؼلًری وینروظ ل بره اؼتمرا ل

افؿایم قغر قموت فمووی ل بهعانت ؼلاًی ظؼ فؽظ ویاًداوع؛ چٌاىکه گوت  5بیراى وریظاؼظ،
1. Suchman & Matthews

ْ ُ ِّ ْ ُ ُ
شآن ب ُج ْشش ُح ُّ
الص ُذ ُوس و ج ْغحىی ُش َّ
الغشائ ُش.
 .2أفضل الزکش الق
 .3قاس ُا ُالقشآن و ُ
المغحم ُغ فی األجش عى ٌ
.
اء
 .4ولى ْب ُلى ّو ُد ْم بش ْیء مه ْالخ ْىف و ْال ُجىع وو ْقص مه ْاأل ْمىال و ْاأل ْو ُفظ و ّالثمشات و ب ّشش ّ
الصابش یه.

5. Gotek
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خهاىبیٌی ًرهتٌها ؼلابرظ بیؽلًری فرؽظی ؼا ظؼ لبرا ًؾانررای اخممرافی ،قیاقری ل تؽبیمری تقریي
لخوظ فؽظ یا رو یت نطى ؼا ًیؿ تسرت ترأثیؽ لرؽاؼ ویظررع (گوتر ،
ویبطهع بمکه زف ظؼلً ِی
ِ
 .)9664ظؼ لالـ ،لؽآى کؽیه با بیاى آووؾهرای ومقالی تؽبیمی ،فؽظ ؼا ظؼ خٌبهرای اًگیؿل ل ًگؽل،
آگاری ل نٌاضت ،اؼؾیابی وٌغمی ،تهو یك به افما نایكمه ل بؽزػؼ ظانمي اؾ افمرا ًانایكرت،
ؼنع ویظرع ل قموت ؼلاًری ؼا ترأویي ویکٌرع .ظقرموؼاتی رمچروى پؽریرؿ اؾ یرأـ ل ًااویرعی

1

2

(یوقف)54 ،؛ وژظه یاؼی ل ؼقیعى آقایم پف اؾ قطمیرا (نؽذ 2 ،ل )3؛ فؽلًهاًعى ضهره ل
گػنمي اؾ ضغای ظیگؽاى( 3آ فمؽاى)981 ،؛ ًؽوی ظؼ قطي گفمي با وؽظن( 4بمرؽه)58 ،؛ تقاور ل
ؼلابظ ضوب با لالعیي ل پؽریؿ اؾ آؾاؼ ل اغیت آًها زمی ظؼ گفماؼ( 5إقؽاء)58 ،؛ يبؽ ل اقمماوت ظؼ

بؽابؽ وهکمت ل ًاومیمات ؾًعگی( 6بمؽه)922 ،؛ پؽریؿ اؾ فیبخویی ل عقٌره ؾظى( 7رمرؿه)9 ،؛

8

پؽریؿ اؾ وكطؽه کؽظىً ،كربت ًرعاظى المراب ؾنرت بره ظیگرؽاى ل ظلؼی اؾ برعبیٌی ل قروء ؽري
(زدؽات 99 ،ل  )95ل ...ووخب وینوظ فؽظ به نٌاضت با یی اؾ ضوظ ،وسیظ ل ؼاربؽظرای وثبرت

