
 

 

 نفسعزتحوريت مذهب بر اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با م
 آموزان دبستانيدانش

 آسيه شريعتمدار
 آرزو اميني

 چکيده
 نفسعزتپژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر 

دين صورت گرفت. ب ماههيکان دبستاني با استفاده از طرح تجربي تک موردي با پيگيري آموزدانش
تعداد ، شهر تهران 6هاي دولتي واقع در منطقه ي سوم دبستانان دختر پايهآموزدانشي منظور از جامعه

انتخاب شدند و ، ورود هايمالکبا توجه به ، ضعيف يا متوسط داشتند نفسعزتکه  هاآنسه نفر از 
ي از پرسشنامه هاداده آوريجمع منظوربهجلسه دريافت کردند.  42مداخالت معنوي را به مدت 

اي و تعيين درصد بهبودي ها به روش تحليل نگاره( استفاده شد و داده4666آليس پوپ ) نفسعزت
هر سه  نفسعزتنتايج حاصل از درصد بهبودي ، مورد تحليل قرار گرفتند. در پايان مداخالت نفسعزت

ود. نمرات اجتماعي و عمومي ب نفسعزتها در بُعد افزايش معنادار نمرات آن يدهندهنشانمراجع 
تحصيلي و خانوادگي نيز پس از مداخالت ، جسمي نفسعزتبه ترتيب در سه بُعد  کنندگانشرکت

 اساس برتأثير مثبت آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب است.  يدهندهنشانافزايش يافت که 
بوده  ذارتأثيرگ نفسعزتآموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر ابعاد مختلف ، توان گفتنتايج مي

 معناداري افزايش داده است. صورتبهرا  کنندگانشرکتاجتماعي و عمومي  نفسعزتو 

ان دبستانيآموزدانش، نفسعزت، مفاهيم معنوي کليدي: هايواژه
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 مقدمه
ارترين ترين و تأثيرگذدوران کودکي يکي از مهم، ي زندگي رواني هر فرددر چرخه

توان گفت تمام ابعاد شخصيت فرد شود که بدون اغراق ميهاي رشدي محسوب ميدوره
 مسئله(. روانشناسان بر اين 4261، فدايي يترجمه، دهد )کرينرا تحت تأثير خود قرار مي

ن در اين هاي آرفتار که پايه يکنندهتعيينهاي ترين مؤلفهدارند که يکي از مهم نظراتفاق
، دهدگيرد و رفتارهاي آتي فرد را نيز تحت تأثير قرار ميرشدي شکل مي يدوره
 .(3046، 3هلدرس و جامنز، جک، نت، است )نوردستار 4نفسعزت

در قالب قضاوت شخصي نسبتاً مداوم و  نفسعزت، (4665) 2از ديدگاه کوپر اسميت
ب اجتماعي تجاري فرد مبني بر ارزشمندي خود تعريف شده است که تحت تأثير پيوسته

کالمي و ديگر تظاهرات رفتاري آشکار به  هايگزارشگيرد و سپس از طريق شکل مي
اجتماعي کودکان مطرح است  -شاخصي از رشد رواني عنوانبهشود و ديگران منتقل مي

 معناداري مثبت همبستگي گفت توانمي کهطوريبه( 3042، 1استرين و مارتين، )نگوان
 وجود دارد و تمامي فرد زندگي بر تأثيرگذار هايويژگي از بسياري و نفسعزت ميان

 ردف منفي داوري و نفسعزت کمي در ريشه، بيولوژيکي اختالالت جزبه رواني مسائل
 ( نيز3042) 2( و پارک و پارک4260(. بيابانگرد )4261، داغي قراچه) دارد خود مورد در
 در اتيتغيير باعث، نفسعزتدر  و نقصان کاهش هرگونه گويندمي ارتباط اين تأييد در
 است( معتقد 3046) 6گردد و ساوسسمي رفتاري مشکالت بروز و فرد رفتار کل

يک عامل حفاظتي مهم در برابر مشکالت دوران کودکي و نوجواني  عنوانبه نفسعزت
 نسيج جرائم ارتکاب و پايين نفسعزت بين يرابطه نيز ديگر مطالعات مطرح است. در

قلدري در ، (3042، 5ملوناشي و اسکمبي، مشکالت عاطفي )فاناج، (4264، انصاري نژاد)
 ويژهبه اعتياد خصوص در مثبت رفتارهاي و عقايد پرورش، (3046، کودکان )ساوسس

، جونز)نااميدي  و افسردگي نشانگان بروز، (3042، 6بامان و گريز، پروت، )هيل مردان در
 ترنپاييپيشرفت تحصيلي ، امتحان اضطراب باالتر سطح، (3042، 6پايسچر الليبت و

                                                                                                                                        
1. self- esteem 

2. Noordstar, J. J., Net, J., Jak, S., Helders, 

P. J., & Jomgmans, M. J. 

3. Cooper Smith 

4. Negovan, V., Sterian, M., & Martin, O. P. 

5. Park, K. M., & Park, H. 

 

6. Tsaousis, I. 

7. Fanaj, N., Melonashi, E., & Shkembi, F. 

8. Hale, W. J., Perrotte, J. K., Baumann, 

M. R., & Garza, R. I. 

9. Jones, A. S., Laliberte, T., & Piescher, 

K. N. 



 413 ... بر مذهب محوريت با معنوی مفاهيم آموزش اثربخشی 

 

؛ 3042، )فاناج و همکاران ( و اضطراب3046، و ساوسس 4260، ؛ توليتي4264، وفايي)
 آماري و تشخيصي راهنماي در همچنين .( تأييد شده است3046، نوردستار و همکاران

و  هتوج کمبود اختالالت مرضي نشانگان عنوانبه نفسعزت از کمبود، 4رواني اختالالت
( 3042) 3برناردو و ينگ، ديو پژوهش(. 4260، بيابانگرد) است شده برده نام فعالي بيش
 يچهارگانه هايمؤلفه بر تأثير طريق از ارتباطي و فردي نفسعزت که است داده نشان نيز
دهد و افراد با مي قرار تأثير تحت معناداري طوربه را فرد زندگي از رضايت، اميد
سالمت فردي  و نفساعتمادبه، شادي، سازگاري بين فردي، باال از خالقيت نفسعزت

