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Abstract 

The purpose of the present study is to explain the role of psychological assets in 

religious education. The research method is descriptive-analytic and the results showed 

that psychological assets and its main components can be the inspiring source to continue 

religious activity and increases the chance of reaching inner peace, spiritual power to 

acquire divine attributes. In other words, features of psychological assets facilitate the 

way of becoming like God -as the goal of religious education- and provide necessary 

mental power and energy for people at difficulties, limitations, and obstacles to continue 

their activities. Components of psychological asset and religious education either directly 

or through a range of component meanings are interrelated; so that 4 components of 

psychological asset (self-efficiency, hopefulness, optimism, and resilience) can contribute 

to creating and continuing religious behaviors. As a result, people can prepare themselves 

to undertake action and achieve perseverance, resilience, and endurance (patience) to 

reach their goals.  
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 1شناختی در تربیت دینی  نقش سرمایه روان
 

 نیا علی ابراهیمی

 ali.ebrahiminiya@gmail.com .ایران قم، دانشگاه فرهنگیان،، مربی، بخش زبان و ادبیات
 

 چکیده

 -هدف پژوهش حاضر تبیین نقش سرمایه روانشناختی در تربیت دینی بود. روش پژوهش توصیفی

تواند  های اساسی آن در کنشگری دینی می  شناختی و مؤلفه  تحلیلی بوده و نتایج نشان داد سرمایه روان

و استمراربخش باشد و احتمال رسیدن به بهجت درونی و معنوی و قدرت روحی و کسب  منبعی برانگیزاننده

به عنوان  -صفات الهی را افزایش دهد. به عبارت دیگر، سرمایه روانشناختی مسیر رسیدن به خداگونگی افراد 

 ها، موانع و  ودیتسازد و توان و انرژی روانی الزم را در شرایط دشوار و محد  را هموار می -غایت تربیت دینی

های سرمایه روانشناختی و تربیت دینی به طور مستقیم یا با طیف   مؤلفهنماید.   ها تأمین می  استمرار فعالیت

شناختی )خودکارآمدی، امیدواری،   اند؛ به طوری که چهار مؤلفه سرمایه روان ها درهم تنیده شده  معانی مؤلفه

های دینی محسوب شوند و افراد   آیندهای ایجاد و تداوم رفتار  از پیش توانند یکی  آوری( می بینی و تاب خوش

با داشتن این سرمایه، آمادگی الزم را برای ورود به صحنه عمل، پیدا کنند و از پشتکار، مقاومت و سرسختی 

 )صبر( برای دستیابی به اهداف برخوردار شوند. 
 

 آوری. بینی، امیدواری، تاب خودکارآمدی، خوشتربیت دینی، سرمایه روانشناختی،  ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

. بر این اساس به طور بالقوه دارای (23)حجر، خداوند در خلقت انسان از روح خود بر او دمید 
توان به  طور صحیح مورد پرورش قرار گیرد، میهای وجودی زیادی است که اگر به توانایی و ظرفیت

ها و   ود و در این مسیر، دین بستر بسیار مناسبی است تا قابلیتسعات و خداگونگی او امیدوار ب
گیری الهی و واال به شکوفایی برساند. عَلوه بر فطرت که سرمایه اصلی وجود  توانمندی افراد را با جهت

ها و استعدادها نقش   دهی به قابلیت گیری شخصیت و جهت آورد، تربیت نیز در شکل انسان را فراهم می
ها و به   گیری ها، تصمیم کنیم، دین محور فعالیت  ای که ما در آن زندگی می  ی دارد. در جامعهبسیار مهم

رو تربیت نیز در این جامعه رنگ و بوی دینی  دهنده دنیای مادی و معنوی است؛ از این طور کلی سامان
رفی شوند. بنابراین، تربیت ها به جامعه مع  گیرد تا افرادی فرهیخته و رشدیافته در تمامی زمینه  به خود می

ترین معنا را برای زندگی   تواند عمیق  دینی با برخورداری از گستره وسیع و هماهنگ با فطرت انسانی می
های مادی و متافیزیک   ای با حضور جنبه  ها و رفتارها را در گستره   ها و واکنش  انسان در نظر بگیرد و کنش

 جهت داده و تبیین نماید. 
گانه سند تحول بنیادین، ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخَلقی است   های شش  ساحتیکی از 

(. اما سؤال اساسی 1231که با تربیت دینی و اعتقادی همبستگی دارد )شورای عالی انقَلب فرهنگی، 
این است که این ساحت در مدارس چگونه، چه میزان و با استفاده از چه راهبردهایی مورد توجه و 

آموزان در مورد تربیت   گیرد؟ آیا نگرش مناسبی در ذهن مدیران، معلمان و اولیای دانش  ش قرار میآموز
گیرند،   کنند یا تحت تأثیر آن قرار می  دینی شکل گرفته است؟ و افرادی که در این نوع تربیت نقش ایفا می

های متناسب  ها پژوهش سؤال از سرمایه روانشناختی و توان روانی الزم برخوردار هستند؟ پاسخ به این
شناختی را در تربیت دینی بررسی   ها را نیاز دارد. پژوهش حاضر درصدد است تا نقش سرمایه روان  با آن

 نماید.
تواند جبری باشد؛ چرا که انسان موجودی مختار، آزاد و با اراده آفریده شده   اعتقاد عمیق دینی نمی

داری   (. بنابراین، حرکت در مسیر دین1235ارد )فیاض و شرفی، ها سنخیتی ند است و جبر با این ویژگی
های رشد و سعادت، به توان و انرژی روانی باالیی  اندوزی دینی و تداوم آن تا رسیدن به قله و تجربه

شناسی ریشه   تواند تأمین کند. سرمایه روان احتیاج دارد. این نیرومندی روانی را سرمایه روانشناختی می
از  ای  مجموعهگرا دارد و با بهزیستی روانی در ارتباط بوده و عبارت است از  ناسی مثبتدر روانش

توانند مثل یک منبع پر قدرت موجب رشد و ارتقاء فرد   می که افراد مثبت های  توانمندی ها و  ویژگی
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1شوند. امیدواری،
2بینی، خوش 

های اصلی سرمایه روانشناختی   مؤلفه 4آوری تاب و 3خودکارآمدی 
 (. 2111 ران،آوی و همکاهستند )

های سرمایه   دهد که مؤلفه  شناختی، نشان می  مرور مطالعات انجام شده در رابطه با سرمایه روان
هایی که مستقیماَّ   های مختلف دارای اثربخشی است. در زمینه تربیت دینی پژوهش  شناختی در زمینه  روان
های  ش سرمایه روانشناختی در تربیت دینی پرداخته باشند، یافت نشد. در ادامه به برخی پژوهشبه نق

