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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

 he high rate of behavioral and 

emotional problems among students in 

different countries indicates that 

students face serious mental health 

challenges; Adolescence is a period of 

obvious cognitive, biological, social 

and emotional changes (Pompili, 

Masocco & Innamorati, 2009) as well 

as a critical period, cognitively, 

emotionally, physically and sexually, 

which results in the course of a person's 

life and future. Seen (Reavley & 

Sawyer, 2017). 

 
One of the most important predictors of adolescent 

mental health is life satisfaction. Life satisfaction is a 

judging process in which people evaluate their quality 

of life based on their unique criteria or perceived 

satisfaction. Therefore, it is the perception and 

mentality of individuals (not the realities of their 

lives) that has the greatest impact. In their lives (Saha, 

Huebner, Suldo, Piko & Hamvai, 2010). Another 

notable and influential variable in the issue 

mentioned is mental health and its important 

dimensions include anxiety, stress and depression. 

Mental health is an integral part of public health that 

informs the individual of the cognitive-emotional 

elements    as   well   as   their   ability   to   establish 
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A B S T R A C T 

 
Objective The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of Nahj al-Balagha's 

psychological teachings on life satisfaction and reducing anxiety, stress and depression in adolescents. 
 

Methods The research method was experimental with pre-test and post-test with a control group. The 

population of this study was all male high school students (12th grade) in Ardabil city. For this purpose, 

40 students were selected based on availability sampling and randomly divided into experimental and 

control groups. The students participated in this study by completing the Depression, Anxiety, Stress 

Scale (DASS-21) and the Multidimensional Scale of Student Life Satisfaction, once before and once after 

the treatment sessions. The experimental group was taught the Nahj al-Balagha psychological instruction 

for 10 sessions, but the control group did not receive any training program. After data collection, the 

results were analyzed by SPSS software. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis.  
 

Results The results showed that through Nahj al-Balaghah's psychological teachings, the mean scores 

for life satisfaction in the experimental group significantly increased and their mean scores of 

anxiety, stress and depression decreased.  
 

Conclusion   According to the results of this study, it can be said that group training of Nahj al-Balaghah 

psychological trainings is an effective method in promoting adolescent's psychological health. 
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relationships with others (Pourghaz and Raqibi, 2005). 

In the meantime, valuable Islamic ideas have an important 

role in programs to promote the mental and physical health 

of individuals. Nahj al-Balaghah and its wisdoms are 

valuable resources in Islamic teachings in which attention 

to human dignity and psychosocial health is very 

important. Health is recognized as a human right and a 

social goal in the world and is necessary to satisfy basic 

needs and improve the quality and satisfaction of human 

life. Adolescents' general health and balance is also an 

important factor in their development and is improved with 

preventive interventions and health promotion programs 

with a religious approach and based on rich religious 

resources (Marzooqi and Anarinejad, 2007; Nozhat, 2010). 

Examination of past texts shows that Imam Ali (AS) with 

full knowledge of human knowledge and its dimensions 

has made recommendations for fostering the overall health 

of human beings that these recommendations will remain 

efficient and effective outside of time and place. Imam Ali 

(AS) in Nahj al-Balaghah has introduced indicators for the 

general health of human beings. A review of the research 

literature shows that Nahj al-Balaghah is one of the 

important scientific-Islamic sources in promoting the 

dimensions of psychological health (Samdanian & Mirian, 

2011; Marzooqi & Anarinejad, 2007). Although the 

available evidence shows the importance of Nahj al-

Balaghah in the spiritual and psychological development of 

human beings, but the study of this issue in a specialized 

way on specific examples will be important. The existence 

of rich Islamic and spiritual teachings in Nahj al-Balaghah 

as an important source of promoting human mental health 

and the gaps in experimental research in this field, despite 

the high theoretical knowledge about Nahj al-Balaghah, 

highlights the need for this research. The purpose of this 

study is to investigate the effectiveness of teaching the 

wisdom and psychological teachings of Nahj al-Balaghah 

on life satisfaction and reducing anxiety, stress and 

depression in adolescents. 