 زا را بهترشرايط استرس، پايين نفسعزتبيشتري برخوردارند و در مقايسه با افراد داراي 

 (.3042، پارک )پارک و کنندمديريت مي
 ه دو دسته عوامل بيروني وب، فرد نفسعزتبر  تأثيرگذارعوامل ، بر اساس تعريف

عوامل بيروني  ازجمله(. 4264، )فرو  الدين عدل و شاکري اندتقسيمقابلدروني 
تجارب  ،توان به مواردي از قبيل کيفيت رابطه مادر با کودکمي نفسعزتتأثيرگذار بر 

، طالق، رويدادهاي جاري زندگي، زاتجارب آسيب، بازخوردهاي اطرافيان، اجتماعي
شاهان ، ويلسون، بدرفتاري جسمي و جنسي )ليميس، (4261، خانماني )قراچه داغيبي

روابط بين والدين ، (4261، پدر و مادر )فيروزبخت نفسعزتسطح ، (3041، 2و کاسلو
 ( اشاره کرد.3042، و ساختار خانواده )نگوان و همکاران

، معتقد است سنفعزتپدر جنبش ، (4620) 1براندن، عوامل مذکور تأثير رغمعلي
ن اصلي آ هايکنندهتعيين، قضاوت شخصي فرد در مورد خود است نفسعزت ازآنجاکه

 ،قراچه داغي يترجمه، باشند نه عوامل بيروني )براندنمعنويت مي ازجملهعوامل دروني 
رد ف شناختيبوممحيطي نيز با طرح اين ديدگاه که خود  شناسيرواني (. نظريه4261

 گيرد بلکه طيف وسيعي از ارتباطاتزيستي شکل نمي -صرفاً بر اساس عوامل محيطي
ديدگاه براندن در خصوص اهميت عوامل دروني ، آن مؤثرند گيريشکلمعنوي نيز در 

 (3042، 2)کاميتسيس و فرنسيس کندعوامل معنوي را تأييد مي ويژهبه
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 نفسعزتگيري خود و بر شکلگذار بر اين اساس يکي از عوامل دروني تأثير
 عنوانبهآن را در کنار هويت ، «خود» بخشيپنجنيز در مدل  3است که آدلر «4معنويت»

 (. در تعريف3042، است )جونز و همکاران کردهيکي از اجزاي اساسي خود مطرح 
نيز تأکيد بر لزوم توجه به بعد معنوي در کنار ساير  از سالمت 2جهاني بهداشت سازمان

اجتماعي و اقتصادي مؤيد تأثير معنويت بر سالمت روان افراد است ، رواني، ابعاد جسمي
 (.3042، )کاميتسيس و فرنسيس

 ي معنوي دانسته شده و تأثيراتمتعدد شخصيت انسان واجد حيطه هايپژوهشدر 
ه تأييد شد نفسعزت ازجملهروان  سالمت بر ابعاد مختلف مذهب و معنويت حفاظتي
 سالمت که دادند نشان( 3046) 1مورتون و هاسلم، ويسلديک، مثالعنوانبه .است

 تربيش معناداري صورتبه خدا منکران با مقايسه در مذهبي افراد نفسعزت و جسماني
 و فکارا به کمتر گرايش با مذهب و معنويت بين يرابطه ديگر نيز هايپژوهش در. است
 و راسيک ؛3044، 2و همکاران راسيک) است شده داده نشان گرايانهخودکشي رفتار

 بين يرابطه مؤيد نيز ديگر هايپژوهش(. 3041، 5همکاران الميس و ؛3006، 6همکاران
و  ؛ موريتز3046، 6لوکت و همکاران) باشندمي کمتر افسردگي نشانگان و معنويت
 عنوانبه مذهب /معنويت نيز( 3042)همکاران  و جونز در پژوهش(. 3044، 6همکاران

ن همچني .است مطرح کودک بهزيستي يشدهتدوين مدل مهم مدنظر در هايمؤلفه از يکي
 پايين را نفسعزتي حل مشکالت مربوط به الزمه (3042) 40کنستانتين و مايتروفن

 44و در پژوهش کانگ و رومو انددانسته مراجعان و بدني رواني، معنوي تقويت ارتباطات
اي هبهبود عملکرد تحصيلي و بيماري، رفتارهاي پرخطر( تأثير معنويت در کاهش 3044)

 52مثبت گزارش شده است. فراتحليل ، ساله 43تا  5آمريکايي -مزمن نوجوانان کره اي
نيز مؤيد تأثير مثبت معنويت و  3040تا  4660هاي ي سالي انجام شده در فاصلهمطالعه

و  برونگرايي، گشودگي، توافق جويي، بهزيستي رواني، نفسعزتمذهب در افزايش 
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، 4اسنابلراچ و ديهان، مصرف الکل و سيگار بوده است )يانکر، کاهش رفتارهاي انحرافي
 ( نيز معنويت کارکرد بسيار مهمي در رشد3006) 3هوگان ييافته اساس بر(. 3043

مهارتي  عنوانبهرا  2پذيريسازششناختي و فردي کودکان دارد و توانايي ، اجتماعي
. بر اساس اين دهدميضروري براي زندگي در جهان در حال تغيير امروز افزايش 

امري حياتي در تقويت تفکر و خالقيت  عنوانبهضرورت توجه به معنويت ، پژوهش
عنادار مثبت م تأثيرداخلي نيز  هايپژوهشقرار گرفته است. در  ان مورد تأکيدآموزدانش
 ندگانکنشرکتو کاهش اضطراب وجودي  شناختيروان مذهبي بر بهزيستي گيريجهت

 (.4261، حيدري و عسگري، تأييد شده است )عسکري

سازه  اين، عاملي ضروري در بهزيستي مراجعان عنوانبهتأييد نقش معنويت  رغمعلي
انجام شده در خصوص  هايپژوهشدر عمل همچنان مورد غفلت واقع شده است و 

، ارانکمتر است )دپوتي و همک توجهيقابل طوربه ساالنبزرگمعنويت کودکان نسبت به 
ي علوم ديني آمريکا ي انجمن کتابخانه( در بررسي پايگاه داده3001) 1(. راتفليک3046

(ATLA)2 مقاالت کمي را به خود اختصاص داده است و  «کودک» يکليدواژه، دريافت
 ديگرعبارتبهکمتر است؛  همآنتي از ح «معنويت» يکليدواژهتعداد مقاالت نمايه شده با 

 قرار موردبحثمقاالت زيادي چرايي اهميت معنويت در رشد کودک را  کهدرحالي
ي استفاده عملي از مفاهيم معنوي در جهت مطالعات کمي در خصوص نحوه، اندداده