ل وؤثؽ بؽای ؾًعگی ل ؼل یاؼل نعى با وهکمت ظقت یابع .ظؼ ایري ؼاقرما ،زضرؽت فمریً γیرؿ ظؼ
نهجالبالغه ویفؽوایع :ظؼواى ضوظ ؼا اؾ لؽآى بطواریع ل ظؼ قطمیرا اؾ لؽآى یاؼی عمبیرع (تؽخمره
ظنمی .)9869 ،ظؼ تأییع ایي ُبقع اؾ تسمی ًیؿ ویتواى به تسمیك اقرمقیمی يرعؼآباظی ل رمکراؼاى
( )9862اناؼه کؽظ .ایي وسمماى ظؼ پژلرهی به بؽؼقی اثؽبطهری ترعبؽ ظؼ آیرات لرؽآى کرؽیه برؽ
افؿایم قموت ؼلاى پؽظاضمٌع؛ ًمایح تسمیك آًها بیاًگؽ ایي بوظ که تعبؽ ظؼ آیات لؽآى کؽیه رره ظؼ
پیهگیؽی ل ره ظؼ ظؼواى بیماؼیرای ؼلاًی وؤثؽ بوظه اقت .بؽای ًموًهای ظیگؽ ،پژلرم ومغقری
ضاظویاى (( )9869بؽای الاضؽ ًوخواًی ل الای خواًی) ًهاى ظاظ کره گرؽله ظاًهردو یاى ظضمرؽ کره
لؽائت لؽآى ظانمٌع ظؼ ومایكه با گؽلری که لؽائت لؽآى ًعانمٌع ،کممؽ با تٌیعگیرای ؼلاًی ؼلبرهؼل
ْ
َّ َّ ْ
َّ
 .1وال ج ْیأ ُعىا م ْه س ْوح الل إ َّو ُ ال ی ْیأ ُط م ْه س ْوح الل إال الق ْى ُ الداف ُشون.
ْ
ْ
َّ
َّ
 .2فئن مغ ال ُؼ ْغش ُی ْغ ًشا * إن مغ ال ُؼ ْغش ُی ْغ ًشا.
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
ْ
ُ
ُّ
ُ
ُ
ْ
 .3والداظمیه الغیظ والؼافیه ػه الىاط والل یحب المحغىیه.
ُ
ُ
 .4و قىلىا ل ّلىاط ُح ْغ ًىا.
ُ َّ ُ ُ
ْ
َّ ْ ُ ُ َّ َّ ُ ْ ْ ْ ً َّ ْ ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُّ
َّ
ْ
ْ
ک أال جؼبذوا إال إیا و بالىالذیه إحغاوا إما یبلغه ػىذک الدبش أحذهما أو کالهما فال جقل لهما أف وال جىهشهما
 .5وقضی سب
و ُقل َّل ُهما ق ْ ًىال کش ی ً
.
ا
م
 .6ولى ْب ُلى َّو ُد ْم بش ْیء مه ْالخ ْىف و ْال ُجىع وو ْقص مه ْاأل ْمىال و ْاأل ْو ُفظ و َّالثمشات وب ِّشش َّ
الصابش یه.
ُ
ٌ ُ ِّ
 .7و ْیل لدل ُهمضة لمضة.
ُ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
 .8یا أ ُّیها الزیه آم ُىىا ال ْ ی ْغخ ْش ق ْى ٌ م ْه ق ْى ػغی أن ید ُىو ْىا خ ْی ًشا م ْى ُه ْم وال وغ ٌاء ُم ْه وغاء ػغی أن ید َّه خ ْی ًشا م ْى ُه َّه وال جلم ُضوا
ُ ُ
َّ
ْ
ْ
َّ
ُ ُ
أ ْوفغد ْم وال جىاب ُضوا باأللقاب ب ْئظ اال ْع ُم الف ُغىق ب ْؼذ الیمان وم ْه ل ْم ی ُح ْب فأولئ ک ُه ُم الظ ال ُمىن ْ* ی ا أ ُّیه ا ال زیه آم ُى ىا
ُ
ُ ُ ْ ُ
َّ َّ
َّ ْ
ً
ُ
ْ
ْاجحى ُبىا کثی ًشا مه الظ ِّه إن ب ْؼض الظ ِّه إث ٌم وال جج َّغ ُغىا وال یغح ْب ب ْؼضد ْم ب ْؼض ا أ ُیح ُّب أح ذک ْم أن یأ ک ل ل ْح م أخی م ْی ًح ا
ْ ُ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َّ
ٌ
ٌ
َّ
فدشهحمى واجقىا الل إن الل جىاب سحیم.

