هقذهِ ٍ ّذف :طرح ضیافت اًذیطِ ،داًطجَیاى سراسر کطَر را در هاُ رهضاى دعَت بِ ضیافتی هی کٌذ کِ در دل ضیافت خذا
قرار دارد تا "ضیافت در ضیافت" را با بیطتریي بْرُ برای سیر ٍ سلَک هعٌَی ٍ تعویق بیٌص دیٌی خَد ٍ حضَر در کٌار ّوذیگر
تجربِ کٌٌذ .ایي هطالعِ با ّذف بررسی تاثیر طرح ضیافت اًذیطِ هاُ هبارک رهضاى بر بْسیستی رٍاًطٌاختی داًطجَیاى اًجام
ضذ.
رٍش تحقیق :درایي هطالعِ هقطعی ً 123فر از داًطجَیاى کِ در هاُ هبارک رهضاى  13۳۱در طرح ضیافت اًذیطِ ضرکت کردُ
بَدًذ ،بطَر تصادفی اًتخاب ضذًذ .ایي داًطجَیاى سابقِ بیواریْای جسوی یا رٍاًی ضٌاختِ ضذُ ًذاضتٌذ ٍ هایل بِ ضرکت در
هطالعِ بَدًذ .فرم هطخصات فردی ٍ هقیاس بْسیستی رٍاًی در ابتذای هطالعِ تَسط ٍاحذّای پژٍّص تکویل ضذ .در هرحلِ دٍم
در صَرتیکِ ٍاحذّای پژٍّص  20رٍز هتَالی رٍزُ داری داضتِ ٍ ٍاقعِ تٌص زایی برای آًْا رٍی ًذادُ بَد هجذدا هقیاس بْسیستی
رٍاًی را تکویل ًوَدًذ .تجسیِ ٍ تحلیل اطالعات با در ًظر گرفتي سطح اطویٌاى  ۱5درصذ ٍ هعٌی داری 0/05تَسط ًرم افسار
ًSPSSسخِ  1۱اًجام ٍ از آزهًَْای تَزیع فراٍاًی ٍ تی زٍجی استفادُ ضذُ.
یافتِ ّا :هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار سي داًطجَیاى هَرد هطالعِ 21/2۱+-1/۳سال  65درصذ آًْا خاًن ٍ ۱3/5درصذ در هقطع
کارضٌاسی هطغَل بِ تحصیل بَدًذ .هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار ًورُ بْسیستی رٍاًطٌاختی قبل از طرح ضیافت اًذیطِ331/63+-
 ٍ44/22بعذ از طرح ضیافت اًذیطِ 33۱/54+_42/53بَد .آزهَى تی زٍجی اختالف آهاری هعٌی داری را بیي هیاًگیي ًورُ
بْسیستی رٍاًطٌاختی قبل ٍ بعذ از طرح ضیافت اًذیطِ ًطاى داد).(p=0/002
بحث ٍ ًتیجِ گیریً :تایج ًطاى داد کِ طرح ضیافت اًذیطِ باعث بْبَد بْسیستی رٍاًطٌاختی داًطجَیاى ضذُ است .با تَجِ بِ
اثرات هثبت ایي طرح پژٍّطگراى پیطٌْاد هیٌوایٌذ کِ عالٍُ بر با ضکَّتر برگسار ضذى ایي طرح در هاُ هبارک رهضاى  ،هراکس
اجرای ایي طرح کِ در حال حاضر هحذٍد بِ هراکس استاًْا هیباضذ بیطتر ضَد تا داًطجَیاى بیطتری بتَاًٌذ از فیَضات هعٌَی ایي
طرح پر برکت استفادُ ًوایٌذ.
کلوات کلیذی :بْسیستی رٍاًطٌاختی ،رٍزُ داری ،عبادت ،طرح ضیافت اًذیطِ