ي معنويت در جوامع بررسي پيشينه، مذکور خألرشد کودک انجام شده است. عالوه بر 
ر د هاتفاوتدر مفهوم معنويت است که الزم است اين  هاييتفاوتمختلف بيانگر 

 «يخودمحورتمرکز بر فرديت و »، مثالعنوانبهمداخالت معنويت محور نيز لحاظ شوند. 
غير الهي عصر جديد در جوامع غربي  هايمعنويتهاي اصلي يکي از ويژگي عنوانبه

ايران  يمعنويت حاکم بر بافت جامعه يمتمايزکنندهويژگي اصلي  آنکهحالمطرح است. 
(. با 3001، 6است )وست «خدامحوري»، عصر جديد هايمعنويتو ساير مکاتب الهي از 

ويت حاضر نيز معن پژوهشالزم به ذکر است که منظور از معنويت در ، مسئلهتوجه به اين 
، «وجوديارزشمندي »خاص آموزش مفاهيم معنوي  طوربهکه  استبا محوريت خدا 
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توجه آگاهانه »و  «توکل»، «اميدواري»، «ظنحسن »، «دعابخشش و »، «ظاهرتقدم باطن بر »
 قرار داده است. موردتوجهرا  «خوددرون و بيرون از  هاينعمتبه 

معيوب بر سالمت روان کودکان  نفسعزتبر اين اساس و با توجه به اثرات مخرب 
ش گستر، هاي مخرب در خرده سيستم خانوادهايجاد چالش، جامعه سازآيندهقشر  عنوانبه

حاضر در قالب  پژوهش، هاي گزاف بر جامعهتحميل هزينه هاي رفتاري ونابهنجاري
 است که آيا آموزش مفاهيم سؤالرويکردي پيشگيرانه و بومي به دنبال پاسخ به اين 

 دهد؟کودکان را افزايش مي نفسعزتمعنوي با محوريت مذهب )معنويت خدامحور( 

ي ي آماري پژوهش عبارت است از کليه: جامعهگيرينمونهنمونه و روش ، جامعه 
تهران در سال تحصيلي  6هاي دولتي واقع در منطقه ي سوم دبستانان دختر پايهآموزدانش
 هايمالکي سوم يک دبستان )انديشه( بر اساس ان پايهآموزدانش، هاه از بين آنک 62-61

نمونه انتخاب شدند. سپس  عنوانبهورود و به جهت تمايل مدرسه به همکاري با محقق 
ان اجرا شده و آموزدانشي اين ( بر روي کليه4666) 4پوپ آليس نفسعزتي پرسشنامه
انتخاب و مداخالت ، هاي ورود به پژوهش را داشتنده مالکتعداد سه نفر ک، هااز بين آن

ي کلي اي دريافت کردند. همچنين کسب نمرهدقيقه 12ي جلسه 43گروهي را در طول 
 درمانيروان، عدم دريافت خدمات مشاوره، نفسعزتي ضعيف يا متوسط در پرسشنامه

ان در آموزدانشو رضايت آگاهانه اوليا براي شرکت  زمانهم صورتبه پزشکيروانيا 
ي ان/ اوليا به ادامهآموزدانشهاي ورود به پژوهش و عدم تمايل مالک عنوانبهجلسات 
 در اين مورداستفادهمالک خروج از پژوهش در نظر گرفته شد. ابزار  عنوانبه، جلسات
 سؤالي 60 اين پرسشنامهپوپ:.  آليس نفسعزتي به شرح زير است: پرسشنامه پژوهش

اجتماعي و يک مقياس ، تحصيلي، خانوادگي، جسمي، عمومي نفسعزتبعد  2از 
سنج ي درو قرار دارد که نمره 400تا  0نمرات آن بين  يتشکيل شده و دامنه سنجدرو 

کند. مجموع اعتبار ميوانمود خوب بوده و پرسشنامه را بي يدهندهنشان 40باالتر از 
( 22( و )16)، (12)، 25، 24، 32، (46)، (42)، 5، 4 هاينمرات حاصل از گويه 

، (36)، 30، (41)، 6، (3هاي )کلي فرد است و جمع نمرات گويه نفسعزت يکنندهتعيين
 نفسعزتکند. همچنين تحصيلي فرد را مشخص مي نفسعزت( 20و ) 11، (26)، 23

( 24و ) 12، (26)، 22، (35)، 34، 42، 6، (2هاي )يهجسمي از حاصل جمع نمرات گو

                                                                                                                                        
1. Ellis Poop self- esteem inventory 
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، 21، 36، (33)، (46)، 40، 1هاي از گويه آمدهدستبهآيد و مجموع نمرات مي دست به
خانوادگي فرد است. آخرين بعد  نفسعزت يدهندهنشان( 26( و )23)، (16)، 10
، (22)، (36)، 32، 45، (44)، (2هاي )اجتماعي( نيز از جمع نمرات گويه نفسعزت)
ي در هر مقياس نمره کنندهشرکتکه  ميزاني بهشود. محاسبه مي 25و  22، 15، (14)

بيشتري  نفسعزتآن است که در آن بعد از  يدهندهنشان، باالتري به دست آورد
ر که د سؤاالتيهمچنين  ليکرت است. صورتبه گذارينمرهي برخوردار است و شيوه

شوند. در ايران مي گذارينمرهمعکوس  صورتبه اندشدههر مقياس در پرانتز مشخص 
کودکان و نوجوانان را در جمعيت  نفسعزت يپرسشنامه( 4252غفاري و رمضاني )

پايايي  که اندکردهنفر( هنجاريابي  4026ي تهران )گانه 46ان دبيرستاني مناطق آموزدانش
گزارش شده  65/0و با روش دو نيمه کردن  61/0ش آلفاي کرونباخ آن با استفاده از رو

 62/0تا  23/0است. همچنين روايي آزمون با استفاده از روش سازه )همساني دروني( بين 
 ساسا براستفاده شده است.  هاعامل تأييدگزارش شده است و از روايي عاملي نيز براي 

قابليت استفاده در گروه کودکان را نيز ، راتعبا سازيسادهاين ابزار با ، گزارش محققين
 .است 2، ضعيف در آن نفسعزت يکنندهتعيينبرش  ينقطهو  دارد