 

2. Materials and Methods 
 

The method of the present study was quasi-

experimental using a pre-test and post-test design with 

a control group. The statistical population in this study 

was all male high school students (twelfth grade) in 

Ardabil. The sample size of this study was 40 people 

from the community who were selected using the 

available sampling method and randomly assigned to 

the experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. 

In this study, the Stress, Depression and Anxiety Scale 

and the Life Satisfaction Scale (SWLS) were used. The 

experimental group was intervened for 10 sessions 

based on the teachings of Nahj al-Balaghah according 

to the theories of adolescent life skills. 

 
 

3. Results 
 

According to the results of the analysis, the mean (and 

standard deviation) of the post-test of students in the 

experimental group in the variables of life satisfaction 

was 203.1 (12.49), anxiety 12.6 (5.19), stress 10.31 (3.09) 

and Depression is 11/10 (2.35). The results showed that 

the box value was not significant (P = 0.53, F = 0.62 and 

BOX 13.89) and as a result, the difference between the 

covariances was established. The results of multivariate 

analysis of covariance showed that there was a significant 

difference between the students of the experimental 

groups and the control group in the research variables at 

the level (P 00 0.001). In other words, the average life 

satisfaction in the experimental group after participating 

in training sessions is different and higher than the control 

group. Also, the mean of anxiety, stress and depression in 

the experimental group after participating in training 

sessions is different and lower than the control group. 

Table 1. Results obtained from multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 
 

Source Dependent variable SS df MS F p Eta 

Group 

Life satisfaction 7340.891 1 7340.891 47.112 0.001 0.52 

Anxiety 32.132 1 32.132 16.409 0.001 0.45 

Stress 26.731 1 26.731 10.582 0.002 0.31 

Depression 23.545 1 23.545 23.098 0.001 0.38 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness 

of teaching the wisdom and psychological teachings of 

Nahj al-Balaghah on life satisfaction and reducing 

anxiety, stress and depression in adolescents. Findings 

show that life satisfaction of the intervention group, 

which has received the training of wisdom and 

psychological teachings of Nahj al-Balaghah, has 

increased compared to the control group and anxiety, 

stress and depression have decreased. This finding of 

the present study is consistent with the results of 

previous studies. It can be explained that Nahj al-

Balaghah has a clear and effective philosophy in 

promoting the health of individuals, especially 

guidelines for correcting behavior and reducing 

individual and social abnormalities, the use of which 

leads to the promotion of health. The result of using 

Nahj al-Balaghah is to have positive effects on 

improving personal and social health. Therefore, in 

many teachings of Nahj al-Balaghah, special attention 

has been paid to promoting mental health, preserving 

human status and dignity, injuries and misfortunes. 
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 مقاله پژوهشی
 

و کاهش  یاز زندگ تیالبالغه بر رضانهج یشناختروان یهاها و آموزهآموزش حکمت یاثربخش

 نوجوانان یاضطراب، استرس و افسردگ
 

    2پرویز پرزور و      1احمد شجاعی*

 
 

 .، ایراناردبیل، اسالمی، دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار گروه معارف . 1

 ، ایران.اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی شناسی، روان استادیار گروه. 2
 

 

 مقدمه:

ای اند که نوجوانی تمایز برجستهشناسان بر این عقیدهروان اغلب

این  سبب آن است کهاین تمایز به نسبت به سایر مراحل رشد دارد و

که هنوز دارای  جانبه به نوجوانزمان و همهطور همهتغییرات ب

شود و او را جزء های الزم برای مقابله نیست وارد میآمادگی

ترین . نوجوانی حساسدهدهای جامعه قرار میپذیرترین گروهآسیب

های کنار آمدن ها و استانداردهای اخالقی و راهدورۀ مواجهه با ارزش

گر محیط اجتماعی و خانوادگی نوجوانان، محیطی ها است. ابا آن

های بیشتری را های موجود حساسیتپرتعارض و ناآرام باشد، تنش

ها را دچار رفتارهای ناهنجار و یا متعارض برخواهد انگیخت و آن

 (.1393و کاظمی،  نریمانی، یوسفی ؛1394)فانی و فانی، خواهد کرد 

آموزان میزان باالی مشکالت رفتاری و هیجانی در بین دانش

های آموزان با چالشکشورهای مختلف نیز بیانگر این است که دانش

نوجوانی که طوریجدی در زمینۀ سالمت روانی مواجه هستند؛ به

)پامپیلی، دورۀ تغییرات آشکارشناختی، زیستی، اجتماعی و عاطفی 

و همچنین یک دوره بحرانی، از لحاظ  (2009، 1ماسوکو و اینا مورتی

شناختی، احساسی، فیزیکی و جنسی است که پیامد آن در طول 

  . (2017، 2)ریاولی و ساویرشود زندگی و آیندۀ فرد دیده می

1. Pompili, Masocco & Innamorati 
2. Reavley & Sawyer 
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 ها:کلیدواژه

 یروان شوووونوواخووتوو یهوواآموووزه   

غه، رضووووانهج ندگ تیوالبال  ،یاز ز

 نوجوان ،یسالمت روان
 

 

 چکیده

 

و کاهش  یاز زندگ تیالبالغه بر رضانهج یشناختروان یهاها و آموزهآموزش حکمت یاثربخش یپژوهش بررس نیا یاصلهدف  هدف

 نوجوانان بود. یاضطراب، استرس و افسردگ

 یۀکل ،مطالعه نیا یآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آمارآزمون و پسو با استفاده از طرح پیش یشیروش پژوهش، آزما هاروش

آموزان، بر اساس نفر از دانش 40منظور تعداد  نیدر نظر گرفته شدند. بد لیدوازدهم( شهرستان اردب هیپسر دوره متوسطه )پا آموزانشدان

 لیآموزان در نظر گرفته شده با تکم. دانشدیگرد میو کنترل تقس شیبه دو گروه آزما ینمونه در دسترس انتخاب شده و به طور تصادف

بار بعد از  کیبار قبل و  کی ،یآموزدانش یاز زندگ تیرضا یاچند جنبه اسی( و مقDASS-21استرس ) اضطراب، ،یگافسرد اسیمق

 ش،یجلسه به گروه آزما 10 یالبالغه طنهج یروان شناخت یهامطالعه آموزه نیپژوهش شرکت نمودند. در ا نیدر ا یجلسات آموزش یاجرا

 SPSSتوسط نرم افزار آمارى  جیها، نتاآورى دادهنکرد. بعد از جمع افتیرا در یآموزش مهبرنا چیآموزش داده شد، اما گروه کنترل ه

 . دیها از آمار توصیفى و آمار استنباطى استفاده گردمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. براى تحلیل داده

 شیدر گروه آزما یاز زندگ تیرضا نمرات نیانگیالبالغه، منهج یشناختروان یهاها و آموزهنشان داد که آموزش حکمت جینتا  هایافته

 اسووت. افتهیآنان کاهش  ینمرات اضطراب، استرس و افسردگ نیانگیو م شیافزا یبه طور معنادار

 ،یالبالغه به صورت گروهنهج یروان شناخت یهاگفت آموزش آموزه توانیمطالعه، م نیآمده در ادستبه جیبا توجه به نتا گیرینتیجه

 .نوجوانان است یو کاهش اضطراب، استرس و افسردگ یشناختسالمت روان یدر ارتقا یروش مؤثر

3. شماره 10. دوره 1400پائیز   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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های مهم سالمت روانی نوجوانان، رضایت از بینی کنندهیکی از پیش

است. رضایت از زندگی، یک فرآیند داوری است که در  1زندگی

های منحصر آن افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس معیارها و مالک

کنند. لذا تصور به فرد خود یا همان رضایت ادراک شده ارزیابی می

های زندگی آنان( است که بیشترین تأثیر را و ذهنیت افراد )نه واقعیت

. (2010، 3پیکو و هاموای؛ 1998و دینر،  2وتشان دارد )پادر زندگی

به همین دلیل است که امکان دارد در شرایط یکسان احساس رضایت 

برای فردی به وجود بیاید و همان شرایط برای فرد دیگر رضایت را 

نند نوجوانانی که کبیان می (2012و همکاران ) 4اوبرینپدید نیاورد. 