 شود. مرتبط اشاره می
های مثبت در   تواند باعث ارتقاء مؤلفه کند که معنویت می  (، در پژوهشی تاکید می1231خالدین )

 نگری باشد.   افراد شود و مانعی در مقابل منفی
( نیز در پژوهشی نشان دادند که سبک زندگی اسَلمی بر روی 1231توکلی )افخمی اردکانی و 

تواند نقش میانجی  شناختی می  سرمایه روانشناختی اثر مستقیم، مثبت و معناداری دارد و سرمایه روان
 داری بین سبک زندگی و سرمایه اجتماعی ایفا کند.  معنا

آوری )یکی از  ت که در طیف معنایی تاب(، در پژوهشی به عامل سکو1233چناری و کرباسیان )
شناختی( قرار دارد، پرداخته و در دل سکوت به عناصری چون تفکر و تأمل،   های سرمایه روان  مؤلفه

 کنند.   تمرکز، بردباری و افزایش علم و حکمت اشاره می
مناسبی ( در پژوهشی گزارش کردند که بهزیستی معنوی زمینه 1232پرور، دارایی و خیاطان ) گل

شناختی نیز در ارتقاء بهزیستی معنوی ایفای   کند و سرمایه روان  شناختی فراهم می  برای سرمایه روان
 کند.  نقش می

( نیز در پژوهشی به نقش عوامل انسانی یعنی نخبگان دینی در تربیت 1232پناه ) اعرافی و حسین
ر بعد عاطفی و هم در بعد رفتاری نقش قابل کنند و برای آنان هم در ُبعد شناختی، هم د  دینی تأکید می

شناختی غنی   رو یک الگو برای تأثیرگذاری ضرورت دارد از سرمایه روان گیرند. از این  توجهی در نظر می
 های مختلف بتواند بر کارکرد الگویی خود عمل کند. برخوردار باشد تا در بافت
شناختی،   گذاری روی سرمایه روان  رمایه( در پژوهشی نشان دادند که س1232حضوری و همکاران )

                                                           

1. Hope 
2. Optimism 

3. Self-efficacy 

4. Resilience 
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 ها است.  گذاری روی سایر سرمایه  مثابه سرمایه به
کند که عبارتند از:   ه شاخص در حوزه تربیت دینی اشاره می( نیز در پژوهشی به نُ 1251کشاورز )

 و صبر اعتدال، مهرورزی، و محبت انسانی، عزت نفس، کرامت تعقل، و تفکر بصیرت، و معرفت
 .عمل و آزادگی و حریت بردباری،

 روش پژوهش  .2

تحلیلی استفاده شد. ابتدا  -برای پاسخ به سؤال پژوهش، با توجه به ماهیت آن، از روش توصیفی
ها، روابط بین موضوعات بررسی و مفاهیم مرتبط   ها انتخاب و خَلصه شد؛ سپس برای تحلیل داده  داده

بندی شدند و سرانجام براساس شواهد و ایجاد  بندی و طبقه ی دستهشناخت  با تربیت دینی و سرمایه روان
 روابط منطقی میان مطالب، نتایج قابل پذیرش استخراج و ارائه شد.

 مبانی نظری و مفهومی  .3

 تربیت دینی .3-1

های معتبر یک دین به دیگری   ای از اعمال عمدی و هدفمند برای آموزش گزاره  تربیت دینی مجموعه
ها متعهد و پایبند باشد )چناری و کرباسیان،   ه طوری که آن فرد در نظر و عمل نسبت به آن آموزهاست، ب
داری یا تدین، دارای  داری است. دین  ترین مفاهیم به مفهوم تربیت دینی، دین (. یکی از نزدیک1233

دانند: مؤلفه اعتقادی و  می دار  ها همزمان در فرد ظاهر شود، او را دین  چهار مؤلفه است که اگر این مؤلفه
 ایجاد ساز زمینه دینی تربیت(. در بیانی، 1253فکری، تجربه درونی، التزام درونی و عمل )باقری، 

قمصری،  زاده  شود )صادق  ها در نظر گرفته می  جنبه ۀهم در داری  دین متعادل رشد و دینی هویت
 تربیتی، ابعاد تمامی بر ناظر وار،  تربیتی نظام تربیت، تربیت دینی را و تعلیم حوزه پژوهشگران (.1251

 فردی همراهی آن در که دانند  می دین به و التزام داری دین ساحت متمرکز به اجتماعی، و فردی از اعم

1است )برودبنت، ضروری متربی همراه به راهبر و الگو عنوان به
؛ به نقل از: سلطانی کوهانستانی 2111 

 ت:اس شده فیتعر نیت دینی چنیتربتربیت،  و میتعل یالملل نیب المعارف ایره(. در د1235و فنی اصل، 
 قتیحق خداوند، وجود ۀدربار یاعتقادات به فرد یابیدست آن هدف شده که یزیر برنامه و منظم آموزش

 آنها با جامعه در که است ییها  انسان گرید و پروردگارش با انسان ارتباط و یزندگ ،یهست جهان

                                                           
1. Broadbent 
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 (.1255پور دهاقانی و جعفری،  بلکه ]ارتباط[ با همه آحاد بشر است )قاسم و کند یم یزندگ
پردازان تربیت  های متعددی قابل شمارش است که بر مبنای دیدگاه نظریه  برای تربیت دینی مؤلفه

راگیر نگری، رشد دینی ف شود: غایت  ها با خَلصه و فشرده نمودن مفاهیم، اشاره می  ترین آن  دینی، به مهم
های اخَلقی و دینی  شناسی دینی، درک ارتباط دین و تربیت، انگیزه محور، ارزش ذاتی دین، معرفت

توان به عقَلنیت، تقوای  های تربیت دینی می  (. از دیگر مؤلفه1235)سلطانی کوهانستانی و فنی اصل، 
ر دیدگاه اسَلمی (. د1232حضور، ارزیابی، گزینش و طرد اشاره کرد )سلحشور و خنکدار طارسی، 

غایت تربیت دینی، الله و موضوع آن، افکار، اخَلق و رفتار آدمی است که باید بر اساس تعلیمات 
 (.1232اسَلمی پرورش یابد )سلحشور و خنکدار طارسی، 

 های تربیت دینی  رویکرد .3-2

های   جربهکند و موجب ظهور ت  اعتقاد به خالق هستی، هیجانات آدمی را به سمت خدا هدایت می
ها و ساختار مشترک با  شود. تجربه دینی نوعی از ادراک است که عَلوه بر داشتن مؤلفه  دینی می

گاهی در این   های دینی ایفا می  های حسی، نقش مهمی در موجه ساختن باور  تجربه کند. وجود گوهر آ
(. مفهوم 1231و جوادی بورا، زاده، تسلیمیان   سازد )شریف  تجربه به واسطه خداوند، آن را متمایز می