 روش
ي مستقيم يا مشاهده AB( از نوع SCED) 4در اين پژوهش از طرح تجربي تک موردي

شود و نيز گفته مي 3ماهه استفاده شد که به آن آزمايش تک آزمودني 4مکرر با پيگيري 
هاي و براي پژوهش استهاي ارزيابي متعدد مجزا ي اوليه و دورهي خط پايهشامل دوره

(. در اين 4262، درماني و اصالح رفتار مناسب است )نصر و همکارانروان، مشاوره
مشاهده و ارزيابي مجدد صورت  يدوره 5، اوليه يپايهپس از دو آزمون خط  پژوهش

هاي آماري زير استفاده شد: الف( تحليل از روش هادادهل تحلي منظوربهگرفت و در ادامه 
 چندضلعي از رسم نمودار، گيردميديداري انجام  صورتبه: در اين تحليل که اينگاره

از مراحل مختلف در نمودار وارد  آمدهدستبهشود. به اين صورت که نمرات استفاده مي
قضاوت در مورد ميزان تغيير قرارمي گيرد مبناي ، نمودار متغير وابسته فرازوفرودشده و 

 :و ب( تعيين درصد بهبودي با استفاده از فرمول زير

                                                                                                                                        
1. single-case experimental design 2. single - subject experiment 
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A% = 
𝐴𝑂−𝐴𝐼

𝐴𝑂
× 100 

 (=AO  مشکل آماجي در جلسه پيش از مداخله؛=AI  مشکل آماجي در جلسه پس
 آزمونپيشدرصد بهبودي(. در اين فرمول اختالف نمره  %A=از مداخالت يا پيگيري و 

يا بيشتر معنادار خواهد  %20شود و بهبودي تقسيم مي آزمونپيشي بر نمره آزمونپسو 
 (.4262، بود )دالور

هاي ورود ان که مالکآموزدانشسه نفر از ، گيري از جامعهروش اجرا: پس از نمونه 
عيف ي متوسط يا ضپوپ نيز نمره آليس نفسعزتي به پژوهش را داشته و در پرسشنامه

جدداً م، ي اوليهانتخاب شدند و جهت بررسي ثبات نمرات خط پايه، بودندکسب کرده 
به مدت  انکنندگشرکت، پاسخ دادند. پس از تأييد ثبات نمرات نفسعزتي به پرسشنامه

مداخالت آموزش مفاهيم معنوي با ، اي )هر هفته يک جلسه(دقيقه 12 يجلسه 42
محوريت مذهب را دريافت نمودند. به دليل استفاده از طرح تجربي تک موردي با 

به پرسشنامه  مجدداًنيز  42و  44، 6، 5، 2، 2 جلساتها در آزمودني، مکرر گيرياندازه
يز ن يک ماه پس از پايان مداخالت، ماههيکدادند و با توجه به در نظر گرفتن پيگيري 

ا هارزيابي مجدد با استفاده از ابراز پژوهش صورت گرفت تا ثبات تغييرات آزمودني
اي و هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحليل نگارهمشخص شود. سپس داده
 قرار گرفتند. وتحليلتجزيهتعيين درصد بهبودي مورد 

( براي 3006) 4ي تربيت معنوي جنکينزبرگرفته از برنامه، محتواي جلسات آموزشي
که با توجه به مفاهيم مشترک اين برنامه با دين اسالم و عدم وجود موارد  استکودکان 
محقق پس از تأييد اساتيد راهنما و مشاور از اين برنامه در کار خود بهره گرفت. ، متباين
تقدم باطن بر »، «وجوديارزشمندي »به  توانميمفاهيم معنوي آموزش داده شده  ازجمله
 هاينعمتتوجه آگاهانه به »و  «توکل»، «اميدواري»، «ظنحسن »، «دعابخشش و »، «ظاهر

ه شرح کامل آن در جدول زير آمده است.اشاره کرد ک «درون و بيرون

  

                                                                                                                                        
1. Jenkins, P. 
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 ي جلسات آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب.. خالصه1جدول 
شماره 
 جلسه

 تکليف محتوا هدف

4 

بيپپان اهپپداف و ، ي مؤثربرقراري رابطپپه
ا هها و نگرانيپرداختن بپه ترس ، قوانين

و بررسپپپي تصپپپورات در مورد خود و 
 خدا.

قوانين و بيان ، ( خوشپپپامدگويي4
هدف و ترسيم تصور اعضا از خود 

 4 و خدا و اجراي آزمون

کپامپل کردن نقاشپپپي   
تصورات در مورد خود 

 و خدا

3 

 ،آشپپپنپايي با مفهوم تقدم باطن بر ظاهر 
هاي الهي ارزشپپپمندي فطري و ويژگي

تشپپپخيص مالک اصپپپلي ، درون خود
 برتري

( انجام 3( اجراي فعاليت بادکنک 4
 .«هاي نانتکهنان و »فعاليت فکري 

تپپعپپيپپين ويژگي الهي 
دروني و رشپپپد آن در 

 طول هفته.

2 

آگپاهي از تپأثير افکار و رفتارها بر خود   
، و ديپگران از طريق اجراي آزمپپايش 

دعپپا و ، آشپپپنپپايي بپپا تپپأثير بخشپپپش 
 عذرخواهي

( 3بررسپپي تکليف جلسپپه قبل. ( 4
، «آب و نمکپپدان» اجراي آزمپپايش

 .2 آزمون کليپ و

تپکپميپپل کپپاربرگ و   
صب جمالت مثبت بر ن

 آب.

1 

ي هاي الهي و نحوهآشپپپنپايي بپا نعمت  
بررسپپپي تأثير ، هاگزاري از آنسپپپپاس

شکرگزاري و حسن ظن در بيشتر شدن 
 هانعمت

( انجپپام 3( بپررسپپپي تکليف.  4
توضپپپيح نقش ، «آهنربپپا»آزمپايش  

 شکرگزاري در بيشتر شدن نعمت.

کپپامپپل کردن کپپاربرگ 
 .«ي سپاسبرنامه»

2 
ارزشپپپمنپپدي وجودي خود  آگپپاهي از

ي خپپداونپپد و عنوان بهترين آفريپپدهبپپه
 شناسايي استعدادهاي دروني خود.

( مشاهده فيلم 3( بررسي تکليف 4
 .1و آزمون  «پيله و پروانه»

بيپپان يپپک اسپپپتعپپداد 
شخصي و تالش براي 

 رشد آن.

