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Identifying the Motivating Components of the 
Khamsa  ̒Ashar Supplication on Students’ Intimate 

Relationship with Allah

é Objective: The purpose of this study was to identify the motivating 
components of Khamsa  ̒Ashar supplication on students’ intimate relationship 
with Allah.

é Method: The statistical population of the study consisted of female high school 
students in the Tabadakan region of Mashhad in the academic year 2019-2020, 
and consisted of about 6150 students, and 360 students were selected as a sample 
through simple random sampling according to Morgan’s table. This research 
method was a mixed one in terms of implementation (qualitative-quantitative). 
In order to analyze data in the qualitative section, the text of the Khamsaʻ Ashar 
supplication was studied using NVivo10 quality software, and then the components 
affecting human’s intimate relation with Allah were identified through open and 
central coding. Also, based on the extracted components, a 32-item researcher-
made questionnaire with a 5-point Likert scale was developed. The face and content 
validity of the questionnaire were confirmed by expert professors. The reliability of 
the questionnaire was calculated to be 0.935 Cronbach’s alpha. In the quantitative 
part, for data analysis, descriptive and inferential statistics including Cronbach’s 
alpha, extracted mean-variance, the mean root of extracted variance, Kolmogorov-
Smirnov, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, SP1, and single 
sample t-test through the NVivo10, SPSS24, and Smart-PLS software were used.

é Finding: The results showed that the four components of ‘one’s own right’, 
‘Allah’s right’, ‘people’s right’, and ‘Infallibles’ right’ extracted from the Khamsaʻ 
Ashar supplication have a positive effect on the intimate relationship of female 
students with Allah.

é Conclusion: Thus, inclusion of the supplication in the textbooks can be effective 
in the students’ intimate relation with Allah.

Keywords:   relationship with Allah, Allah’s right, infallibles’ right, people’s right, 
Khamsaʻ Ashar , students.
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نوع مقاله : پژوهشي

چکیده
é هدف: هدف از اين تحقیق شناســايی مؤلفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر بر انس 
دانش آموزان با خــدا بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوســطه 
تبادکان مشــهد در سال تحصیلی 1398-1399 به تعداد حدود 6150 دانش آموز بود که بر 
اســاس جدول مورگان 360 دانش آموز به عنوان نمونه از طريق نمونه گیری تصادفی ساده 

انتخاب شدند.

é روش : ايــن تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظــر اجرا آمیخته )کیفی-کمی( بود. به نظر 
گردآوری داده ها در بخش کیفی، متن مناجات خمسه عشر با بهره گیری از نرم افزار کیفی 
NVivo10 مورد مطالعه قرار گرفت و سپس از طريق کدگذاری باز و محوری، مؤلفه های مؤثر 
بر انس با خدا شناســايی گرديد. همچنین، براساس مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه 
محقق  ســاخته 32 گويه ای با طیف 5 ارزشی لیکرتی)خیلی کم، کم، متوسط، زياد و خیلی 
زياد( تدوين گرديد. روايی صوری و محتوايی پرسش نامه توسط اساتید صاحب نظر تأيید شد. 
پايايی پرسش نامه 0/935 آلفای کرونباخ محاسبه گرديد. در بخش کمی، برای تجزيه وتحلیل 
داده ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و اســتنباطی شامل آلفای کرونباخ، میانگین واريانس 
استخراج شــده، جذر میانگین واريانس استخراج شــده، کولموگروف-اسمیرنف، تحلیل 
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عاملی اکتشافی، تحلیل عـاملی تأيیـدی، آزمون t تک نـمونه ای از طريق نـرم افـزارهای 
SPSS24، Smart-PLS ،NVivo10 اســتفاده شد. نتايج تحقیق نشان داد که مؤلفه های 
مستخرج از مناجات خمسه عشــر )حق اهلل، حق المعصوم، حق الناس و حق النفس( تأثیر 

به سزايی در انس دانش آموزان دختر با خدا دارد.

واژگان کلیدی:   مناجات خمسه عشر؛ حق اهلل؛ حق المعصوم؛ حق الناس؛ حق النفس

مقدمه 
»دعا« دارای مفهوم عام و معنایی گسترده است و شامل خواستن با هر زبان و کیفیتی 

است که توجه به دو نکته در آن ضروری به نظر می رسد:
الف( وادی دعا و مناجات، وادی القای معارف گوناگون دین است. ساحت ادعیه تنها 
این نیســت که انســان در دعا یا مناجات با خدا حالت عاطفی پیدا کرده، دلش بسوزد و 
اشکش جاری گردد و از عمق حقایق توحیدی و معرفتی آن غافل باشد. تحصیل و حفظ 
حاالت عاطفی به ویژه در مقام خواندن دعا و مناجات الزم اســت، اما هرگز نباید به  این 
بعد بســنده شود، بلکه بسیار ضروری است که به بعد علمی بیان معارف دینی ادعیه نیز 

با دقت توجه شود.
ب( باید راهکارهای عملی و تربیتی موجود در ادعیه اســتنباط و تحلیل و آن گاه در 
ســیر عملی و اخالقی اجرا شود. به عنوان نمونه، اگر واقعیتی درباره اثر گناه، ضمن دعا و 
مناجات بیان می شــود، راهکار پرهیز و شست وشوی آلودگی گناه نیز از دعا یا مناجات 