ترین سازه دین( و به دنبال آن مفهوم دین، متولد شد  تجربه دینی بر اثر تغییر در مفهوم ایمان )بنیادی
(. مفهوم تربیت دینی، براساس سه منبع شناخت یعنی عادت، عقَلنیت و شهود دارای 1233فر،  )مدنی

 سه رویکرد عمده است:
گیری رفتار دینی، استفاده از تلقین و تحمیل و  آموزی مبنای شکل عادترویکرد مبتنی بر عادت )( 1

 ناچیز بودن نقش عقل(،
کید بر عقل و معرفت عقَلنی، انجام مناسک با پشتوانه عقلی و ( 2 رویکرد مبتنی بر عقَلنیت )تأ

 های درونی(،  معرفی و انگیزه

 ها(.  ها و آلودگی  پلیدیداری تجربه امر قدسی، پالودن دل از  رویکرد شهودی )دین( 2

کید دارد.   (، رویکرد مبتنی بر هیجان را نیز اضافه می1231تلخابی ) نماید که بر تقدم باور بر فهم تأ
دو رویکرد عقَلنیت و شهودی مناسبت بیشتری با تربیت دارد؛ زیرا به آزادی و فهم، آنچنان که سزاوار 

(. همچنین مطالعات مغز و 1231ان و جوادی بورا، زاده، تسلیمی  شود )شریف  انسان است، توجه می
دهد بین منطقه هیجانی مغز مانند آمیگدال و مناطق تفکر سطح باال یعنی پیش   اعصاب نشان می

ها باید هم جنبه  های دینی مانند سایر استنتاج  این، استنتاج  پیشانی، یکپارچگی نزدیکی وجود دارد. بنابر
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توان تربیت دینی عقَلنی و   رو، در فرایند تربیت، نمی شته باشد؛ از اینشناختی و هم جنبه هیجانی دا
احساسی را از هم جدا کرد، افزون بر این تربیت دینی اثربخش، در گرو درگیر ساختن همه انواع 

 (.1231ها است )تلخابی،   بازنمایی

 مراحل رشد ایمانی .3-3

درخور  1نوع تربیت، مراحل رشد ایمانی فاولر های این  برای درک بهتر تربیت دینی و شناخت زمینه
های اخیر، نظریه فاولر   مذهبی در سال -های رشد معنوی  ترین مدل  توجه و تأکید است. یکی از مهم

است. او در چارچوب فراهم شده، سیر تکامل ادراک بشر از خداوند و تأثیر موجود برتر بودن بر هسته 
 از پویا فرایندی ایمان را فاولرکند.   دگی و روابط بین فردی را بیان میها و معانی در زن  ها، باور  ارزش

 تصورات ارزش، منابع نفس، به اعتماد و وابستگی وفاداری، و اعتماد بر آن، که بر پایه داند  می تعهدات

همچنین او ایمان را یک نیاز و ظرفیت ذاتی بشر معرفی  .کنیم  می تمرکز خود قدرت های  و واقعیت
(. فاولر یک پیش 1233یابد )زنداونیان، طیبی و رسولی،   های بین فردی توسعه می  کند که در زمینه  می

مرحله و شش مرحله برای رشد ایمانی طراحی کرد. پیش مرحله )تولد تا دوسالگی(، ایمان نامتمایز 
 و شالوده رشد ایمانی قوی، به رابطه کودک با مراقبانش بستگی دارد. ابتدایی( است  -)نامشخص

ل و کودک تفکردر این مرحله،  :تصویری )سه تا هفت سالگی( -مرحله اول: ایمان شهودی  از پر سیاَّ

 و تنیده هم د حقایق و ها  داستان احساسات، تخیَلت،. است نامحدود و تصورات تأثیر تحت تخیل و
شود و بازنمایی از خدا به ارتباطات   همچنین خدا مانند هوای اطراف شرح داده می .متمایزندنا اغلب

ترین تجربه ایمانی او   کودک، به ویژه رابطه با والدین بستگی دارد. در این مرحله ارتباط کودک و والد مهم
 رحله است.های این م  بار و ویرانگر انباشته شده در تصورات کودک، یکی از آفت است. تصاویر وحشت

 اصطَلحات با معموال   خدادر این مرحله  ای و واقعی )کودکی و پس از آن(:  مرحله دوم: ایمان اسطوره

 و دیده شده مهربان و رحیم خداوند .شود  انسانی بیان می های  کشمکش و تمایَلت داشتن با و انسانی
 کند.   های ایمانی شکل گرفته و رشد می  و ایده دارد ها  انسان برابر شدیدی در مثل به مقابله حس

به  افراد ذهن در خدا بازنماییدر این مرحله  عرفی )نوجوانی و پس از آن(: -مرحله سوم: ایمان ترکیبی
 .شود  می ریزی  پایه بحران، دوران در حمایتی سیستم داشتن و وفاداری کردن، درک عشق، پذیرش شیوۀ

ها را   شود و نوجوانان خواستار خدایی هستند که آن  در این موقع جستجوی مبانی الهی نیز شروع می
                                                           

1. Fowler 
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 شان را تأیید کند. بپذیرد و هویت شخصی
عمده دارد: عبور  ویژگی دو مرحله این تأملی )بزرگسالی و پس از آن(: -مرحله چهارم: ایمان انفرادی

 پذیرش به خوداجرایی. خوداجرایی آشکار شدن بود؛ شده پذیرفته قبَل   که ارزشی سیستم نقد از

  اشاره دارد. شخص زندگی وسبک باورها مورد در صریح های  مسئولیت

افراد در این مرحله بر تشریفات  مرحله پنجم: ایمان پیوندی )اواسط دهه سوم زندگی و پس از آن(:
ت  ها و مذاهب هستند.   ایق دیگر فرهنگها احترام قائل بوده، عَلقمند و پذیرای حق  مذهبی همه سنَّ

 نایل شوند، مرحله این به که فردیا سالی و پس از آن(: مرحله ششم ایمان جهانی )میان

ت، فارغ از کل یک عنوان به مخلوق و هایشان خلقت  دغدغه  نژاد، سن، جنسیت، اجتماعی، طبقۀ ملیَّ

 دنیایی متعهدند و رؤیای واقعی عشق و عدالت ها به  آن. مذهبی است باورهای و سیاسی ایدئولوژی

 (.1233)زنداونیان، طیبی و رسولی، دارند  سر در را شده دگرگون و افضل خدایی،

 شناختی   سرمایه روان .3-4

مندی عمومی از زندگی خود و دیگران در  بهزیستی روانی عبارت است از احساس مثبت و رضایت
کید دارد.   برای کمال و تحقق ظرفیتهای مختلف مانند شغل و... که بر تَلش  حوزه های بالقوه فرد تأ