کنند و از زندگی خود رضایت دارند، شادی بیشتری را تجربه می

کنند. در حالی که بیشتر برای رسیدن به اهداف خود تالش می

رضایت از زندگی کمتر در این سن، با غمگینی و احساسات منفی در 

نیز به وجود  (2005و دیگران )5هیوبنرمورد خود همراه است. 

کنند؛ مبنی بر اینکه، میزان رضایت از زندگی در شواهدی اشاره می

ای در مقابل اثرات منفی تنیدگی و نوجوانان نقش محافظت کننده

توان از به شناختی دارد و با استفاده از آن میایجاد اختالالت روان

وجود آمدن مشکالت شخصیتی، روانی و محیطی در بزرگسالی 

. بنابراین، به نظر (1394)اناری، مظاهری و طهماسیان، نمود  پیشگیری

رسد که تالش در جهت افزایش میزان سالمت روانی و رضایت می

 ای را در پی داشته باشد.از زندگی در نوجوانان آثار و نتایج ارزنده

که به آن  اییکی دیگر از متغیرهای قابل توجه و تأثیرگذار در مسأله

اشاره شد، سالمت روانی و ابعاد مهم آن شامل اضطراب، استرس و 

ناپذیر از بهداشت افسردگی است. سالمت روانی بخش جدایی

عاطفی و همچنین از  -عمومی است که فرد را از عناصر شناختی 

)پورقاز و گرداند های خود در ایجاد رابطه با دیگران آگاه میتوانایی

. سالمت روانی آن حالت بهزیستی است که افراد قادر (1384رقیبی، 

شان عمل کنند و خصوصیات شخصی راحتی در درون جامعهباشند به

سالمت روانی یکی از حاالت بهزیستی بخش باشد. برایشان رضایت

به جامعه خود  آن افراد به راحتی در درون وسیلهههیجانی است که ب

ها و خصوصیات شخصی د و پیشرفتنپردازمی شایفای نق

از جمله اختالالت مهم و که طوریبه شود.رضایت بخش می برایشان

، اختالل افسردگیآموزان، باالخص در بین دانش شایع در جامعه

ها به آن و اضطراب  است که هر ساله تعداد زیادی از انسان استرس

. (1387)دادستان،  کنندمیهای زیادی را نیز صرف خود دچار و هزینه

امروزه سالمت روانی، به یکی از مهمترین مسائل مورد مطالعه 

پزشکان و متخصصان علوم رفتاری تبدیل شده شناسان، روانروان

. (1390)خمسه، روحی، عبادی، حاج امینی، سلیمی و رادفر،  است

هوا در طوول التی اسوت کوه تقریبواً در هموۀ انسوانحو اضوطراب

که هور کوس در طوریکند، بهزندگیشان به درجات مختلف بروز می

)فایل زندگی خود حداقل یک بار این احساس را تجربه کرده اسوت 

وجود اندکی اضطراب در انسان هم طبیعی و هم الزم  (2012، 6و هاید

ولی اگر از حد بگذرد برای او مشکل ساز خواهد بود، به  است،

که با داشتن اطالعات و مهارت قوادر نخواهود بوود امتیاز الزم طوری

فشار روانی یا  .(2011و همکاران،  7)ریچاردسونرا کسب کند 

استرس نیز اصطالحی است که برای توصیف وضعیت، شیء یا 

، احساسات و ردیگیقرار م یدر معرض فشار روانکه شخصی 

کار آید و نتایج حاصله، بهیهای جسمانی که در فرد به وجود مپاسخ

رود، چه این امر، رفتاری باشد، چه شناختی باشد و چه می

. استرس زیاد بر نظام ایمنی بدن تأثیر (2000، 8کرتیس)فیزیولوژیکی 

پذیری داشته، کارایی آن را کاهش داده و از این طریق آسیبمنفی 

اختاللی  9افسردگیدهد. همچنین ها را افزایش میدر برابر بیماری

 شناسی،های روانای از پژوهششناختی است که بخش عمده روان

 محمود) شناسی را به خود اختصاص داده استپزشکی و عصبنروا