6 

اميدواري و ، آگاهي از نقش حسپپن ظن
تمرين تفکر ، توکپپل در جپپذب خوبي

ديگران و ، خود، مورد خپپدامثبپپت در 
 آينده

( انجپپام 3بپررسپپپي تکليف.  ( 4
هاي آهنربا و برچسپپپب» آزمپايش 

 «بينانه و بدبينانهافکار خوش
 

بينپانه و  جمالت خوش
دعپپا براي موفقيپپت در 

 مسابقه.

5 
ا آشنايي ب، با ادب و احترام سپخن گفتن 

تپپأثير گفتپپار و رفتپپار نيپپک بر خود و 
 ديگران.

( داسپپتان 3ت.اجراي بازي کلما( 4
، (11، طپه )  4بر اسپپپاس آيپپه قرآن

 .2 ي تکليف و آزمونارائه

رعپايت ادب در گفتار  
 و رفتار با دوستان.

6 
 يپردازي و نحوهآشنايي با نيروي خيال

 ي صحيحاستفاده

 (3فعاليت قيچي و مداد خيالي. ( 4
ي بررسپپپي احسپپپاسپپپات و ارائه 

 تکليف.

استفاده از قيچي و مداد 
 هفته. خيالي در طول

                                                                                                                                        
سخن  سوی فرعون بروید که طغیان کرده است، اما با او به نرمیبهقَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى ). اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ 0

 گویید تا متذکر شود و یا از خداوند بترسد(.
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شماره 
 جلسه

 تکليف محتوا هدف

6 
آگاهي از تأثير افکار بر احسپپاسپپات از  

شپناسايي و  ، طريق انجام آزمايش عملي
 اصالح افکار منفي اعضاي گروه.

تکليف و ، انجپام آزمايش افکار ( 4
 .6 آزمون

افکپار مثبت با توجه به  
 آزمايش

 پرورش حسن ظن نسبت به خود 40

( فعپپاليپپت 3( بررسپپپي تکليف. 4
ارائپپه و « ليوان و لوبيپپا» عپمپلي  
 تکليف.

هپپاي بپپازخورد ويژگي
مپپثپپبپپت در آيپپنپپه و  

 شکرگزاري

44 
آشپپنايي عملي با مسپپئله لزوم دوسپپت  

 داشتن خود

فعپپاليپپت  (3( بررسپپپي تکليف. 4
بررسي ، «چکان من و دوستيقطره»

 .5 و آزمون احساسات

چکپپان تپمپريپن قطره   
 دوستي در طول هفته.

43 
، هاي الهي درون خودتوجپه بپه نعمپت   

اتفپاقات خوب آينده با تأکيد  ديگران و 
 بر مهرباني و قدرت خدا

 ي( مسپپپئله3بررسپپپي تکليف ( 4
از طريق  «توجپپه و چگونگي آن»

 فعاليت عملي.

هپپاي اجراي بپپازي نخ
هاي موقعيت توجپه در 
 مختلف.

42 
ان در آموزدانشبررسپپي احسپپاسپپات   

)کوري و  مرحله خاتمه بخشپپي به گروه
 جلسات.( و اعالم پايان 3003، کوري

، وگو در مورد احسپپاسات( گفت4
و مشپپپخص  6آزمون ، هاآموختپه 

 کردن زمان آزمون پيگيري.

هپپا در اجراي آموختپپه
 طول يک ماه آينده.

 هايافته
ن ي سوم دبستاآموزان دختر پايهاين پژوهش را تعداد سه نفر از دانش کنندگانشرکت

ضعيف و يا متوسط بودند.  نفسعزتقبل از شروع مداخالت داراي تشکيل دادند که 
، ميجس، تحصيلي، )کلي نفسعزتي گانهها در ابعاد پنجتوصيفي آزمودني هايآماره

ارائه شده است. 4خانوادگي و اجتماعي( در جدول 
 

  



 414 ... بر مذهب محوريت با معنوی مفاهيم آموزش اثربخشی 

 

 نفسعزتي پرسشنامه يگانهپنجها در ابعاد . روند تغيير مراحل درمان آزمودني1 جدول

ني
ود
زم
آ

 

عاد
اب

 
ت
عز

س
نف

 

ه 
پاي
ط 

خ
4 

ه 
پاي
ط 

خ
3 

ه 
لس
ج

2 

ه 
لس
ج

2 

ه 
لس
ج

5 

ه 
لس
ج

6 

ه 
لس
ج

44 

سه
جل

 
ي 42
ود
بهب
د 
رص

د
 

ک
ي ي

گير
پي

هه
ما

يي 
نها
ي 
ود
بهب
د 
رص

د
 

 اول

4GS 6 6 43 42 42 46 42 46 20 46 20 
3AS 6 6 6 40 40 44 44 43 2/22 40 30 
2PS 43 43 43 42 42 45 45 45 14/36 46 32 
1FS 41 42 41 42 41 45 45 46 52/46 46 52/46 
2SS 40 6 43 42 41 46 45 46 62/23 45 02/15 

 دوم

GS 40 6 40 40 42 41 41 42 10 41 54/22 

AS 6 6 6 6 6 40 44 44 35/33 42 16/26 

PS 6 6 5 44 41 42 42 46 2/63 42 60 

FS 44 44 44 42 42 42 41 46 32/24 42 66/36 

SS 2 2 1 44 43 42 46 45 22/63 41 25/65 

 سوم

GS 2 6 5 44 42 42 45 45 5/61 41 41/25 

AS 43 6 40 40 44 43 44 43 20 44 12/12 

PS 6 6 5 40 42 42 42 42 16/26 42 66/16 

FS 6 5 40 40 43 42 44 43 66/14 43 66/14 

SS 2 2 6 40 41 42 45 45 26/50 42 66/66 

 .ماههيک. درصد بهبود کلي هر سه مراجع پس از مداخالت و پس از پيگيري 2 جدول

 نفسکلي/ ابعاد عزت درصد بهبود
نفس عزت

 عمومي
نفس عزت

 تحصيلي
نفس عزت

 جسمي
نفس عزت

 خانوادگي
نفس عزت

 اجتماعي
درصد بهبود کلي هر سه مراجع پس 

 از مداخالت
26/24 62/26 12/12 22/20 23/66 

 پس مراجع سه هر کلي بهبود درصد
 ماههاز پيگيري يک

64/15 62/21 66/12 03/36 06/61 

                                                                                                                                        
1. general self-esteem 

2. academic self-esteem 

3. physical self-esteem 

4. family self esteem 

5. social self-esteem 
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صد در، کلي( نفسعزتها در زير مقياس اول )با تحليل روند تغيير نمرات آزمودني 
 26/24 درمجموعبه دست آمد که  %5/61 و %10، %20به ترتيب  2 و 3، 4بهبود مراجعان 