کنند و از رخدادها و  بنابراین، افرادی که بهزیستی باالیی دارند، بیشتر هیجانات مثبت را تجربه می
 (. 1231حوادث اطراف خود ارزیابی مثبتی دارند )بهادری خسروشاهی و همکاران، 

تی به کمبو  شناسی بالینی به  روان پذیری، و  ها تأکید داشته است و توانمندی، انعطاف  ها و ناتوانی  دطور سنَّ
ها به   گرا در دهه نود، توجه شناسی مثبت  داد. با آمدن روان  تدبیرمندی افراد را به ندرت مورد توجه قرار می

شد )عبدی، ید، جلب   آ  ترین ابزار در زرادخانه درمان به حساب می  های سازنده هر فرد که قوی  توانمندی
ناملموس شمرده  یها  ازجمله سرمایه یاجتماع و یه انسانیسرما مانند یشناخت  ن  روا هی(. سرما1231

 قابل هدایت و تر کم یها نهیبا صرف هز ملموس یها هیسرما های سازمانی برخَلف شود. این سرمایه  می

 (. 1231توانند نتایج درخور توجهی را به دنبال داشته باشند )هویدا، مختاری و فروهر،   هستند و می تیریمد
شامل تجارب ذهنی مثبت است. مانند بهزیستی و  1گرا در سطح ذهنی شناسی مثبت  روان
و  بینی، امید )با نظر به حال(، خوش 2مندی )با نظر به گذشته(، غرقه شدن، لذت و شادکامی  رضایت

                                                           

1. Subjective 

2. Happiness 
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کند، از جمله ظرفیت   ایمان )با نظر به آینده(. همچنین در سطح افراد درباره صفات مثبت فردی بحث می
شناسی، استقامت، از خودگذشتگی،   های بین فردی، احساس زیبایی  شجاعت، مهارت 1عشق و کار،

پاکدامنی اجتماعی و هایی چون رواج   های درونی و خردورزی. در سطح گروهی به زمینه  اصالت و توانایی
پذیری، تربیت، نوع  دهند، مانند مسئولیت مؤسساتی که افراد را به سوی شهروند بهتر شدن سوق می

 (.1231کند )عبدی،   روی، تسامح و کار اخَلقی تأکید می دوستی، نجابت، میانه
موفقیت است شناختی ارزیابی فرد در رابطه با شرایط و احتمال درک   یکی از تعاریف سرمایه روان

(. هدف اصلی فرد در زندگی، شکوفایی 1235، به نقل از: طهرانی آزاد و مجتبایی، 2111 2)هوارد،
هایی از این دست، بیانگر   های وجودی بوده و شادکامی، اعتماد به نفس و سازگاری و ویژگی  ظرفیت

 (.1231سَلمتی است )هاشمی نصرت آباد و همکاران، 
گر، دارای چهار مؤلفه  شناسی مثبت  ای روان  شناسی به عنوان وضعیت توسعه  سرمایه روان

پذیری است. بندورا خودکارآمدی یا اعتماد به نفس را،  بینی و انعطاف خودکارآمدی، امیدواری، خوش
از برای اجرای های مورد نی  های خویش برای بسیج منابع انگیزشی و شناختی و راهکار  باور فرد بر توانایی

 لوتانز(. 1231 )هویدا، مختاری و فروهر،کند  های چالش برانگیز معرفی می  وظایف خاص در موقعیت

 یشناخت  روان یها  ؤلفهاساس م بر یشناخت  روان هیسرما که باورند نیا (، بر2111و همکاران )
 كی ها در  مؤلفه نیا .ودش  یم سازمان اجتماعی در و یانسان هیسرما ارزش یباعث ارتقا گرا، مثبت

فشارزا  یها  ر موقعیتییتغ یبرا فرد را تَلش ده،یبخش معنا فرد یزندگ به ابانهیارزش و یتعامل ندیفرا
 تحقق در آن را یسرسخت مقاومت و کرده، آماده عمل صحنه به ورود یبرا را او و بخشد استمرار می

امیدواری یعنی نشان دادن مقاومت در راه  (.1232کند )حضوری و همکاران،   تضمین می اهداف
رسیدن به اهداف و تغییر مسیر رسیدن به اهداف و دارای سه مؤلفه عاملیت، طرح و هدف است )عثمان 

کید دارد و افراد   بینی بر اسناد مثبت درباره موفقیت (. خوش2111و نصور دین،  های حال و آینده تأ
کشند. خودکارآمدی بر تعهد و تَلش برای موفقیت در کارها  می های خوشایند را انتظار  بین رخداد خوش

کید دارد و تاب پذیری و پایداری در زمان مواجهه با  آوری یعنی انعطاف و وظایف چالش برانگیز تأ
 (.1235ها )طهرانی آزاد و مجتبایی،  ها و تعارض  ها و مشکَلت، موانع، ناکامی سختی

                                                           

1. Capacity for love & vocation 

2. Howard 



 

 0410، 4، شماره 2پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی، دوره  11

ابانه و تعاملی و یک نظام به هم پیوسته است که باعث تداوم تَلش ها در یک فرایند ارزشی  این مؤلفه
؛ به 1333، 1سازد )ماچین و هیکس  شود و برای تحقق اهداف، فرد را مقاوم می  فرد در شرایط پرفشار می
شناختی بر   معتقد است که سرمایه روان 2(. سلیگمن1231آباد و همکاران،  نقل از هاشمی نصرت

دگی افراد نظر دارد. به باور او سرمایه انسانی و اجتماعی به آسانی قابل مشاهده و های مثبت زن جنبه
یابد  شناختی بیشتر بالقوه بوده، به سختی توسعه می  گیری و کنترل است در عین حال سرمایه روان اندازه

 (. 1231)بهادری خسروشاهی و همکاران، 

 ها   . یافته4

شناختی و بهزیستی نزدیک   معنوی و بهزیستی معنوی به سرمایه روانتوان با استفاده از سرمایه   می
قالبدرو همچنینیزندگبهمعنابخشیا عامل ینیه دیسرماتوان به عنوان را می شد. سرمایه معنوی

دهد   برخی شواهد نشان می. (1232 )گل پرور، دارایی و خیاطان، به خدای متعال قرار داد یدلبستگ
(. همچنین 2111، 3داری است )فیشر ا نیرو، نشاط و شادمانی دارای ارتباط معنیبهزیستی معنوی ب

محور و  توانند منبع سَلمت سرمایه و بهزیستی معنوی به لحاظ نظری و به معنای گسترده کلمه می
 شناختی و سرمایه اجتماعی باشند )گل پرور، دارایی و خیاطان،  بخش مرتبط، با سرمایه روان انرژی
1232.) 