12

اسالم و روانشناسی /ش /12ش/23پاییس و زمستان 1397

وینوًع ل ظؼ يوؼت ؼل یاؼلیی ًیؿ بیهمؽ اؾ ؼاربؽظ ومابمهای وكئمهوعاؼ اقمفاظه ویکٌٌع؛ ظؼ بؽابرؽ
آى ،ظاًهدو یاى غیؽلاؼی لؽآى بیهمؽ اؾ ؼاربؽظ ومابمهای ریداىوسوؼ بهؽه ویبؽًع.
محدودیتها

ًبوظ پژلرمرای ظلیك ل کافی ظؼ ؾویٌۀ بؽؼقی ومغیؽرای وؽتبظ با لرؽآى (اؾ ًؾرؽ لفرؼ ل وقٌرا) اؾ
خممه وسعلظیترای ایي پژلرم بوظه اقت.
پیشىهادها

پیهٌهاظ وینوظ که پژلرهگؽاى اؾ ی قرو بره قراضت ابؿاؼررای ظلیرك ل اقرماًعاؼظ ظؼ اؼتبراط برا
ومغیؽرای وؽتبظ با تملت لؽآى (اؾ ًؾؽ لفؼ ل وقٌا) بپؽظاؾًع ل اؾ قوی ظیگؽ ،تسمیمرات ورؽتبظ برا
ل یژگیرای لفؾی ل وقٌایی لؽآى ؼا با قایؽ ومغیؽرای ؼلاىنٌاضمی ،خاوقهنٌاضمی ل تقمیه ل تؽبیت
افؿایم ظرٌع؛ ظؼ ایي زوؾه ووضوفات ل پؽقمرای ؾیاظی لاب عؽذ اقت کره پژلرمررای آتری
ویتواًع به آًها پاقص ظرع.
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مىابع