نيز با  ماههيککند. بررسي روند تغيير نمرات پس از پيگيري درصد بهبودي را تأييد مي
براي هر سه مراجع مشخص شده است. در اين ارزيابي درصد  64/15 کليدرصد بهبود 

نادار مثبت مع تأثيرکه ثبات تغييرات و  آمدهدستبه %20بهبود نهايي مراجع اول همچنان 
و  %36/1يز اگرچه به ترتيب افت کند. در مراجع دوم و سوم نمي تأييدرا  هاآموزش

است که اگرچه تا  %64/15در بهبود کلي اتفاق افتاده است اما درصد بهبود کلي  26/5%
ثبات معنادار تغييرات در بُعد  يدهندهنشانمعناداري باليني اندکي فاصله دارد اما 

 .هاستآزمودنيکلي  نفسعزت
ا در هتفاوت آزمودني يدهندهنشان هاداده تفسير، تحصيلي نفسعزتدر زير مقياس  

ر تحصيلي مراجع اول د نفسعزتاست. به اين صورت که  نفسعزتتغييرات اين بُعد 
رسيده است.  %30به  ماههيکبهبود داشته است که پس از پيگيري  %2/22پايان مداخالت 
مداخله ي هفتم بوده و در جلسه 6ي اول و دوم خط پايه ي وي در مرحلههمچنين نمره

در مراجع دوم  کهدرحاليرسيده است.  40ي پيگيري به افزايش يافته و در مرحله 43به 
 %35/35داشته و از بهبود  توجهيقابلي پيگيري رشد تحصيلي پس از دوره نفسعزت
صيلي تح نفسعزتافزايش پيشرفت وي در  يدهندهنشانرسيده است که اين  %16/26به 

 پيگيري درصد بهبود يدورهدر  اگرچهاست. در مراجع سوم نيز  ي پيگيري بودهدر دوره
رسيده است اما درصد بهبودي همچنان  %12/12که به لحاظ باليني معنادار است به  %20از 

تحصيلي هر  نفسعزتدر  %62/21 کلي بهبوددرصد  درمجموعاست.  توجهقابلباال و 
 .نيستباليني معنادار  است اما به لحاظ توجهيقابلرقم  اگرچه، سه مراجع

نيز  جسمي نفسعزتبررسي درصد بهبودي و روند تغيير نمرات مراجعان در مقياس 
پس از پايان ، جسمي نفسعزتدهد که درصد بهبودي مراجع اول در مقياس نشان مي

و  کاهش يافته است %32بوده و پس از پايان دوره پيگيري به  %14/36جلسات مداخله 
نمره مراجع اول در مرحله اول و دوم خط ، شودمشاهده مي 4دول که در ج طورهمان

افزايش يافته است و در مرحله  45بوده و در جلسه هفتم مداخله به  43پايه برابر با 
رسيده است. درصد بهبودي مراجع دوم پس از پايان  46نمره کاهش به  4پيگيري با 

که اين  رسيده است %60بوده و پس از پايان دوره پيگيري به  %2/63جلسات مداخله 



 413 ... بر مذهب محوريت با معنوی مفاهيم آموزش اثربخشی 

 

جسمي در دوره پيگيري بوده است ولي  نفسعزتکاهش پيشرفت وي در  يدهندهنشان
و به لحاظ باليني معنادار است. نمره اين مراجع  توجهقابلميزان بهبودي همچنان باال و 

 46و در جلسه هفتم مداخله به  است بوده 6و  6در مرحله اول و دوم خط پايه برابر با 
رسيده است. در مراجع سوم  42نمره کاهش به  4افزايش يافته و در مرحله پيگيري با 

 %16/26پس از پايان جلسات مداخله ، جسمي نفسعزتدرصد بهبودي در مقياس ، نيز
تداوم  دهندهنشانکه اين  رسيده است %66/16بوده و پس از پايان دوره پيگيري به 

هبود درصد ب طورکليبهجسمي در دوره پيگيري بوده است.  نفسعزتپيشرفت وي در 
به لحاظ باليني  اگرچهاست که  %66/12جسمي هر سه مراجع پس از پيگيري  نفسعزت

 ند.کجسمي را تأييد مي نفسعزتها در بعد معنادار نيست اما شروع پيشرفت آزمودني

، %52/46 ترتيبپس از مداخالت به  2و  3و  4 مراجعخانوادگي  نفسعزتدرصد بهبود  

ي پيگيري نيز ثابت بوده است که در مراجع اول و سوم در مرحله %66/14و  32/24%

 بهبودرسيده است. درصد  %66/36ي پيگيري به مانده است و در مراجع دوم در مرحله

است  گزارش شده %03/36خانوادگي پس از پيگيري  نفسعزتهر سه مراجع در  کلي

است و به لحاظ  نفسعزتها در ساير ابعاد آزمودني نفسعزت که کمتر از ميزان رشد

شرفت شروع پي يدهندهنشاني پيگيري . اما ثبات نمرات در مرحلهنيستباليني معنادار 

 .استها در اين بعد آزمودني
يد مؤ پژوهشهاي اجتماعي( نيز يافته نفسعزت) نفسعزتدر بررسي آخرين بُعد 
هاي اجتماعي آزمودني نفسعزتباشند. ها بر رشد اين بعد ميتأثير مثبت معنادار آموزش

 اندداشتهدرصد رشد  26/50و  32/63، 62/23پس از پايان مداخالت به ترتيب  2 و 3، 4
 رب طورکليبهباال و معنادار است و  همچنان رقمي، پيگيريکه با وجود افت در دوره 

يني اجتماعي بيشترين معناداري بال نفسعزتبعد ، توان گفتمي پژوهش هاييافته اساس
 را به دست آورده است.