شناختی بیش از یک سازه سطحی با   های سرمایه روان  شناختی، مؤلفه  براساس نظریه منابع روان
پذیر هستند  های جزئی صرفا  در سطح رفتار و شناخت نیست، بلکه منبعی پایه، محوری و بسط  کارکرد

وفقیت و های گوناگون با فرد همراهی کرده و احساس شادکامی، م  که همواره برای عمل در موقعیت
شناختی با این توان تعمیم یافته، در موقعیتی   (. سرمایه روان2112 کنند )هابو فول،   رضایت را ایجاد می

تواند رضایت از زندگی، اشتغال و تحصیل را تحت تاثیر قرار دهد و افراد با سرمایه   گیرد که می  قرار می
ط فضای   تری نشان میشناختی باال در برابر مشکَلت، صبر و پشتکار بیش  روان دهند و به دلیل تسلَّ

جویی و به اجرا در   تری برای حل مشکَلت، پی  های سازنده  حل عاطفی شناختی مثبت ذهنی بیشتر، راه
شناختی اعمال و   های سرمایه روان  های ذهنی، مؤلفه  آورند. از سوی دیگر، براساس سازوکار می
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کنند   های شناختی، انگیزشی، هیجانی و گزینشی تنظیم می  ایندهای انسان را با استفاده از بر  کارکرد
شناسی   های روان  شناختی با تکیه بر متغیر  (. سرمایه روان1232پرور، قاسمی و مصاحبی،   )گل

گرا، موجب ارتقاء سرمایه انسانی )دانش و مهارت( و سرمایه اجتماعی )شبکه روابط بین   مثبت
شناختی در یک فرایند   های سرمایه روان  (. مؤلفه1232وادین و همکاران، شود )سید ج  ها( می  انسان

بخشد  تعاملی و ارزشیابانه به زندگی معنا بخشیده و تَلش فرد را برای تغییر موقعیت فشارزا استمرار می
ه دارند ک  ( ابراز می1352( به نقل از الکس )1231(. یزدخواستی، بابایی فرد و کیانی )1231)خالدین، 

های   آموز از توانایی کننده موفقیت در تربیت به ویژه تربیت دینی، برداشت دانش بینی ترین عامل پیش مهم
در تربیت دینی، سعادت واژه بسیار مهمی است. سعادت  خود در تربیت و انتظار موفقیت در آن است.

البته سعادت متوقف در دنیا و شود که در آن خیر و برکت و شادی باشد.   در متون روایی به امری گفته می
شود. معادل این واژه را   مفاهیم دنیایی نیست؛ بلکه آخرت و دنیای غیرمادی را هم شامل می

شناسی از فضا و   گیرند. سعادت یا شادکامی در روان  در نظر می« Happinessا»شناسان شادکامی   روان
مکن است برای هر کس رخ دهد. همچنین شود. تجربه درونی که م  شرایط کلی روانشناسی متأثر می

 (.1231بخشد )عبدی،   ترین عاملی است که بهزیستی را تحقق می   مهم
شود،   شناسی بر تربیت دینی دیده می  ( چارچوب مفهومی نقش سرمایه روان1آنچنان که در شکل )

مقوله مطرح شده است.  شناختی در چهار  در این مطالعه تربیت دینی در ارتباط و متأثر از سرمایه روان
های زندگی فردی و اجتماعی تأثیر دارد و   مقوله اول سرمایه معنوی است. این سرمایه در تمامی الیه

روحیه، ایمان، صداقت، اخَلق، عَلقه و انگیزه، تعهد، عزت نفس، شکرگزاری، هایی چون   ارزش
 گیرد. ( را در بر می1232قری، اشتیاق و صفا و صمیمیت و... )خسروزادگان نژاد، شیرشکن و پوربا

مقوله دوم تجربه دینی است. تجربه دینی مواجهه مستقیم و حضوری با آفریدگار و امور مقدس است. 
احساس فقر و ضعف و وابستگی نسبت به قدرت نامتناهی و گرایش به آن، دعا، مناجات با خدا، توبه، 

های اجتماعی و رسانه   سوم الگوها و نهاد احساس استجابت دعا و... نمونه تجربه دینی است. مقوله
های اجتماعی و   است. در این مقوله خانواده به ویژه پدر و مادر، همچنین الگوها و نخبگان جامعه، نهاد

کنند. در دنیای امروز و با   ها قرار دارند و در تربیت دینی نقش مهم و اساسی ایفا می فرهنگی و رسانه
و همچنین در دسترس بودن همگانی امکانات و بسترهای فناوری مانند  پیشرفت سریع علم و فناوری

ها از جذابیت فرمی و بصری و تنوع، تأثیر قابل   های اجتماعی و برخورداری این رسانه  اینترنت و شبکه
گذارند. مقوله چهارم تعامل، تأمل و تأنی   توجهی بر باورهای دینی افراد به ویژه نوجوانان و جوانان می
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ها به طور کلی تربیت و به طور ویژه تربیت دینی به سرانجام   ت. سه مفهوم اساسی که بدون آناس
ساز هر کنش معنادار دینی است.  رسد. ارتباط و تعامل سازنده با خالق، خود، خلق و مخلوق زمینه  نمی

عجله اشاره  تأمل و خردورزی جزء جدا نشدنی امر تربیت دینی است و در نهایت باید به عدم شتاب و
آوری و آهستگی   زدگی ندارد و برخوردار بودن از تاب  کرد. تربیت به ویژه تربیت دینی سنخیتی با شتاب

شناسانه دینی است که در اثر آن، تربیت دینی با لذت و  کننده تجربه زیبایی در امر تربیت تضمین
 خوشایندی همراه خواهد بود.

 
 شناسی در تربیت دینی  روانچارچوب مفهومی نقش سرمایه  -1شکل 

شناختی یعنی   های مفهوم نوظهور سرمایه روان های تربیت دینی، مؤلفه در مقابل مؤلفه
شناختی بیانگر   آوری قرار دارد. منابع درونی سرمایه روان بینی و تاب  خودکارآمدی، امیدواری، خوش

نابع است. امروزه نقش این منابع در ارزیابی مثبت فرد از شرایط و احتمال موفقیت فرد براساس این م
های نظری  های ذکر شده بر بنیان های عاطفی مورد توجه قرار گرفته است. هر یک از ویژگی  تبیین نگرش

مستحکمی تکیه دارند و براساس شواهد تجربی، زمانی که به عنوان یک سازه در سطح باالتر با هم 
و  1شده و اثرگذاری بیشتری نیز خواهند داشت )لوتانزافزایی بیشتری برخوردار   ترکیب شوند، از هم