خلق ناشاد )ناامیدی، غم، اندوه، افسردگی شامل  (.1380علیلو،

های ناراحتی یا نگرانی( و فقدان عالقه و لذت در تقریباً همه فعالیت

، به نقل از 9871 ،10ساراسون)های فرد است عادی و سرگرمی

مشکالت  های مرتبط با افسردگی،ویژگی (.1391طهماسبی، 

افکار  احساس شکست، ارزشی،احساس بی تمرکز ضعیف، رفتاری،

پذیری تحریک گیری اجتماعی،گوشه نفس پایین، به اعتماد بدبینانه،

  .(2003 ،11)مش و بارکلی و مشکالت خانواده است

های های ارزشمند اسالمی، نقش مهمی در برنامهاندیشهدر این بین، 

های البالغه و حکمتنهجافراد دارند.  ارتقای سالمت روانی و جسمی

آن از منابع ارزشمند در تعلیمات اسالمی است کوه درآن توجه به 

اجتماعی از اهمیوت  -مندی انسان و سالمت روانیعزّت و ارزش

 برخوردار است. بسوزایی
 

 

1. life satisfaction 

2. Povot 

3. Piko & Hamvai 
4. Obrien 

5. Huebner 

6. File & Hyde 
7. Richardson 

8. Curtis 

9. depression   
10. Sarason 

11. Mash & Barkley
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 سالمتی به عنوان یک حق بشوری و یوک هودف اجتمواعی در جهوان

و رضایت  نیازهای اساسی و بهبود کیفیوتشناخته شده و برای ارضای 

 نوجوانانزنودگی انسوان ضوروری است. سالمت و تعادل عمومی  از

مداخالت پیشگیرانه و  نیز در پیشرفت آنها عاملی مهم اسوت و بوا

دین  های ارتقای سالمت با رویکرد دینی و مبتنی بر منابع غنویبرنامه

. (1389ابراهیم،  و نزهت ؛1386نژاد، )مرزوقی و انارییابد بهبود می

ای بهداشوت روان سوال پویش در اجوالس منطقوه حودود بیسوت

به پیشنهاد دکتر ویگ  (WHO/EMRO)سوازمان جهوانی بهداشوت 

اسالمی منطقه، قرار  و تصویب اعضاء بعضی نمایندگان کشوورهای

های اسالمی برای ارتقای بهداشت روانی ها و توصیهآموزششد از 

)بوالهری، محمدپور، اصغرنژاد فریود، و طواهری، مردم استفاده شود 

-توسط انستیتو روان 1378. در سال (2007، 1کرایووز و الیسون ؛1389

پزشکی تهران کتاب آیات قرآنی در زمینه بهداشت روانی منتشر شد 

مروری بر  های سه سواله، نتیجوهپس از پژوهش 1386و در سال 

شناسی و بهداشت روان بور اسواس البالغه از دیدگاه رواننهج

علمی و نوین انتشار یافت. این اقدامات قابل تقدیر در  شناسویروش

ای منابع یافته جهت کاربست حرفه سوازمانواقع، اقداماتی علمی و 

  .افراد جامعه بود روانی البالغه در ارتقای سالمتدینی نظیر نهج

دهد که امام علی )ع( با اشراف کامل به بررسی متون گذشته نشان می

هایی برای پرورش سالمت کلی انسان شناخت انسان و ابعاد آن توصیه

مد و آاز زمان و مکان کار خارج هوانموده است که این توصویه

هوایی شاخص البالغه،اثربخش خواهند ماند. امام علی )ع( در نهج

اند. برای مثال، شکیبایی را عمومی انسان معرفی نموده بورای سوالمت

اند: یا همچون مردان از عوامل مهم سالمت شخصیت معرفی کرده

 .2ت بزنبغفل بزرگوار شکیبائى کن وگرنه همچوون بهوایم خوود را

ارتقای سالمت روان و پرورش شخصیت سالم  ۀامام علی )ع( در زمین

فرمایند: فرزندم! چهار چیز، را از من امام حسن )ع( می به فرزنودش

داشته باش! که با آن هر کوارى بکنى به تو زیان نخواهد رسید: 