 گيرينتيجهبحث و 
حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر  پژوهش
 ايگارهنهاي پژوهش با استفاده از روش تحليل کودکان انجام شد. تحليل يافته نفسعزت

ان در پنج کودک نفسعزتها بر افزايش و تعيين درصد بهبودي مؤيد تأثير مثبت آموزش
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که با توجه به فرمول درصد  استخانوادگي و جسمي ، تحصيلي، اجتماعي، بُعد کلي
 اجتماعي به لحاظ باليني معنادار است. نفسعزتاين تأثير در بُعد ، بهبودي

ي آموزش معنويت محور برنامه، 2 يشمارههاي ارائه شده در جدول بر اساس يافته
ي و سپس تحصيل، جسمي، عمومي، اجتماعي نفسعزتبه ترتيب بيشترين تأثير را بر 

اجتماعي هر سه  نفسعزتداشته است و  کنندگانشرکتخانوادگي  نفسعزت
يين اين داشته است. در تب توجهيقابلرشد  نفسعزتنسبت به ساير ابعاد  کنندهشرکت

 نفسعزتدر رشد  «مؤثري درماني رابطه» گيريشکلرسد به نظر مي، ه بايد گفتيافت
 اجتماعي مراجعان تأثير بسزايي داشته است.

 نفسعزتعمومي و جسمي پس از  نفسعزت، پژوهش هاييافتههمچنين بر اساس 
 يدهندهنشان (. اين يافته66/12و  64/15) اندداشتهبه ترتيب بيشترين رشد را  اجتماعي

 نفسعزتآن است که آموزش معنويت محور تأثير زيادي بر رشد ابعاد مختلف 
تغيير در احساس کلي فرد نسبت به خود و  ازآنجاکهداشته است اما  کنندگانشرکت

اين دو بُعد نسبت به ابعاد ، شودآغاز مي ترسريععمومي و جسمي(  نفسعزتجسمش )
 -ها تأثير پايداري دارندده نظام مدرسه و خانواده بر آنکه دو خر -تحصيلي و خانوادگي 

 نفستعزشروع تغييرات در دو بعد  رسد. بنابراين به نظر مياندداشته تريسريعرشد 
تأثير مثبت آموزش معنويت محور است و با توجه  يدهندهنشانخانوادگي و تحصيلي 

 زمانتمدالزم است تا از طريق افزايش ، به مقاومت بيشتر اين دو بُعد نسبت به درمان
 صورتبهاين ابعاد نيز ، مداخالت و درگير کردن خانواده و مدرسه در فرايند مداخله

 معناداري بهبود يابند.
( مبني بر ضرورت 3042) همکارانجونز و  پژوهشنتايج پژوهش حاضر با نتايج 

 ودک همسو است. مايتروفنمهم در مدل بهزيستي ک يمؤلفهيک  عنوانبهتوجه به مذهب 
و بدني مراجعان  رواني، معنوي خود تقويت ارتباطات پژوهش نيز در (3042) کنستانتين و

که با نتايج  انددادهقرار  موردتوجهپايين را  نفسعزتحل مشکالت مربوط به  جهت
( نيز در راستاي نتايج پژوهش 3042) 4. االيس و همکاراناستحاضر همسو  پژوهش
 .اندداده قراررا مورد تأييد  نفسعزتتأثير مداخالت معنويت محور بر رشد ، حاضر

                                                                                                                                        
1. Elias, A. C., & et al. 



 411 ... بر مذهب محوريت با معنوی مفاهيم آموزش اثربخشی 

 

انيزم مک، حاضر پژوهشکودکان در  نفسعزتتأييد تأثير معنويت بر رشد  رغمعلي
ثبت ارتباط م، توان گفتمي اين تأثير همچنان جاي بررسي دارد. در تبيين اين يافته

 ،وجود دارد )راتکليف نفسعزتبا سطح  معناداري بين تصور فرد از خدا و معنويت
 انکنندگشرکت نفسعزتاصلي رشد  سازوکاررسد ( و بر اين اساس به نظر مي3001

 در مورد هاآنحاضر نيز از طريق تأثيري که آموزش معنويت محور بر باورهاي  پژوهش
 نفستعز غيرمستقيم صورتبهقابل تبيين است. اين تغيير ، خدا و معنويت داشته

وفقيت در م ديگرعبارتبهقرار داده است.  تأثيررا نيز تا حد زيادي تحت  کنندگانشرکت
ها در مورد خودشان تواند تصورات آنبهبود تصورات کودکان در مورد معنويت و خدا مي

 قرار دهد. تأثير( را نيز تحت نفسعزت)
هاي ارائه شده چگونه در کاربرد باليني نيز آن است که آموزش توجهقابلي اما نکته

تمايل  رغمعلي کهدرحالي، شده است نفسعزتمعناداري منجر به رشد  صورتبه
ي امهبرن اندازچشمي مدارس سراسر دنيا به گنجاندن مفاهيم معنوي و مذهبي در گسترده

نيستند ها در عمل از اثربخشي کافي برخوردار بسياري از اين آموزش، درسي خود
در موارد زيادي آموزش ، توان گفتمي مسئله(! در تبيين چرايي اين 3001، )راتکليف

ق هاي رفتاري )تشويي راهکارها و دستورات ديني با شيوهمعنويت به کودکان با عرضه
هاي مستلزم استفاده از روش، آموزش صحيح معنويت کهدرحاليگيرد و تنبيه( صورت مي

سال بررسي  32محور و مشارکتي است. در اين راستا بيش از  گووگفت، برانگيزچالش
 يتأييدکنندهي رشد معنويت کودک نيز ( در زمينه3001راتکليف ) يوسيلهبهانجام شده 

اي هاين نکته است که آموزش مفاهيم معنوي انتزاعي به کودکان مستلزم استفاده از روش
عوامل مؤثر در  ازجملهحاضر  پژوهشها در قرار دادن آن موردتوجهاست که  چندبعدي

مختلف )مانند  هايروشالزم است تا از کودکان به  معناداري نتايج است. در اين زمينه
وي عض عنوانبه( وگوگفت وبحث ، کشف و بررسي نوار ضبط قبل از شروع مداخالت

، هاآناز  رتاستفاده شود تا از طريق کسب اطالعات غني کنندهمشارکتمتخصص و ، فعال
واقع شود. همچنين استفاده از انواع  مؤثرتر، غيرمستقيمطراحي و پيشبرد مداخالت 

چگونگي رشد  يکنندهتبيين فاکتورهاييکي ديگر از  «محورهاي معنويت بازي»
ه از ک اندمطرح کنندهتسهيلامري  عنوانبهها است. اين بازي کنندگانشرکت نفسعزت
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براي رشد معنويت  ايدريچه، شگفتي و حيرت، آزادي ذهنطريق ايجاد احساسي از 
 کنند.ايجاد مي غيرمستقيم صورتبه نفسعزتمستقيم و رشد  صورتبه