 (. 2111 همکاران،
های خود برای انجام تَلش مورد نیاز در به ثمر  خودکارآمدی به معنی داشتن اطمینان از توانایی

(. بنابراین، فرد برخوردار از 1231رساندن تکالیف چالش برانگیز است )رستگار، صیف و عابدینی، 
ن از خودکارآمدی سطح باال، در انجام کارها )تجارب دینی( امیدوارتر از فرد دارای سطح پایی

                                                           
1. Luthans 
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تری برای انجام بهتر تجارب دینی بهره   کند، از راهبردهای تازه  خودکارآمدی است. او متمرکز تر عمل می
(. 1231کند )سیف،  برد و عملکرد خود را هدایت می گیرد، از زمان استفاده مفیدی می  می

ها و   برانگیز از قابلیت لشهای چا  کند تا در موقعیت خودکارآمدی انرژی روانی باالیی را در فرد تولید می
های خود به خوبی سود ببرد. چنانچه این توانایی با سازه و باور دینی توکل ترکیب شود،  توانمندی

 های شیرین افراد را به انتظار نشست. توان موفقیت  می
بگیرند بینی را در نظر  کند تا اهداف واقعی اما چالش برانگیز و قابل پیش  امیدواری به افراد کمک می

و سپس از طریق اراده معطوف به خود، انُرژی و ادراک کنترل درونی دست یابند )هویدا، مختاری و 
دهی مجدد  (. امیدواری، حالت انگیزشی داشتن پشتکار و ثابت قدم بودن و جهت1231فروهر، 

یدواری (. امید یا ام1231ها به سمت اهداف است )رستگار، صیف و عابدینی،   راهبردها و گذرگاه
ای از جنس اراده و   دارتر و با حمایت ویژه های دینی جهت  ها و تجربه  ای است که از طریق آن کنش  مؤلفه

های زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت او  ها و چالش راند؛ هرچند دشواری اشتیاق، فرد را به پیش می
 وجود داشته باشد. 

های مورد   های فعلی و پیامد  دهد که در آن رویداد ار میای از اسناددهی را مد نظر قر بینی شیوه  خوش
 بینی ترکیبی از (. خوش1231شود )رستگار، صیف و عابدینی،   انتظار آینده به شکلی مثبت تفسیر می

 که خود، رخدادها و خلقت )جهان طبیعت( است مورد افراد، اشیاء، در نانهیب خوش نگرش و شیگرا

 آن یدادهایرو و جهان از خود یها توانایی براساس و امیدوارکننده خوب جینتا انتظار فرد آن براساس

بین بر این باور است که احتماال  نتایج مثبتی را خواهد دید. در تربیت دینی فرد به  دارد. فرد خوش
بین است و ضمن باور بر اینکه در این دنیا انجام کارهای خیر و  های الهی خوش  ها و بشارت  وعده
کند، در دنیای آخرت نیز از رضایت و  دوستانه، بهزیستی، سعادت و سَلمت روان او را تأمین می انسان

 پاداش الهی برخوردار خواهد شد.
 در ییتوانا دار ویپا یدشوار از بازگشت تیشناختی بر ظرف  آوری چهارمین مؤلفه سرمایه روان تاب

 و بگذرد ناگوار یاز رخدادها روزمندانهیانسان پتا  شود  باعث می قابلیت نیاست. ا شتنیخو میترم
او توسعه یابد  شغلی و تحصیلی ،یاجتماع یستگیشا د،یشد های  معرض فشار در گرفتن قرار رغم به

 با مقابله در فرد ییتوانا یریگ اندازه یبرا یروش یآور رو تاب نیا از (.1232)حضوری و همکاران، 

های  های دینی و قرآن کریم، توصیه تهدیدکننده سَلمت روانی او است. در آموزه و زا استرس عوامل
آوری باال( فرد شایسته  زیادی به صبر در مقابله با نامَلیمات شده است؛ به طوری که فرد صبور )با تاب

عنوی آید. از انواع صبرهای توصیه شده، صبر بر بَل، صبر در تجارب دینی و م شمار می و قابل ستایش به
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آوری باال است، در حوزه  )طاعت(، صبر بر پرهیز از رفتارهای ناهنجار )گناه( است. فردی که دارای تاب
 های های واقعی زندگی نیز فرد شایسته و با قابلیت  محور و حتی صحنه های دین تربیت دینی و کنش

 باال است.
بت مانند عامل دانستن خود، ای از انتظارات و تفکر مث  شناسی براساس مجموعه  سرمایه روان

مند بودن، انتظارات مثبت نسبت به حال و آینده شکل گرفته است و هیجانات مثبتی را هم به دنبال   هدف
ها بیانگر آن است که سرمایه  (. نتایج برخی پژوهش1231دارد )رستگار، صیف و عابدینی، 

سرمایه در مقایسه با سرمایه مالی، اجتماعی دهد. این  شناختی ده درصد عملکرد افراد را افزایش می  روان
( بر این باورند که سرمایه 2111و انسانی، از مزیت رقابتی پایدار برخوردار است. لوتانز و همکاران )

شود   گرا باعث ارتقاء ارزش سرمایه انسانی و اجتماعی می شناسی مثبت  روانشناختی با تکیه بر روان
رود سرمایه معنوی نیز از رشد غنای بیشتری  و به تبع آن انتظار می (1231)هویدا، مختاری و فروهر، 
کننده بهزیستی و سَلمت روانی بوده و سَلمت روانی نیز  بینی شناختی پیش  برخوردار شود. سرمایه روان

شناختی نقش   های سرمایه روان زمینه بسیار مناسبی برای اندوختن سرمایه معنوی است. یکی از نقش
ها )استرس، خستگی هیجانی و   تواند تاثیر سایر متغیر گی آن است؛ یعنی این سرمایه میکنند تعدیل

شناختی در یک   های سرمایه روان افسردگی( را بر عملکرد شغلی و غیرشغلی تعدیل کند. همچنین مؤلفه
تداوم  معنی زندگی فرد را سامان داده، باعث (1232)حضوری و همکاران، فرایند تعاملی و ارزشیابانه 

نماید؛ تا با  های پرفشار شده، او را برای وارد شدن به صحنه عمل آماده می کوشش فرد در موقعیت
 مقاومت سرسختانه، در رسیدن به اهداف خود پایدار باشد. 