* لؽآى الکؽیه ( ،)9850تؽخمه وکاؼن نیؽاؾی ،له :اًمهاؼات ظاؼالمؽآى الکؽیه.
 .9اقمقیمی يرعؼآباظی ،وهرعی؛ ورؽیه خرعاظی؛ وسكري ؼفیـضرواه ل ؾررؽا ًمریؾاظه (،)9862
«بؽؼقی اثؽبطهی تعبؽ ظؼ آیات لؽآى کؽیه بؽ افرؿایم قرموت ؼلاى» ،دوفصننامهه تخصصن
پژوهشهمی هیمنرشتهای قرآن کریم ،ـ ،4ل ،9بهاؼ ل تابكماى ،و.31−29
 .5اًًاؼی خابؽی ،فمی؛ عیبه ًگارباى بٌابی؛ ازمعؼضا يیاظی اًاؼی ل پرؽل یي آلاوسمعزكرٌی
(« ،)9851تررأثیؽ آلای لررؽآى کررؽیه بررؽ افكررؽظگی بیمرراؼاى بكررمؽی ظؼ بطررم افًرراب ل ؼلاى
بیماؼقماى وؽاظی ؼفكٌداى» ،هجنه عنمن دانشنام عننى پزشنی کردسنتمن ،ظلؼه  ،90ل،5
و.15−15
 .8پژراى ،اکبؽ؛ زكي ؼلاًكا ؼ؛ وًرغفی فباقری؛ ضعیدره وسمرعی؛ خرواظ وهرعلی ًكرب؛
وسمعزكي ؼضهاًی؛ خواظ زعاظًیا؛ ؼزیه گ وسمعی (« ،)9868ترأثیؽ نرٌیعى آلای لرؽآى
کؽیه بؽ ویؿاى فاکموؼرای قیكمه ایمٌی ظؼ اًكاى» ،هجنه دانشام عننى پزشنی سنبزوار ،ظلؼه
 ،59ل ،9و.30−28
 .1تمرروی ،قیعوسمعؼضررا (« ،)9850بؽؼقرری ؼلایرری ل افمبرراؼ پؽقررمًاوه قررموت فمررووی
( ،»)G.H.Qهجنه روانشامس  ،ظلؼه  ،2ل( 1پیاپی  ،)50و.865−859
 .2تمرروی ،قیعوسمعؼضررا (« ،)9854رٌداؼیررابی پؽقررمًاوه قررموت فمررووی (،»)G.H.Q
دوفصنامهه عنم پژوهش دانشىر رفتمر ،ظاًهگاه نارع ،ـ ،92ل ،55و.98−9
 .3تمیلو ،ياظق (« ،)9855تأثیؽ آووؾل ؼلضرواًی لرؽآى برؽ کرارم اقرمؽـ ظؼ بریي خواًراى ل
ًوخواًاى» ،هجنه دانشام عنى پزشی گیالن ،ظلؼه  ،95ل ،49و.59−45
 .4خیمؿ ،ل یمیان ( ،)9656دی و روان ،تؽخمه وهعی لائٌی ( ،)9854له :اًمهاؼات ظاؼالفکؽ.
 .5زعاظی کوركاؼ ،فمیاکبؽ؛ ؼقو ؼلني ل فمیايغؽ ايغؽًژاظ فؽیع (« ،)9853بؽؼقی ؼابغره
رول ریداًی با قموت ؼلاًی ل پیهؽفت تسًیمی ظؼ ظاًهدو یاى نارع ل غیؽنارع ظاًهرگاه
تهؽاى» ،هجنه روانشامس و عنى تربیت  ،ـ ،84ل ،9و.995−64
 .6ضاظویاى ،زكیي (« ،)9869تأثیؽ لؽائت لؽآى بؽ تٌیعگیرای ؼلاًری ل ؼاربؽظررای ومابمرهای ظؼ
بیي ظاًهدو یاى» ،دوفصنامهه عنم پژوهش  ،هطملعنم اسنال و روانشامسن  ،ـ ،3ل،90
و.51−38
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 .90ؼوضاىؾاظه ،ضیؽالٌكاء؛ وسمعؼضا ویؽی؛ قیعوسمع رانمی (« ،)9861اًف با لؽآى ل ؼابغه
آى بررا بهعانررت ؼلاى ظؼ ظاًهرردو یاى» ،هجنننه پننژوهش در دی ن و سنناله  ،ظلؼه  ،8ل،5
و.15−19
 .99ؾؼافهاًی ،وسمعکیاى؛ آغؼویعضت ؼضایی؛ غؿ ؾؼافهراًی (« )9862ومایكره نراضىرای
قموت فمووی ؾًاى زافؼ لؽآى ل ؾًاى غیؽزافؼ نهؽ کؽواًهراه» هجننه پنژوهش در دین و
ساله  ،ظلؼه  ،8ل ،5و.25−18
 .95ناومو ،ققیع ( ،)9861بهذاش روان  ،چ ،96تهؽاى :اًمهاؼات ؼنع.
 .98نؽیف الؽضی ،وسمرع بري زكریي (826ق103−ق) ،نهجالبالغنه ،تؽخمره وسمرع ظنرمی
( ،)9869له :وؤقكه فؽرٌگی تبمیغاتی اویؽالمؤوٌیي.γ