 هايتستاستفاده صرف از ، بر اساس اصول علمي آموزش معنويت به کودکان 
 قبل ،نيز مفيد نخواهد بود و الزم است واژگان توصيفي کودک در مورد خدا شناختيروان

اي هو سپس در طول مداخالت از تکرار و يا توضيح پاسخ شدهکشفاز شروع مداخالت 
تفاده اس هاآنفرصتي براي تفکر در مورد عقايد اوليه و تعميق  عنوانبه، ي کودکاوليه

مشارکتي محقق و کودک  وگويگفت، (3001شود. همچنين بر اساس ديدگاه راتفليک )
فزايي ابه مداخالت رسمي داشته باشد و عالوه بر هم تواند اثربخشي بيشتري نسبتمي

آرامش و تسلي کودک را نيز به همراه داشته باشد. عالوه بر موارد ، تعاملي عقايد جديد
 -کودکان براي صحبت در مورد معنويت يعمدهابزار  عنوانبه–استفاده از نقاشي ، فوق

ه حاضر است که توج ژوهشپ کنندگانشرکت نفسعزتپنجمين عامل اثرگذار بر رشد 
 .کندمياثربخشي نتايج را تبيين ، به آن در کنار ساير عوامل مذکور

محور ، هاآموزشاصلي اثربخشي  هايکنندهتبيينيکي ديگر از ، عالوه بر موارد فوق
تکوين ، دين اسالم هايآموزهبر اساس  چراکه، هاستآموزشمذهب در کل  دادن قرار

ه از الگوي مخصوص ب، ترين موضوعات تربيتييکي از مهم عنوانبه عزتمندشخصيت 
افت در ب ويژهبهي زير استوار است و استفاده از آن کند که بر دو نکتهخود پيروي مي

 ها را توضيح دهد: آزمودني نفسعزتتواند رشد مي، اسالمي ايران يجامعهفرهنگي 
فع نياز به ر، آميزمحبتي برقراري رابطه، ( اکرام شخصيتي: تبيين جايگاه واالي انساني4

: هانآهاي صحيح به فعليت رساندن ( شناسايي استعدادها و استفاده از روش3وابستگي و 
، گذاريارزششناسايي استعدادها و ، ارتباط کالمي، بخشي آرامش وايجاد امنيت 

 (.4266، )خزعلي نگريآيندهو  بخشيجهت
ت. قرار گرف موردتوجهي فوق در ابعاد مختلف امهحاضر نيز محوريت برن پژوهشدر 

در پژوهش با مفاهيمي از قبيل دميده شدن روح الهي  کنندهشرکتکودکان  مثالعنوانبه
توجه به روابط بين فردي و اثر رفتار خود بر ، در انسان )تبيين جايگاه واالي انساني(

خدا در کارها )رفع نياز به توبه و توکل به ، (آميزمحبتي ديگران )برقراري رابطه
خوب گوش دادن و ، بخشي( آرامش و امنيت ايجادحمايت خدا از بندگان )، وابستگي(

شناخت استعدادهاي خود )شناسايي استعدادها و ، خوب صحبت کردن )ارتباط کالمي(
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ملي ع صورتبه( نگريآيندهو  بخشيجهت( و تصويرسازي مثبت از آينده )گذاريارزش
هر سه  نفسعزتدر عمل نيز رشد ، هاي وحياني قرآنکه در راستاي آموزهآشنا شدند 

 را به دنبال داشت. کنندهشرکت
توان نتيجه گرفت که آموزش مفاهيم معنوي با با خالصه کردن موارد فوق مي

ه بافت ب توجه بابخشد. لذا کودکان را بهبود مي نفسعزتابعاد مختلف ، محوريت مذهب
 ييران و همچنين ضرورت توجه به رويکردهاي پيشگيرانه در حيطهي ااسالمي جامعه

جهت جلوگيري از ايجاد انواع مشکالت فردي و اجتماعي و اهميت  نفسعزت
در طول زندگي )قراچه  گذاريسرمايه ترينمهم عنوانبهدر اين حيطه  گذاريسرمايه
هاي درسي هايي در سرفصلشود چنين آموزشپيشنهاد مي، (4261، داغي

توانند در گنجانده شود. همچنين مشاوران و درمانگران کودک نيز مي وپرورشآموزش
 از روش معنويت محور استفاده کنند. نفسعزتکار باليني با کودکان داراي مشکالت 

هايي از قبيل حجم محدود جامعه آماري و محدوديت پژوهش حاضر با محدوديت
 يمايهدستد است اطالعات حاصل از اين پژوهش امي حالبااينزماني مواجه بود. 

 قرار گيرد. ي سالمت روان کودکانبيشتر در حوزه هايپژوهش

 منابع
 نوشين و عدل الدين فرو  اصغر ترجمه) نفسعزت عملي راهنماي(. 4615) .گ، اسکيرالدي

 .روان: (. تهران4264شاکري(. )
 اهي رفمجله. تهران و تربيت اصالح کانون نوجوانان بزهکاري تحليل (.4264) ن.، نژاد انصاري

 .266-262، (12)43، اجتماعي
: تهران (.4261(. )داغي قراچه مهدي ترجمه) نفسعزت شناسيروان(. 4620) .ن، براندن

 .نخستين
 .و مربيان اوليا انجمن: تهران .و نوجوانان کودکان در نفسعزت افزايش هايروش(. 4260) .ا، بيابانگرد
تحصيلي در عملکرد تحصيلي دانشجويان  يپيشينهو  نفسعزت(. تبيين نقش 4260) ز.، توليتي

 .436-406، (43)2، آموزشي هاينظامپژوهش در  يفصلنامهدولتي شهر تهران.  هايدانشگاه
مريم بوالهري و ، )ترجمه زهرا غالمي آموزش و تربيت معنوي کودکان.(. 3006) پ.، جنکينز

 (. تهران: دانژه.4261جاويد(. ) سهيال منيري
 .411-442، (6 و 2)42 فصلنامه انديشه.(. اسالم و مباني تکوين شخصيت سالم. 4266) ا.، خزعلي
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 (. مباني نظري و عملي تحقيق در علوم انساني و اجتماعي. تهران: رشد.4262ع. )، دالور
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