 گیری نتیجه .5

شناختی در تربیت دینی بود. نتایج نشان داد که   هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه روان
تواند منبعی برانگیزاننده و  های اساسی آن در کنشگری دینی می  شناختی و مؤلفه  سرمایه روان

استمراربخش باشد و احتمال رسیدن به بهجت درونی و معنوی و قدرت روحی و کسب صفات الهی را 
به عنوان غایت -شناختی مسیر رسیدن به خداگونگی افراد   افزایش دهد. به عبارت دیگر، سرمایه روان

 ها، موانع و  سازد و توان و انرژی روانی الزم را در شرایط دشوار و محدودیت  را هموار می -دینی تربیت
اش   بر پایه نظریه رشد ایمانی فاولر، تعامل کودک با افراد مهم زندگینماید.   ها تأمین می  استمرار فعالیت

ایمانی کودک الزم است این تعامل  تربیت دینی و بنابراین، برایکند.   در رشد ایمانی او نقش ایفا می
کید قرار گیرد )زندوانیان، طیبی و رسولی،  های سرمایه روانشناختی و   (. مؤلفه1233مورد توجه و تأ
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اند؛ به طوری که چهار مؤلفه  ها درهم تنیده شده  تربیت دینی به طور مستقیم یا با طیف معانی مؤلفه
آیندهای   توانند یکی از پیش  آوری( می بینی و تاب ری، خوششناختی )خودکارآمدی، امیدوا  سرمایه روان

های دینی محسوب شوند و افراد با داشتن این سرمایه، آمادگی الزم را برای ورود به   ایجاد و تداوم رفتار
صحنه عمل، پیدا کنند و از پشتکار، مقاومت و سرسختی )صبر( برای دستیابی به اهداف برخوردار 

دهد و   های مسیر تربیت دینی را افزایش می ها و دشواری  رفیت افراد را در برابر تردیدآوری ظ شوند. تاب
ها اشاره   ( که در آن به آسانی بعد از سختی1-1پس از آن براساس آیات قرآن کریم مانند انشراح )

آوری و امید و  بکند؛ بنابراین، صبر و تا  شود، امید و امیدوار بودن به گشایش امور را در دل زنده می  می
از صبر و نماز »شناختی و تربیت دینی است و آیه   های مشترک سرمایه روان امیدواری هر دو از مؤلفه

 (.31تواند مؤید همین نکته باشد )بقره،  ، نیز می«کمک بگیرید
بینی نوعی نگرش و طرز تفکر به جهان هستی و اجتماع است. افراد بر اساس آن رویدادها را  خوش

کنند. این نوع نگرش آموختنی است و در صورت آموزش صحیح  ال  خوب و مثبت تفسیر میمعمو
بینی با شادمانی، موفقیت باال، سَلمت جسمی  های زندگی باشد. خوش  کننده کامیابی بینی تواند پیش  می

بط است زا و دور کردن تفکرات بدبینانه و امیدواری مرت و روحی و توفیق در خنثی نمودن عوامل استرس
بینی قرار دارد، به افسردگی،  (. بدبینی که در نقطه مقابل خوش1231)عیسی مراد و خلیلی صدرآباد، 

دهد سرمایه  ها نشان می  شود. پژوهش  های جسمی و روحی منجر می  موفقیت پایین و بروز بیماری
بینی کند )رشیدی و  شتواند عملکرد و خشنودی را پی  شناختی بهتر از هر ویژگی فردی دیگر می  روان

ها، از    آموران در مسیر تربیت دینی عَلوه بر سایر مؤلفه  (. بنابراین، اگر مربی و دانش1231همکاران، 
روند و   ها به پیش می  شناختی مناسبی برخوردار باشند، در شرایط مختلف به ویژه دشواری  سرمایه روان
شوند. نکته قابل ذکر دیگر تقویت قدرت اکتشاف زیر   می رو  بینی، با آینده، امیدوارانه روبه ضمن خوش

ها و امکاناتی که تربیت دینی در اختیارش قرار   سایه تربیت دینی است؛ یعنی فرد با استفاده از فرصت
تواند ظرفیت وجودی )استعداد( خویش را کشف و شکوفا نماید و همچنین با نگاه عمیق در   هد، می  می

زند. از آنجایی که فرایند کشف و پرورش فرایندی   خود دست به اکتشاف میمحیط و دنیای اطراف 
آوری باالیی است، برخوردار بودن مربی و متربی از سرمایه   بر، دقیق و نیازمند صبر و تاب زمان
ها را ترمیم و با انرژی مضاعف برای رسیدن  شناختی ضمن ایجاد روحیه تحرک و پویایی، کاستی روان

 سازد. اد را به تکاپو وادار میبه هدف، افر
شود   شناختی، پیشنهاد می  های سرمایه روان های پژوهش و توجه به رشدپذیری مؤلفه  براساس یافته

آموزان و دانشجویان قرار گیرد.   های رسمی و غیررسمی دانش شناختی در برنامه  آموزش سرمایه روان
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شناختی و تربیت دینی از تربیت دینی برای   رمایه روانهای س  همچنین با توجه به نزدیکی و تعامل مؤلفه
شناختی برای تربیت دینی عمیق و پایدار استفاده شود؛   شناختی و از سرمایه روان  ارتقاء سرمایه روان

کید و توجه به جایگاه سرمایه روانشناختی در تربیت دینی، رشد وجوه مختلف تربیت دینی را  یعنی با تأ
ها اعم از   شود عوامل موثر در تربیت دینی در مدارس و دانشگاه همچنین پیشنهاد میتوان رقم زد.   می

های   مدیران، معاونین و کارکنان، معلمان و اساتید در تمامی مراکز آموزشی از طریق برگزاری دوره
باشند ای از نگرش مثبت و مناسب نسبت به تربیت دینی برخوردار   افزایی و گفتگوی تربیتی و حرفه دانش

تر نمایند. در این راستا عَلوه بر برگزاری   شناختی خود را برای اثربخشی بهتر غنی  و سرمایه روان
های علمی تخصصی با حضور خبرگان  شناختی، برگزاری نشست  های تربیت دینی و سرمایه روان  دوره

ای   وره و گفتگوی حرفهشناسان مثمرثمر است. عَلوه بر این، برگزاری جلسات مشا  تربیت دینی و روان
گیری ذهنیت مناسب نسبت به سرمایه روانشناختی و تربیت دینی مفید خواهد بود. همچنین  در شکل

کند تا افراد از معنی زندگی عمیق  استفاده تلفیقی از تربیت دینی و سرمایه روانشناختی کمک می
گیری سرمایه  و فرهنگی در شکل برخوردار شوند. پیشنهاد نهایی این نوشتار، استفاده از هویت ملی

 شناختی است. روان
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

(، 11)1، های تربیتی  اسَلم و پژوهش (. نقش نخبگان دینی در تربیت دینی.1232پناه، علی ) اعرافی، علیرضا؛ حسین
 .21-33ص

(. توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی. 1231افخمی اردکانی، مهدی؛ توکلی، عبدالله )
 .21-11، ص(13)11، مطالعات اسَلم و روانشناسی

 . تهران: انتشارات مدرسه.نگاهی دوباره به تربیت اسَلمی(. 1253باقری، خسرو )
(. رابطه سرمایه روانشناختی با 1231آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل )بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت 

 .131-112، ص(1)2، پژوهش و سَلمت سرمایه اجتماعی.