استفاده شده، در عمل به کار گرفته شود )تحریری، 1398(.
از روایات اســتفاده می شود که اساســی ترین عامل حرمان از مناجات و رازگویی با 
خدا و عدم درک لذت گفت وگوی با خدا، تعلق و وابســتگی به دنیا و لذت های آن است. 
وقتی انســان حاضر می شود از لذتی دست بکشد که به لذتی فراتر از آن دست یابد، اگر 
لّذت انس با خدا را بچشــد، حاضر نمی شود از این لذت بی مانند دست بکشد. در نتیجه، 
لذت هــای پوچ و بی مقدار دنیا را وا مــی نهد. در حقیقت، محبت به خدا و انس با او مانع 

دل بستگی او به مظاهر دنیا می شود )مصباح، 1391(.
لذا انســان، مستعّد اتصاف به همه کماالت اســت. اما وصول به آن ها، در گرو تربیت 

)5(
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صحیح می باشد و برای رســیدن به قرب الی اهلل، باید بهترین شیوه              ها را انتخاب نمود. به 
یقین، برترین روش     ها که مبتنی بر شــناخت حقیقت انسان و همه ابعاد وجودی اوست، 
تنها در کالم و سیره انسان های کامل در هر عصر و زمان جست و جو می شود که کسی جز 

معصومان )علیهم السالم( نیستند )اسماعیلی ایولی، 1388(.
بنابراین، رســیدن به قرب الهی و انس با خدا مســتلزم مناجات با اوســت. مناجات 
زمزمه ایســت بین عاشق و معشوق؛ سّری که زین العابدین )علیه السالم( از عمق وجود با 
پروردگار متعال مطرح می کند. مناجات های زینت عبادت کنندگان، سّید سجده کنندگان، 
فانی جان سوخته و امام دل باخته، حضرت علی بن الحسین )علیه السالم( با عنوان مناجات 
خمسه عشر، خدای خویش را عارفانه می خواند و به مؤمنین آموزش می دهد که چگونه با 

رّب عالمیان، سخن کنند. 
مناجات »خمسه عشر« مجموعه ای از پانزده مناجات بسیار زیبا، غنی و سراسر معنویت 
است که بخشــی از دریای بیکران ادعیه به جا مانده از حضرت امام سجاد )علیه السالم( 
می باشــد. این دعاها نشان دهنده روش آن حضرت در شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی آن دوران است که با کیاست خاص و با زبان دعا و نیایش، ادامه مسیر هدایت و 

امامت را برای مؤمنین، تبیین و روشن فرمودند.
مجلسی )140۶ق( به سالکان الی اهلل توصیه می نماید که بر خواندن مناجات خمسه عشر 
مداومت داشته باشند. تهرانی )1403ق( در شرح حال مرحوم سید علی طباطبایی آورده 
اســت که  ایشان فرموده: من چندین سال است که بر قرائت این مناجات مداومت دارم و 
بــر اثر قرائت این مناجات ها، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و محبت را تابانده 
اســت به صورتی که قابل شمارش نیست و من این مناجات ها را در استجابت دعا تجربه 
نموده ام. ایشــان در ادامه به سالکان و عبادت کنندگان توصیه نموده اند که بر قرائت این 

مناجات مداومت داشته باشند
مصباح یزدی )1391( معتقد است انسان با مطالعه  این مناجات، از فقر ذاتی و شدت 
نیاز خود به خدا آگاه می شود، نیازهایی که کمتر بدان ها توجه می شود. ایشان می گوید: 
نیازهای اصیل و اساسی انسان، نیازهای متعالی معنوی و انسانی است که اساسًا آفرینش 
او به هدف دست یابی به آنها انجام پذیرفته است و نیازهای مادی و حیوانی در قبال این 

نیازهای متعالی چیزی به شمار نمی آیند.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D8%B9%D8%A7
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برای خواندن مناجات خمس عشــر نظمی تعریف شده است. جوادی آملی ) 138۶ ( 
معتقد است نظم تدوینی مناجات خمس عشر قابل تأمل است و عالمان اخالق باید نظم 
این مناجات ها را سامان دهند. وی معتقد است : چنانکه نظم تدوینی برخی ادعیه نیز قابل 
تأمل اســت مثال اولین مناجات از  »مناجات خمس عشره « که از امام سجاد )ع( نقل شده 
در ترتیب کنونی آن »مناجات تائبان « و آخرین آن »مناجات زاهدان« است. در حالی که 
اگر این پانزده مناجات ، پانزده مرحلة منزلت باشد ، مناجات زاهدان ، در ردیف مناجات های 
اولیه اســت ، نه آخرین مناجات. یعنی انسان ، نخســت توبه می کند و زهد می ورزد و از 
رذایل می رهد و ســپس به فضایل بار می  یابد که عالی ترین فضیلت ، به لقاء اهلل و باالتر از 

آن »حب اهلل « است. 
فهرســت این مناجات عبارتند از : مناجات تائبین )مناجات توبه کنندگان(، مناجات 
شــاکین )شــکوه کنندگان(، خائفین، راجین )امیدواران(، راغبین )مشتاقان(، شاکرین 
)سپاســگزاران(، مطیعین )فرمانبــرداران(، مریدین )اهل ارادت(، محّبین )دوســتان(، 
متوسلین )توسل جویان(، مفتقرین )نیازمندان(، عارفین )عارفان(، ذاکرین )یادکنندگان 
حق(، معتصمین و مناجات زاهدین )پارسایان(  است. اگر چه مناجات خمسه عشره به لحاظ 
سندی خصوصاًً در میان متقدمین بسیار کم روایت گردیده است ، اما مضامین و محتوای 
بلند این مناجات آن قدر شیوا و بلیغ و زیبا مطرح گردیده که خود نشان دهنده  این است 