 .91ياظلیاى ،ففت؛ فمی زیعؼیاىپوؼ (« ،)9855فواو اقمؽـؾا ل اؼتباط آى با قرموت ؼلاًری
ظاًهدویاى ظاًهگاه فمون پؿنکی رمعاى» ،هجنه دانشیذ پرستمری و همهمی دانشنام عننى
پزشی تهران (زیات) ،ظلؼه  ،92ل ،9و.59−49
 .92فاًی ،وهعی؛ وؽضیه کؽوطاًی (« ،)9861ظیي ؼارٌمای قموت وقٌوی» ،هجنه پنژوهش در
دی و ساله  ،ظلؼه  ،9ل ،8و.16−19
 .93فمیهی ،فمیًمی (« ،)9853آووؾلررای ؼلاىنرٌاضمی وبمٌری برؽ لرؽآى ل زرعیث ل بؽؼقری
تررأثیؽات ؼلاً ری ل تؽبیمرری آى ظؼ ؼلابررظ رمك رؽاى» ،نشننریۀ تربی ن اسنناله  ،ظلؼه  ،5ل،1
و.980−56
 .94لعؼتی ویؽکروری ،وهرعی؛ ازكراى ضؽوری (« ،)9856ؼابغره ظیٌرعاؼی برا قرموت ؼلاى ظؼ
ًوخواًاى» ،نشریه عنى رفتمری ،ظلؼه  ،5ل ،2و.989−992
 .95لمی ،فمی بي ابؽاریه ( ،)804تفسیر قم  ،تؽخمره خرابؽ ؼضرواًی ( ،)9865لره :اًمهراؼات
بٌیالؿرؽا.Β
 .96کاؽمی ،ودیع؛ فمی اًًاؼی؛ وسمعالمه توکمی؛ قریما کؽیمری (« ،)9855ترأثیؽ آلای لرؽآى
کؽیه بؽ بهعانت ؼلاى ظاًهدو یاى پؽقماؼی ظاًهگاه فمون پؿنکی ؼفكرٌداى» ،هجننه عنمن
دانشام عنى پزشی رفساجمن ،ـ ،8ل ،9و.24−25
 .50گا  ،وؽظیت ،بوؼ  ،لالمؽ؛ گا  ،خویف (« ،)9615ؼللرای تسمیك کمی ل کیفی ظؼ فمرون
تؽبیمی ل ؼلاىنٌاقی» ،تؽخمه ازمعؼضا ًًرؽ ،زمیعؼضرا فؽیضری ،وسمروظ ابوالماقرمی،
ضكؽل بالؽی ،وسمعزكیي فموتقراؾ ،وسمرعخقفؽ پراکقؽنرت ،فمری ظ لؼ ،فمیؽضرا
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کیاوٌم ،غموؽضا ضویًژاظ ( ،)9868ج ،5تهؽاى :اًمهاؼات قمت ل وؽکؿ چاپ ل اًمهراؼات
ظاًهگاه نهیع بههمی.
 .59گوت  ،خؽالعا ( ،)9664هیمتب فنسف و آرای تربیت  ،تؽخمره وسمرعخقفؽ پراکقؽنرت
( ،)9862تهؽاى :اًمهاؼات قمت.
 .55وسمعی ؼینهؽی ،وسمع ( ،)9851هیزان الحیمنه ،تؽخمره زمیعؼضرا نریطی (،)9868
تهؽاى :قاؾواى چاپ ل ًهؽ ظاؼالسعیث.
 .58وسموظیاى ،ودیع؛ ابوالماقه ضولکٌم ل بهؽان يرالر يرعقپوؼ (« ،)9854بؽؼقری ترأثیؽ
آووؾل وهاؼترای ؾًعگی با ؼل یکؽظ لؽآًی بؽ افكرؽظگی ظاًهردو یاى» ،فصننامهه تخصصن
پژوهشهمی هیمنرشتهای قرآن  ،ـ ،9ل ،9و.21−18
 .51وغهؽی ،وؽتضی ( ،)9863دسته کتمبهمی عنى قرآن  ،کتمب آشامی بنم قنرآن ،ج ،5تهرؽاى:
اًمهاؼات يعؼا.
 .52ویمًیفؽ ،بهؽلؾ ( ،)9862بهذاش روان  ،چ ،91تهؽاىً :هؽ لووف.
ً .53وؼبا  ،ازمعفمی؛ قیعفباـ بالؽی یؿظی؛ کاؽه وسمع (« ،)9854افمباؼیرابی پؽقرمًاوه
 55قؤالی قموت فمووی بهفٌواى ابؿاؼ غؽبالگؽی اضمم ت ؼلاىپؿنکی ظؼ نرهؽ تهرؽاى»،
هجنه پژوهش حییم ،ظلؼه  ،99ل ،1و.28−14
ً .54وؼی ،زكیي بي وسمعتمی (9850ق) ،هستذرک الىسمئل و هستابط المسمئل ،له :اًمهراؼات
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