است. بدترین  ترین فقور حماقوتها عقل است. بزرگباالترین سرمایه

و وحشت، خودبینى است و برترین حسب و نسب، اخالق  تنهائى

چون  ،«احمق»حذر باش از دوستى با  است. فرزندم! بر نیوک

رساند. بر حذر باش از ولی زیان مى به تو منفعت برسواند، خواهدمی

حاجت تو را رها  چورا کوه بوه هنگوام شودیدترین «بخیول»دوستى با 

چرا که تو را  «فاجر و فاسق». برحذر باش از دوستى با انسان سازدمی

چرا که او  «دروغ گو». برحذر باش از دوستى فروشدمیبه چیز کمى 

مثل سراب اسوت؛ دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را در نظر تو 

پرورش سالمت اجتماعی و زمینۀ . هومچنوین در 3دسازمیدور 

استقبال  که از افکوار دیگوران : کسیفرمایندگیری صحیح میمیتصم

. 4فتدایشناسد، یعنى با مشورت به اشتباه نممیکند موارد خطا را 

هوای ارزشمنودی در ها و ناموهها، خطبهحکمت البالغه دارینهج

اجتماعی؛ مقابله با ناامیدی و احساس تنهایی،  -روانی کواهش مسوائل

بله با آن؛ مقابله با اندوه، خشم و خشونت؛ مدیریت فشار روانی و مقا

های خانوادگی؛ مرگ، بیماری، مهاجرت، فقر، طالق و اختالف

پوذیر و تقویوت حمایوت اجتمواعی؛ هوای آسویبحمایت از گوروه

اجتماعی؛ ارتقای روابط بین فردی متقابل و  -بهداشت روانی ارتقوای

یاد خدا؛ فردی  با امیداروی، صبر، توکل و  -یارتقای بهداشوت روانو

گیری و حل مسأله؛ و مهارت تفکر خالق اسوت مهارت تصمیم

 مصوباح ؛1390صومدانیان و میریوان ، ؛1389)بووالهری و همکواران، 

بخل جامع فرمایند: البالغه می. امام علی )ع( در نهج(1388یزدی، 

تمام عیبها اسوت و این افسارى است که انسان را به سوى هر بدى 

فرمایند: کسى که با دست کوتاه ببخشد در جایی دیگر می. 5کشاندمى

 .   6شودمیبا دست بلند به او بخشیده 

 -البالغه از منابع علمیبررسی ادبیات پژوهشی نشان می دهد که نهج

)جبوارلوی شناختی اسوت د سالمت رواندر ارتقای ابعا اسوالمی مهوم

مرزوقی و اناری  ؛1390صومدانیان  و میریان، ؛1386شبسوتری، 

البالغه و نهج هوایدر بررسی ادبیات پوژوهش در زمینوه.  1386)،نژاد

ای که به طور مستقیم با موضوع بررسی حاضر بهداشت روان، مطالعه

لیکن   خوانی داشته باشد به دست نیامد.هم نوجوانانخصوص در  بوه

مداخالت دینی بر بهبود سالمتی وجود  ۀدر حیط های مهمویبررسی

دارد که از جهت استخراج راهبردها و فنون از منابع قرآنی و دینی و 

 همخوانی سوی توا حودود زیوادیها در زندگی با ایون بررکاربرد آن

 دارند.

 

1. Krause & Ellison 

 (414)حکمت إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الْأَکَارِمِ، وَ إِلَّا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِم .2

الْغِنَى الْعَقْلُ، وَأَکْبَرَ الْفَقْرِ یَا بُنَیَّ، احْفَظْ عَنِّی أَرْبَعاً، وَأَرْبَعاً، الَ یَضُرُّکَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ: إِنَّ أَغْنَى  .3

مَقِ، الْحُمْقُ، وَأَوْحَشَ الْوَحْشَۀِ الْعُجْبُ، وَأَکْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ. یَا بُنَیَّ، إِیَّاکَ وَمُصَادَقَۀَ االحْ

فَإِنَّهُ یَقْعُدُ عَنْکَ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ؛ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرَّکَ؛ وَإِیَّاکَ وَمُصَادَقَۀَ الْبَخِیلِ، 

رَابِ: یُقَرِّبُ وَإِیَّاکَ وَمُصَادَقَۀَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ؛ وَإِیَّاکَ وَمُصَادَقَۀَ الْکَذَّابِ، فَإِنَّهُ کَالسَّ