که  این جمالت عارفانه جز از ائمه اهل بیت بر نمی آید.
حضرت در »مناجات التائبین« به آثار سوء گناهان پرداخته و راه جبران و برون رفت از 
نتایج گناه را توبه معرفی می فرمایند. در »مناجات الشاکین« خطر نفس اّماره را تذکر داده 
و اینکه تنها خدا بازدارنده از معاصی است. در »مناجات الخائفین«، نحوة امیدواری را برای 
انســان رونمایی می فرمایند و در »مناجات الراجین« نتیجه اخالص حقیقی را اطمینان 
قلب و آرامش دانســته و در »مناجات الراغبین«، جبراِن قّلِت زاد و توشــه را با حســن 
ظّن و توّکل بر خدا معرفی می نمایند. ایشــان در »مناجات الشــاکرین« نعمت های الهی 
را یادآوری و فضل و رحمت حق را غیر قابل شــمارش می دانند. در »مناجات المطیعین« 
لــذت حقیقی را در مناجات با معبود و تقرب الی اهلل معرفی می فرمایند. سّیدالّســاجدین 
در »مناجات المریدیــن« راه آنان که بی راهُنمایی حق می روند را تنگ و باریک دانســته 
و در »مناجات المحبین« شــرِط رسیدن به خدا را، بریدن از غیر او معرفی می نمایند. در 
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»مناجات المتوسلین« شــفاعت نبی اکرم )صلوات اهلل علیه( را جلوة رحمت و رأفت الهی 
دانســته که بدون آن ســیر و صعود ممکن نیســت. امام در »مناجات المفتقرین« عزت 
حقیقی را در پذیرش عزت و ســلطنت خداوند دانسته و در »مناجات العارفین« معرفت 
حقیقی به خدا را موجب شــرح صدر معرفی می نمایــد. حضرت در »مناجات الذاکرین« 
متذکر می شــوند که توجه انسان نسبت به خدا، به  اندازة سعة وجودِی اوست، نه میزان 
شــأن خدا. در »مناجات المعتصمین« به ما می آموزاند که تنها فقری که پســتی و ذلت 
نمی آورد، فقر نســبت به خداست و در نهایت زینت عابدان در »مناجات الزاهدین« به ما 
می نمایانند که دنیا، گردابی مخوف است که با مکر و فریب، غافالن را در خود فرو می برد. 
زینتش بی نکبت و نوشــش بی نیش نیســت، پس افراد صالح کسانی هستند که خدای 

مهربان حّب دنیا را از دلشان خارج کرده است )غرویان، 13۷2(. 
بنابراین، دغدغه محققان از جایی شروع شد که متوجه کم رنگ شدن انس دانش آموزان 
با خدا و اهمیت مناجات با خدا شــدند. لذا مناجات خمسه عشر را مورد توجه قرار دادند 
تا زمینه انس شاگردان با خدا را ارتقاء دهند. از طرفی، برای این که انسان بتواند با خدای 

خویش به درستی انس بگیرد، نیازمند انگیزه است.
ازآنجا که آینده  ایران اســالمی متعلق به دانش آموزان امروز اســت و رشــد و تعالی 
دانش آموزان در گرو شناخت صحیح و دقیق نیازهای آنان است، تا با پرورش استعدادهای 
به ودیعه گذاشته شده، زمینة تعالی آنان و همچنین تعالی ایران عزیز فراهم شود، ضروری 
اســت به  این ُبعد از ابعاد تربیتی توجه ویژه گــردد. علی رغم وجود کتاب های هدیه های 
آســمان و دین و زندگی در دوره های مختلف تحصیلــی، اهمیت انس و مناجات با خدا 
برجســته نشــده و حتی انس با خدا در بین دانش آموزان کمی کم رنگ شده است؛ لذا 
در ایــن پژوهش مناجات خمسه عشــر مورد توجه قرار گرفت تا با نشــان دادن دیدگاه 
دانش آموزان جامعه آماری، متولیان امر تدوین کتب درسی را به  این مهم توجه دهد تا از 

این طریق، زمینه انس دانش آموزان با خدا را ارتقاء دهد. 
محمدی پویــا )1398( در تحقیقــی بــا هدف »تبیین ســیره تربیتی امام ســجاد 
)علیه الســالم( در صحیفه سجادیه با تأکید بر ســند تحّول بنیادین آموزش و پرورش« 
دریافت که امام سجاد )علیه السالم( به تمام ساحت های تربیت آدمی )اعتقادی، عبادی و 
اخالقی، اجتماعی، سیاسی، زیستی و بدنی، اقتصادی، حرفه ای، زیبایی شناختی، هنری، 
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علمی و فناورانه( توجه داشــته اند و از همین رو می توان ســیره تربیتی ایشان را به عنوان 
اسوه ای حسنه، نه تنها در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور بلکه در هویت بخشی به سبک 

زندگی افراد جامعه، به شمار آورد. 
خسروی )139۶( در پژوهشی با هدف »تبیین شاخصه های بنده آرمانی در مناجات 
خمسه عشر و مقایســه آن با قرآن کریم«، ویژگی هایی را که یک بنده باید به آن مزین 
باشــد اســتخراج نموده و آن را با آنچه در قرآن کریم تحت عنــوان صفات »متقین«، 
»عبادالرحمان« و »صالحان« آمده است تطبیق داده تا عالوه بر اثبات الهی بودن کالم 
امام، به عنوان راهکار عملی تقرب به معبود برای جویندگان راهش مورد اســتفاده واقع 

گردد. 
ســازجینی و فرجی )1395( در پژوهشی با هدف »بررسی ادعیه قرآنی در مناجات 
خمسه عشر« دریافتند که سیره و گفتار معصومین )علیهم السالم( ُملَهم از قرآن کریم است 
و به نمونه هایی از تجلی ادعیه قرآنی و هماهنگی مفاهیم مناجات خمسه عشــر با آیات 
قرآن همچون وفا با نیکان، ســربلندی و آبرومندی در قیامت، طلب توبه و آمرزش، طلب 
رحمت الهی، پیروزی بر کافران، تسبیح و تحمید خداوند، درخواست دور ماندن از عذاب 