 .11-31(، ص1)2، فلسفه تربیت (. رویکرد شناختی به تربیت دینی.1231تلخابی، محمد )
، (1)2، علوم تربیتی از دیدگاه اسَلم(. جایگاه زبان سکوت در تربیت دینی. 1233چناری، مهین؛ کرباسیان، فاطمه )

 121-131ص
 یروانشناخت هیسرما ارتقاء مدل ی(. طراح1232فرد، حسن؛ نجاری، رضا ) حضوری، محمدجواد؛ صالحی، علی؛ دانایی

 .22-31(، ص2)11، یت در ایرانهای مدیر  پژوهشدولتی ایران.  یها  سازمان در
های  پژوهش(. بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر ارتقاء سرمایه روانشناختی افراد معتاد. 1231خالدین، محمد )
 .112-121، ص(2)11 ،دانش نظامی

در:  سرمایه معنوی جزء جدید سرمایه فکری.(. 1232خسروزادگان نژاد، حسین؛ شیرشکن، سعید؛ پورباقری، ایمان )
 شیراز: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.

ی مدل (. ارائه1231رستگار، احمد؛ صیف، محمدحسین؛ عابدینی، یاسمین )  و شناختی  روان های  سرمایه روابط علَّ

 .11-11، ص(3)1، یشناخت  روان یکاربرد یها  پژوهش هیجانی. خستگی ای  واسطه نقش :تدریس هیجانات
ی استعداد از طریق طرح 1231خواه، سید محسن؛ رسولی آراس؛ جمعی، مهرداد ) رشیدی، علیرضا؛ حجت (. رابطه علَّ

اعتیادپژوهی های ارتباط خانواده.   گری الگو های روانشناختی با میانجی  های ناسازگار اولیه، سرمایه روانشناختی و نیاز  واره
 .31-13(، ص31)11، سوء مصرف مواد

دینی.  تربیت برای چارچوبی عنوان به فاولر ایمانی رشد (. نظریۀ1233ان، احمد؛ طیبی، راضیه؛ رسولی، رؤیا )زندوانی
 .11-13، ص(1)35، ادیان و عرفان

، راهبرد فرهنگهای نظریه پیچیدگی در تربیت دینی.   ها و افق  (. چالش1232سلحشور، احمد؛ خنکدار طارسی، معصومه )
 .111-123، ص(23)

 تئوری مبنای بر تربیت دینی باب در هرست پل دیدگاه (. بررسی1235عباس ) اصل، فنی مریم؛ کوهانستانی، نیسلطا

 .111-121، ص(1)3 ،تربیت فلسفهافَلطون.  محور فضیلت تربیت
شناختی بر   (. تأثیر سرمایه روان1232زاده، حسین )  سید جوادین، سید رضا؛ فیاضی، مرجان؛ بلوچی، حسین؛ فارسی

(، 11)2، مطالعات رفتار سازمانیگری رضایت شغلی.   کیفیت ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی
 .55-113ص

 . تهران: نشر دوران.شناسی یادگیری و آموزش وین: روانشناسی پرورشی ن  روان(. 1231سیف، علی اکبر )
شناسی در تربیت دینی.   (. جایگاه زیبایی1231زاده، حکیمه سادات؛ تسلیمیان، ناصر؛ جوادی بورا، محمدعلی ) شریف
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 .1-23، ص(1)1، فلسفه تربیت
 رخانه شورای عالی انقَلب فرهنگی.تهران: دبی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.(. 1231شورای عالی انقَلب فرهنگی )

نقد.  ۀبوت در پیش دانشگاهی و دبیرستان ۀدور دینی تعلیمات درسی ۀبرنام راهنمای. (1251) علیرضا قمصری، زاده صادق
 .213-232، ص1، شمارهاسَلمی بیتتر

 گر نقش میانجی براساس تعارض حل و زناشویی رضایت بین ساختاری (. روابط1235طهرانی آزاد، لیَل؛ مجتبایی، مینا )

 .311-331(، ص11)2، شناسی کاربردی  روان ها.  زوج شناختی  روان های سرمایه
 . قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.سعادت و شادکامی از دیدگاه اسَلم(. 1231عبدی، حمزه )

گر  شغلی با نقش تعدیل خانواده و استرس -(. بررسی رابطه کار1231عیسی مراد، ابوالقاسم؛ خلیلی صدری، مریم )
 .151-211، ص(23)5، فرهنگ مشاوره و روان درمانیسرمایه روانشناختی. 

مسائل تعلیم و تربیت گرایی دینی و نسبت تساهل با آن در تربیت دینی.  (. کمال1235فیاض، ایراندخت؛ شرفی، حسین )
 .121-133، ص(31)25، اسَلمی

، تربیت اسَلمیهای تلقین در تربیت دینی.   ها و ناسازواره  (. سازواره1255م )قاسم پوردهاقانی، علی؛ جعفری، سید ابراهی
 .21-32، ص(5)3

 .32-122(، ص1)2، تربیت اسَلمیهای تربیت دینی.   ها و آسیب (. شاخص1251کشاورز، سوسن )
(. ساخت مقیاس فرم کوتاه سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی 1232پرور، محسن؛ دارایی، نفیسه؛ خیاطان، فلور ) گل

 .111-155، ص(22)11، پژوهی دینی انساناسَلمی. 
شناختی در رضایت   های سرمایه روان  (. الگوی نقش مؤلفه1232پرور، محسن؛ قاسمی، مریم؛ مصاحبی، محمدرضا )  گل

 .113-131(، ص1)12 ،مطالعات زناناز زندگی در همسران ایثارگران شهرکرد. 
 .31-113، ص(1)1، فلسفه تربیت(. ایمان، شک و تربیت دینی. 1233فر، محمدرضا ) مدنی

(. نقش سرمایه روانشناختی در 1231آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ بهادری خرمشاهی، جعفر ) رتهاشمی نص
 .122-133(، ص3)1، های روانشناختی اجتماعی  پژوهشبهزیستی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی. 

 تعهد یها  مؤلفه و یشناخت  روان هیسرما یها  مؤلفه (. رابطه1231الله؛ فروهر، محمد )  هویدا، رضا؛ مختاری، حجت

 .32-11، ص(2)2 ،های علوم شناختی و رفتاری  پژوهش .یسازمان
(. بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه 1231فرد، اسدالله؛ کیانی، اعظم ) یزدخواستی، علی؛ بابایی

 .123-112، ص(3)2، مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسَلمی کاشان.
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