 (38متعَلَیْکَ الْبَعِیدَ، وَیُبَعِّدُ عَلَیْکَ الْقَرِیبَ.)حک

 .(173)حکمت مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ االْرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإ. 4

 (378)حکمت الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِی الْعُیُوبِ، وَ هُوَ زِمَامٌ یُقَادُ بِهِ إِلَى کُلِّ سُوء. .5

مِنْ مالِهِ  مَنْ یُعْطِ بِالْیَدِ الْقَصِیرَۀِ یُعْطَ بِالْیَدِ الطَّوِیلَۀِ. )قالَ الرَّضِىُّ وَمَعنى ذلِکَ أنَّ ما یُنْفِقُهُ الْمَرْءُ .6

الْیَدانِ هاهُنا فِی سَبیلِ الْخَیْرِ وَالْبِِرّ وَإنْ کانَ یَسیراً فَإنَّ اهللَ تَعالى یَجْعَلُ الْجَزاءَ عَلَیْهِ عَظیماً کَثیراً وَ

ۀِ وَالطَّویلَۀِ عِبارَۀٌ عَنِ النِّعْمَتَیْنِ فَفَرَّقَ)علیه السالم( بَیْنَ نِعْمَۀِ الْعَبْدِ وَنِعْمَۀِ الرَّبِّ تَعالى ذِکْرُهُ بِالْقَصیرَ

لُوقِ أضْعافاً کَثیرَۀً إذْ کانَتْ فَجَعَلَ تِلْکَ قَصیرَۀً وَهذِهِ طَویلَۀً الِنَّ نِعَمِ اهللِ أبَداً تَضْعُفُ عَلى نِعَمِ الْمَخْ

 (.232حکمت) .نِعَمِ اهللِ أصْلُ النِّعَمِ کُلُّها فَکُلُّ نِعْمَۀ إلَیْها تَرْجِعُ وَمِنْها تَنْزِعُ
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 در یک مطالعوه بوه اسوتخراج هنجارهوای (1388میریان و صمدانیان )

البالغه و کواربرد آن در بهبوود سوالمت اجتماعی از دیدگاه نهج

البالغه را های تربیتی نهجمبانی، اصول و روش اجتمواعی پرداختنود و

اخوان است معرفی کردند.  که از انسجام و منطق خوبی نیز برخووردار

ها و نیز در یک بررسی نشان داد که آموزه (1386کاظمی )

اجتمواعی و  های روانوی البالغه در کاهش آسیبهای نهجحکمت

ابعاد مختلف کارآمد و بسیار اثربخش است.  بهبوود سوالمتی در

البالغه جمله نهج اسالم و منابع برگرفته از آن ازدین  (1378حسینی )

 داند.را دارای رو یکردی روشن در ارتقای بهداشت روانی می

در بررسوی درآمودی بور مباحوث و  (1386جبارلوی شبسوتری )

در بررسی  (1388) مصباح یزدیالبالغه و نهج هوای ارتبواطیآمووزه

گیرند که توحیدی نتیجه می موضوع بهداشوت روان از دیودگاه ادیوان

البالغه سرشار از رهنمودهای اصالح رفتار و نهج قرآن و در اسالم،

ای ها در سطوح فردی و اجتماعی هستند. در مطالعهکاهش نابهنجاری

به تعیین  (1382و عاطف وحید )رمضانی فرانی، عمادی مشابه نیز 

راهبردها و فنون تأمین سالمت روان در قرآن در قالب چهار دسته 

پرداختند و نتیجه  راهبرد شوناختی، رفتواری، اجتمواعی و فراشوناختی

 گرفتند که قرآن دارای چارچوب مشخصوی بورای اصوالح بهداشوت

در بررسی علل  (1390نیان و میریان )صمداروانی افراد است. 