الهی و متنعم بودن در بهشت دست یافتند.
ایران منش و رستمی نســب )1395( در تحقیقی با هدف »تبیین روش های تربیت 
عقالنی در صحیفه ســجادیه« دریافتند، تعلیم وتربیت با رشد و کمال انسان و زندگی 
شایســته او سر و کار دارد. از آنجا که انسان موجودی است پیچیده، تعلیم و تربیت او 
نیز پیچیده و مســتلزم تمهید مقدمات فــراوان و بهره گیری از روش های تربیتی مؤثر 
است. بدین روی برای ساماندهی به تعلیم وتربیت، باید از منابع غنی و با ارزشی همچون 
قرآن کریم و اولیای دین و معصومان )علیهم الســالم( اســتفاده کــرد. همچنین نتایج 
پژوهش آن ها بیانگر این اســت که ســخنان حضرت زین العابدین جایگاه فوق العاده ای 
برای انســان قائل اســت و به همین دلیل برنامه ها و روش های تربیتی مطمئنی برای 
تربیت و ســعادت و رستگاری بشــر همچون روش های تربیت عقالنی از جمله تزکیه، 
تعلیم، حکمت، مشــاهده، عبرت آموزی، تجربه اندوزی، پرسش و پاسخ و مانند معرفی 

می کند.
پناهی )1393( در پژوهشی با هدف »بررسی ویژگی های قلب در مناجات خمسه عشر« 
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دریافت خوف و رجا، قبض و بســط، ایمان و اطمینان، ذکــر و الهام، ویژگی های مثبت 
قلب بوده و موت، قســاوت، َرین، طبع، ختم و حجاب، ویژگی های منفی قلب هســتند. 
بدخشــان )1391( در مطالعه ای با هدف »تبیین توبه از نــگاه عقل و نقل با مروری بر 
صحیفه ســجادیه« دریافتند هر انسانی با قرار گرفتن در هر مرتبه ای از کمال، برکنار از 
مرتبــه ای از گناه به معنای عــام آن نخواهد بود. به همین دلیل، توبه در قرآن وظیفه ای 
همگانی معرفی شده است. از منظر دینی هرچند شایسته است انسان در حد توان خود 
از ارتکاب به گناه بپرهیزد، ولی چنانچه مرتکب گناهی شــد، راه برون رفت از آن، توبه و 
استغفار است. اسماعیلی ایولی )1388( در پژوهشی با هدف »بررسی روش های تربیتی 
در سیره امام سجاد )علیه السالم(« دریافت رسیدن انسان به همه کماالت در گرو تربیت 
صحیح می باشد و برای رسیدن به هدف واالی قرب الهی باید بهترین شیوه ها را انتخاب 
نمود که مبتنی بر شــناخت حقیقت انسان و همه ابعاد وجودی او باشد. بنابراین، چنین 
روش هایی تنها در کالم و راه انسان های کامل در هر عصر و زمان جستجو می شود و چنین 
انسان هایی برای همه عصرها و زمان ها جز معصومان )علیهم السالم( کسی نیست. فالح پور 
)1385( در تحقیقی با هدف »تبیین روش های تربیتی امام سجاد )علیه السالم(«، دریافت 
هدف از تربیت؛ عبادت حق و در نتیجه شناخت خداوند است. تربیت خلق، فلسفه بعثت 
رسوالن و مهم ترین وظیفه اولیای الهی است. همچنین به  این نتیجه رسیدند که اهداف 
تربیتی دوران رهبری امام ســجاد )علیه الســالم( از قبیل هدایت به حق و تمیز از باطل، 
اصالح جامعه اسالمی و رسیدن به حیات طیبه، از طریق روش های تربیتی مبتنی بر عقل 
و وحی از جمله حفظ و تقویت عزت و کرامت افراد، تغافل، عفو و محبت محقق می شود. 
گودرزي، دیالمه واحمدي زماني )1398( یادآورشدند كه رساله سجادیه عالوه بر برقراري 
انس با خدا در مســئولیت پذیري دانش آموزان در فرایند آموزشي بسیار مؤثر و تأثیر گذار 
است. غالمي و مشهدي زاده )1399( یاد آور شدند كه رساله امام سجاد به دلیل تأثیرات 
زیادي بر آگاهي هاي دانش آموزان از حقوق شــهروندي دارد به طور غیر مستقیم بر انس 
و گرایش به معنویت و ذات احدیت تأثیر دارد. نتایج مطالعات انجام شــده نشان می دهد 
که در این زمینه پژوهش های مستقیم و هدفمندی پیرامون مؤلفه های انگیزه بخش انس 
با خدا به ویژه در مناجات خمسه عشــر صورت نگرفته است. لذا پر کردن خالء مطالعاتی 

ضرورتی انکارناپذیر است.
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روش شناسی پژوهش
ایــن تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظــر اجرا آمیخته )کیفی ـ کمی( بود. جامعه 
آماری پژوهش در بخش کیفی شــامل متن مناجات خمسه عشر و در بخش کمی شامل 
دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه تبادکان مشهد در سال تحصیلی )1398-

1399( بــه تعداد ۶150 دانش آموز بود که بر اســاس جدول مــورگان 3۶0 دانش آموز 
به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به نظر گردآوری داده ها 
در بخش کیفی، متن مناجات خمسه عشر با بهره گیری از نرم افزار کیفی NVivo10 مورد 
مطالعــه قرار گرفــت و از طریق کدگذاری باز و محوری مؤلفه هــای مؤثر بر انس با خدا 
شناســایی گردید. سپس، براساس مؤلفه های اســتخراج شده پرسش نامه محقق  ساخته 
32 گویه ای با طیف 5 ارزشــی لیکرتی )خیلی کم 1، کم 2، متوســط 3، زیاد 4 و خیلی 
زیاد 5( به ترتیب رعایت حق النفس، شامل 8 گویه از گویة شمارة 1 تا 8؛ رعایت حق اهلل، 
شامل 8 گویه از گویه شمارة 9 تا 1۶؛ رعایت حق الناس، شامل 8 گویه از گویة شمارة 1۷ 
تا 24 و رعایت حق المعصوم، شامل 8 گویه از گویة شمارة 25 تا 32، تدوین گردید. روایی 
صوری و محتوایی پرســش نامه توسط اســاتید صاحب نظر تأیید شد. پایایی پرسش نامه 
0/935 آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در بخش کمی، برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از 
مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده، 
جذر میانگین واریانس استخراج شــده، کولموگروف-اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی، 
 NVivo10، SPSS24، تک نمونه ای از طریق نرم افزارهای t تحلیــل عاملی تأییدی، آزمون

Smart-PLS استفاده شد.

یافته ها
 سؤال اول:  مؤلفه هـای انگیزه بخش دعای خمسه عشر در انس دانش آموزان با خدا 

کدامند؟
برای پاسخ به  این سؤال ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، 
ســپس از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید. سپس جمالت و عبارات به صورت باز 
کدگــذاری گردیدند که در مرحله اول 291 کد مشــخص گردیــد. پس از این که اولین 
کدگذاری باز صورت گرفت، کدهای مشخص شــده مجدداًً مورد بازبینی دقیق تری قرار 
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گرفتنــد که  این تعداد کــد در مرحله دوم پس از تلخیص و حــذف کدهای تکراری و 
غیرمرتبط، به 142 کد کاهش یافت. در مرحله سوم پس از مشاوره و بهره گیری از نظرات 
صاحب نظران پژوهشی تعداد کدهای باز و گزاره ها به دلیل داشتن همپوشانی با مقوله های 
مشابه، در ســایر مقوله ها ادغام گردیدند که در آخرین مرحله پس از انجام مقایسه های 

نهایی، کدگذاری باز با 50 کد به پایان برسد.
سپس در کدگذاری سلسله مراتبی )محوری( 50 کد اولیه مورد بررسی دقیق تری قرار 
گرفت و با در نظر گرفتن ابعاد و ویژگی های کدهای اولیه، هرچند تا کد اولیه را ذیل یک 
کد یا مقوله کلی و انتزاعی تر قرار داده شد، به طوری که یک مقوله کـلی و انتزاعی در رأس 
تعـدادی مقـــوله باز )اولیه( قرار داده شد. در نهایت، 4 مقوله اصلی )رعایت حق النفس، 
رعایت حق اهلل، رعایت حق الناس و رعایت حق المعصوم( مطابق جدول شماره 1، مشخص 

گردید.

جدول 1. نمونه کدگذاری های باز و محوری

کدهای محورینمونه کدگذاری بازردیف

1

پرهیزگاری و تقوا به عشق معبود یکتا، توکل به خدا، دوستی و رفت و آمد با 
انســان های سالم و مؤمن، دوری و اجتناب از آرزوهای دور و دراز، دل بریدن 
از تعلقات دنیای فریبنده، صبر و شــکیبایی در برابر ســختی ها، مشکالت و 

مصیبت ها، استفاده درست و به موقع از فرصت ها و...

رعایت حق النفس

2

قدردانی از خدای مهربان به پاس همه نعمت های زیبایش، بهره گیری صحیح 
از نعمت هــای خداوند در تمــام امور زندگی، ایمــان و یقین به قدرت های 
بی انتهای خداوند بزرگ، عمل به همه تکالیف الهی یا واجبات، اندیشه و تأمل 

نسبت به همه نعمت های زیبای الهی و...

رعایت حق اهلل

3

رعایت حریم خصوصی همه افراد، گشــاده رویی و برخورد مناســب و نیکو 
با دیگــران، قدردانی از لطف، محبت و مهربانی دیگران، پرهیز از ســوءظن 
و بدگمانی نســبت به دیگران، احترام به بزرگ ترهــا، دوری از کینه، نفاق و 

دشمنی نسبت به دیگران، وفای به عهد و امانتداری و...

رعایت حق الناس

4
اطاعت از معصومین در امور زندگی، توجه و توسل به امامان معصوم )ع( در 
تحقق حاجات، شناخت ائمه اطهار به ویژه امام زمان، اعتقاد راسخ به امامت، 
توجه به دعاها و زیارت امامان معصوم، درخواست شفاعت از اهل بیت )ع( و...

رعایت 
حق المعصوم
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پس از مشــخص شدن مؤلفه ها و طراحی پرسش نامه هر یک از گویه ها مورد تحلیل 
قرار گرفتند که همه آن ها باالتر از مقدار 0/4 قرار داشــتند که تأییدی بر مناسب بودن 
داده ها و تحلیل عاملی بود. در نهایت، تحلیل عامل اکتشافی )روش تحلیل مؤلفه اصلی( 
از طریق نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 2، قابل مشاهده است.

جدول 2. خاصه نتايج روايی واگرا برای مؤلفه ها

رعایت حق المعصومرعایت حق الناسرعایت حق اهللرعایت حق النفسمؤلفه ها

0/804رعایت حق النفس

0/5120/814رعایت حق اهلل

0/5110/3۶40/829رعایت حق الناس

0/5340/4190/4000/822رعایت حق المعصوم

همان طور که در ماتریس به دســت آمده در جدول شماره 2، مشاهده می شود، مقدار 
جذر هر یک از عوامل از ضرایب همبســتگی آن با عوامل دیگر بیشتر شده است که  این 

امر حاکی از قبول بودن روایی واگرای عوامل چهارگانه می باشد.

جدول 3. شاخص های نیکویی برازش مدل

نتیجهحد مجازبرآوردهانام شاخص

مجذور کای 
=79 .155

P >0/05غیرقابل قبول
df=83P = 000 .0

قابل قبولکمتر از 88/15مجذور کای بر درجة آزادی

ریشه میانگین مربعات خطای 
RMSEA برآورد

غیرقابل قبولکمتر از 0/0۶۶0/08

GFI قابل قبولباالتر از 0/910/9نیکویی برازش

NFI قابل قبولباالتر از 0/9۶0/9برازندگی نرم شده

NNFI قابل قبولباالتر از 0/970/9برازندگی نرم نشده

ریشه میانگین مربعات باقیمانده 
SRMR استاندارد

غیرقابل قبولکوچکتر از 0/0450/05

CFI قابل قبولباالتر از 0/980/9برازندگی مقایسه ای



119

محمدتقی مبشری،  محمود صفری  و  مریم ملکی فارمد

شناسایی مؤلفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر 
بر انس دانش آموزان با خدا

109 - 126

ë  سال پنجم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 17
ë  زمستان 1399

با توجه جدول شــماره 3، شاخص های نیکویی برازش مدل نشان دهنده برازش قابل 
قبول برای مدل می باشد. 

جدول 4. مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تراکمي عامل هاي استخراج شده 

مؤلفه
مجموع مجذورات بعد از چرخش واریماکسمقادیر ویژه

درصد تراکمیدرصد واریانسمقدار ویژهدرصد تراکمیدرصد واریانسمقدار ویژه

111/4355535/73435/73411/43535/73435/734

22/99۶9/3۶345/0972/99۶9/9۶345/097

31/8775/8۶550/9۶21/8775/8۶550/9۶2

41/7935/۶035۶/5۶51/7935/۶035۶/5۶5

50/8822/4۶0۶0/022

60/8202/038۶4/0۶1

چنانكه  در جدول  شماره 4 دیده  مي شود، ارزش هاي  ویژه  4 عامل بزرگ تر مساوی یك  
است  و درصد پوشش  واریانس  مشترك  بین  متغیرها براي  این  4 عامل بر روی هم  5۶/5۶5 
درصد كل  واریانس  متغیرها را تبیین  مي كنند. به عبارت دیگر، چنانچه  از مجموعه  گویه ها 
بر پایه  مطالب باال ، 4 عامل  اســتخراج  شود، به اندازه  5۶/5۶5 درصد كل واریانس تبیین  
می شــود. در این میان، عامل اول 11/435 درصد از واریانس كل و عامل چهارم 1/۷93 

درصد از واریانس مشترك را توجیه مي كند. 

 سؤال دوم:  میزان تأثیر هر یـک از مؤلفه هـای انـگیزه بـخش مناجات خمسه عشر بر انس 
دانش آموزان با خدا چگونه است؟

جدول 5. بار عاملی و مقادیر t مؤلفه های اثربخش بر »انس با خدا«

نتیجهP-Valueسطح قابل قبولمقدار tبار عاملیعامل

عالی0/83724/791t >1/96p<0/05رعایت حق النفس

عالی0/89047/009t >1/96p<0/05رعایت حق اهلل

عالی0/82928/227t >1/96p <0/05رعایت حق الناس

عالی0/85931/270t >1/96p <0/05رعایت حق المعصوم
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همان طور که جدول شــماره 5 نشــان می دهد میزان تأثیر هر یــک از مؤلفه های 
انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر انس به خدا به ترتیب به شرح ذیل می باشد: 

مؤلفه رعایت حق اهلل با بیشــترین ســهم )0/890( در رتبه نخســت، مؤلفه رعایت 
حق المعصوم با ســهم 0/859 در رتبه دوم، مؤلفه رعایت حق النفس با ســهم 0/83۷ در 

رتبه سوم، مؤلفه رعایت حق الناس با سهم 0/829 در رتبه آخر )چهارم( قرار گرفت. 

حق المعصوم
]+[

حق النفس

حق الناس

انس با خدا حق اهلل

نمودار 1. مدل تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر انس 
دانش آموزان به خدا در مدل کلی )حالت معناداری(

همان طور که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است، مقادیر آماره t به دست  آمده در 
سطح 0/05 در تمام گویه ها بزرگ تر از 1/9۶ می باشد؛ بنابراین، ارتباط معنی داری بین هر 
یک از مؤلفه های انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر انس دانش آموزان به خدا به عنوان مدل 
کـلی وجود دارد. لـــذا پس از تأیید الگوی مؤلفه های انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر 
انس دانش آموزان به خدا می توانیم دریابیم که چهار مؤلفه شناسایی شده، نقش به سزایی 

را در انس دانش آموزان به خدا ایفا می کنند.
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جدول 6. شاخص بررسی کیفیت ابزارهای  اندازه گریی مؤلفه های انگیزه خبش بر انس 
دانش آموزان به خدا

SSOSSE1-SSE/SSOمؤلفه ها

800592/155800/25981رعایت حق النفس

800457/857770/427۶8رعایت حق اهلل

800523/854090/34518رعایت حق الناس

800524/377530/34453رعایت حق المعصوم

همان طور که جدول ۶ نشان می دهد، مجموع مربعات مشاهدات )SSO( و نیز مجموع 
مربعــات خطاهاي پیش بینی )SSE( براي هر بلــوك متغیر مکنون دارای ضریب مثبت 
می باشد و نشان می دهند که مقادیر مشاهده  شده خوب بازسازی  شده اند و می توان نتیجه 
گرفت که مدل ساختاري مؤلفه های انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر انس دانش آموزان 
به خدا از کیفیت مناسب برخوردارند. بنابراین مدل پیشنهادی انس دانش آموزان به خدا 
بر اساس مؤلفه های شناسایی شــده به صورت شکل شماره 1، ارائه می گردد، به طوری که 

سهم هر یک از عوامل هم مشخص شده است. 

انس با خدا

رعایت حق النفس

رعایت حق الناس

رعایت  حق المعصومرعایت حق اهلل

0/837

0/829

0/8900/859

شکل 1. مؤلفه های انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر انس دانش آموزان به خدا
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بحث و نتیجه گیری
انســان به عنوان اشرف مخلوقات شایسته رسیدن به قرب الهی و انس با خداست که 
 این امر در سایه تربیت درست و منطقی صورت می گیرد. از طرفی، انسان نیازمند الگو و 
انگیزه است تا بتواند در مسیر انس به خدا گام بردارد و برای رسیدن به قرب الهی بکوشد. 
از آنجایی که پژوهشــگران به دنبال راهی برای ارتقاء ارتباط و انس دانش آموزان با خدا 
بودند، مؤلفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر را مورد مطالعه قرار دادند؛ چون هدف 
پژوهشگران شناسایی مؤلفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر بر انس دانش آموزان با 
خدا بود. نتایج این مطالعه منجر به شناسایی چهار مؤلفه »رعایت حق النفس«، »رعایت 
حق اهلل«،»رعایت حق الناس« و »رعایت حق المعصوم« شــد که تأثیر به ســزایی بر انس 

دانش آموزان به خدا دارند.

اولین مؤلفه انگیزه بخش در انسان به خدا: »رعایت حق النفس« بود. حق النفس 
یکی از شوق انگیزترین حقوقی اســت که امام سجاد )علیه السالم( به شکل های 
مختلف در مناجات نورانی خود به آن اشــاره فرموده و نحوه رعایت آن را تبیین 
و شفاف سازی کرده اند. پرهیزگاری و تقوا، توکل به خدا، دوستی و رفت و آمد با 
انسان های ســالم و مؤمن، دوری و اجتناب از آرزوهای دور و دراز، دل بریدن از 
تعلقات دنیای فریبنده، صبر و شکیبایی در برابر سختی ها، مشکالت و مصیبت ها، 
اســتفاده درســت و به موقع از فرصت ها و... از جمله حقوقی هستند که هر کس 
باید نســبت به رعایت آن ها اهتمام بورزد. این مؤلفه با توجه به بیشترین فراوانی 
مقوله ها در مناجات خمسه عشــر به عنوان اولین مؤلفه مورد مطالعه قرار گرفت. 
اما از نظر دانش آموزان ســومین رتبه را در انس آن ها با خدا کســب کرده است. 
نکته قابل تأمل اینجاســت که امام به درســتی می داند که خود انســان منشاء 
همه تحوالت روحی و معنوی اوســت، لذا بیشترین تأکید را بر »خود« یا رعایت 
حق النفس داشــته اســت. نتایج این تحقیق با یافته های پژوهش ایران منش و 
رستمی نســب )1395( و فالح پور )1385(، همسو بود؛ چون آن ها هم به نوعی 
بــه رعایت حق النفس از جمله حفظ و تقویت عزت نفس و پرهیز از غفلت تأکید 

داشتند.
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دومین مؤلفه انگیزه بخش در انســان به خدا: »رعایت حق اهلل« بود. حق اهلل از 
دیگر حقوق گرانقدر و ارزشــمندی اســت که رعایت آن بر هر انسان خداجویی 
واجب بوده که امام زین العابدین )علیه السالم( به طور احسن آن را مورد توجه قرار 
داده اند. قدردانی از خــدای مهربان به پاس همه نعمت های زیبایش، بهره گیری 
صحیح از نعمت های خداوند در تمــام امور زندگی، ایمان و یقین به قدرت های 
بی انتهای خداوند بزرگ، عمل به همه تکالیف الهی یا واجبات،  اندیشــه و تأمل 
نســبت به همه نعمت های زیبای الهی و... از جمله مقوله هایی اســت که مورد 
توجه قرار گرفته اســت. این مؤلفه بیشــترین ســهم را در انس دانش آموزان به 
خدای متعال کســب نموده و در جایگاه اول قرار گرفته است. این نشان از پاکی 
و سالمت فطرت در ســنین نوجوانی است که خدا را مسبب االسباب می دانند و 
رعایــت حق اهلل را در باالترین رتبه مــورد توجه قرار داده اند که  این به نوبه خود 

سرمایه بی نظیری برای رشد، سعادت و تکامل فرد به حساب می آید.

ســومین مؤلفه انگیزه بخش در انســان به خدا: »رعایت حق الناس« بود. این 
مؤلفه از نظر دانش آموزان چهارمین رتبه را در انس به خدا کسب نموده است. 
حق الناس نیز از جمله حقوقی اســت که حضرت علی بن الحسین )علیه السالم( 
به عنوان مربی آســمانی و الهی بشــریت، خود در عـــالی ترین سطح در فضا و 
شرایط حاکم عصر خویش عامل به آن بـــودند و سیره  ایشان چراغ راهی برای 
دوران های ضیق و سخت تاریخ است. حـــق دیگران از جمله حقوقی است که 
ریشه در حق اهلل دارند و انســان در صورت پرورش صحیح فطری جلوه صفات 
الهی را در خود محقق و تقویت می کند. چنـان کـه قرآن کریم تأکید می فرماید 
حق اهلل ســاده تر، قابل عفو و غفران اســت و انســان باید امکان عبور از مسیر 
حق النــاس را خود فراهم کند؛ چراکه خدای متعال برای بندگانش چنان عزت 
و احترامی قائل اســت که حتی برای خود چنین حقی که به جای بنده ببخشد 
را، نداده است. این مسئله بسیار درس آموز و عمیق است و توجه به آن بسیاری 
از گره های زندگی بشر را رمز گشایی می کند. خصوصًا رعایت آن ضمن تعلیم و 
آموزش به نوجوانان تأثیرات شــگرف تربیتی خواهد داشت. خیرخواهی و حفظ 
حریم دیگران، رعایت حق والدین، محبت به همســر، فروتنی و تواضع نســبت 
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به دیگران، بخشــش و عفو دیگران، دوری از ســوء ظن و بدگمانی به دیگران، 
گشــاده رویی و برخورد نیکو با دیگران، روحیــه خدمت و مهرورزی، پرهیز از 
توهین، جلب توجه و چشم چرانی، پرهیز از عداوت، نفاق، حسادت، خودنمایی 
و تکبر و... مقوله هایی از جنس حق الناس اســت که در مناجات خمسه عشــر 
مورد توجه امام حســین )علیه الســالم( قرار گرفته که رعایت آن ها سعادت و 

رشد انسان را در پی دارد. 

چهارمین مؤلفه انگیزه بخش در انسان به خدا: »رعایت حق المعصوم« بود. این 
مؤلفه از نظر دانش آموزان دومین رتبه را در انس به خدا کســب نموده اســت. 
اطاعــت از معصومین در امور زندگی، توجه و توســل به امامان معصوم )ع( در 
تحقق حاجات، شــناخت ائمه اطهــار به ویژه امام زمان )ع(، اعتقاد راســخ به 
امامت، توجه به دعاها و زیارت امامان معصوم، درخواســت شفاعت از اهل بیت 
)ع( و... از جمله مقوله های مربوط به رعایت حق المعصوم اســت که از نظر امام 
مــورد توجه قرار گرفته اســت. باز هم نکته قابل تأمــل دیگری وجود دارد که 
دانش آمــوزان پس از رعایت حق اهلل، به رعایت حق المعصوم تأکید داشــته اند؛ 
چون به واســطه فطرت بی غل و غشی که دارند به درســتی دریافته اند که اگر 
اطاعــت از خدا و معصومین را در زندگی ســرلوحه کارهای خویش قرار دهند، 
نه تنهــا به قرب الهی و انس به خدا دســت پیدا می کنند، بلکه به ســعادت و 

خوشبختی هم نائل می گردند. 

دومین یافته تحقیق نشــان داد که هر یک از مؤلفه های انگیزه بخش شناســایی 
شده تأثیر به ســزایی بر انس دانش آموزان به خدا دارد، به طوری که »رعایت حق اهلل« 
با بیشــترین ضریب تأثیر )0/890( در جایــگاه اول، »رعایت حق المعصوم« با ضریب 
تأثیــر )0/859( در مرتبه دوم، »رعایت حق النفس« با ضریب تأثیر )0/837( در رتبه 
سوم و »رعایت حق الناس« با ضریب تأثیر )0/829( در جایگاه آخر قرار گرفته است. 
از آنجایی که مؤلفه های انگیزه بخش انس انســان با خدا در مناجات خمسه عشــر 
»رعایت حق اهلل«، »رعایت حق المعصوم«، »رعایت حق النفس« و »رعایت حق الناس« 
اســت، توصیه می گردد دســت اندرکاران تعلیم وتربیت با برگزاری کارگاه های علمی 
و آموزشــی، مفاهیم مذکور را بــه دانش آموزان، والدین و معلمــان آموزش دهند و 
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ســطح آگاهی آن ها را متناســب با فرهنگ، ســن، جنس و تحصیالت شان باال ببرند 
و راهکارهایــی الزم را به آن ها آمــوزش دهند.با توجه به  این کــه  این تحقیق برای 
دانش آموزان دختر دوره دوم متوســطه صورت پذیرفته اســت پیشــنهاد می شــود 
پژوهش های دیگری با همین عنوان در دوره ابتدایی، دوره اول متوسطه و دانشجویان 
دانشــگاه ها انجام شــود و نتایج آن ها با نتایج این تحقیق مقایسه گردد و مؤلفه هایی 
که از نظر پژوهشــگران این مطالعه دور مانده شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین به متولیان آموزش وپرورش پیشــنهاد می گردد که کارگاه هایی در راستای 
تبیین ابعاد و مؤلفه های مســتخرج شــده برگزار گردد و آموزش های الزم هم برای 
والدین و هم برای دانش آموزان ارائه گردد، اما همزمان شــدن این تحقیق با شــیوع 
بیماری ویروس منحوس کرونا پژوهشــگران با محدودیت جّدی روبه رو شدند؛ چراکه 
به راحتی نمی توانســتند با دانش آموزان ارتباط برقرار کنند و بتوانند داده های الزم را 

گردآوری نمایند.

تشّکر و قدردانی:
در پایان، بر خود الزم می دانیم که از همه دست اندرکاران آموزش وپرورش شهر مشهد و 
دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه تبادکان مشهد که در اجرای این پژوهش یاری گر 

پژوهشگران بودند، نهایت سپاس و قدردانی را به عمل بیاوریم. 
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