گیرنود البالغه نتیجه مویناهنجاری و روش کنترل آن از دیدگاه نهج

هوا و بهبوود سوالمت و بهداشت در ابعاد مختلف کوه رفوع نابهنجواری

اهمیت  زندگی در کالم امام علی )ع( موضوعی مورد توجه و واجود

های مختلف به در حکمت بوده است و امام )ع( همواره راهکارهایی

 (1386بهشتی و افخمی اردکانی)اند. مطالعه هاین موضوع ارائه داشت

معنوی در  ۀالبالغه به عنوان یک داروخاننیز بر پر استناد بودن نهج

سالمت آنان  هوا و ارتقوایشناختی انسانهای روانکاهش آشفتگی

 نماید.تأکید می

، افراد در معرض خطر بروز نوجوانیهای که طی سالاز آنجا 

اجتماعی متعددی قرار دارند، لذا ارتقای سطح  -اخوتالالت روانوی

بر پیشگیری از این  نوجوانان آگواهی و نگورش و متعاقبواً عمولکورد

آنان با  و رضایت از زندگی معضالت و گسترش سالمت عمومی

تواند داشته باشود. اگرچوه منابع اسالمی نقش مهمی می تأکیود بور

 معنویالبالغه در پرورش اهمیت نهج شوواهد موجوود نشوان دهنوده

شکل تخصصی بر  انسان است، ولی بررسی ایون موضووع بوه یو روان

هوای غنوی ای خاص واجد اهمیت خواهد بود. وجوود آمووزهنمونه

تقوای البالغه به عنوان یک منبع مهم اراسالمی و معنوی در نهج

پژوهش تجربی  ۀخألهای موجود در زمین انسوان و نیوز روانی سوالمت

البالغه، مورد نهج نظوری بواال در در این زمینه با وجود دانوش

 سازد. هودف ایون مطالعوه،ضرورت انجام این پژوهش را برجسته می

 یروان شناخت یهاها و آموزهآموزش حکمت یاثربخش یبررس

و کاهش اضطراب، استرس و  یاز زندگ تیاالبالغه بر رضنهج

 .            است نوجوانان یافسردگ

 

 روش پژوهش

 یبررس دنبالبهروش پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن، که 

البالغه بر نهج یشناختروان یهاآموزش حکمت ها و آموزه یاثربخش

 نوجوانان یو کاهش اضطراب، استرس و افسردگ یاز زندگ تیرضا

 و آزمونپیش طرح از استفاده تجربی )آزمایشی( و با، است

      .بود کنترل گروه با آزمونپس

پژوهش  نیدر ا یجامعه آمار: گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

 لیدوازدهم( شهرستان اردب هیآموزان پسر دوره متوسطه )پادانش یۀکل

نفر از جامعه ذکر شده بود که  40پژوهش تعداد   نیبود. حجم نمونه ا

در دسترس انتخاب شده و به طور  یریگبا استفاده از روش نمونه

 نیگزینفر( جا 20نفر( و کنترل) 20)شیدر دو گروه آزما یتصادف

به مشارکت در  لی(تما1ورود به مطالعه عبارتند از:  یارهایشدند. مع

از اختالالت  یار(عدم برخورد2 آگاهه؛ تیپژوهش و رضا

عدم مشارکت در  (3 ،شش ماه گذشته یط دیشد یشناختروان

 یعدم برخوردار (4 ،زمان پژوهش یارتقا بهداشت روان ط یهابرنامه

 یارهایموارد از مع نیمخالف با ا ارد. مویعیمزمن طب یهایماریاز ب

 در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:  خروج از مطالعه بودند.

این پرسشنامه را در سال  :مقیاس استرس، افسردگی و اضطراب

ماده است که آزمودنی به هرآیتم به  21لویندا ساخته و شامل  1995

( پاسخ می دهد. 3(، خیلی زیاد)2(، زیاد)1(، کم)0صورت هرگز)

پژوهش های فراوانی به منظور به دست آوردن پایایی و اعتبار این 

ب آلفای کرونباخ برای این مقیاس مقیاس صورت گرفته است. ضری

نفری به شرح زیر به دست آمد،  717در یک نمونه ی هنجاری 

، در یک نمونه جمعیت 81/0و استرس 73/0، اضطراب81/0افسردگی

(، ضریب آلفای کرونباخ برای n=400) عمومی شهر مشهد

گزارش شده است. 76/0و استرس 66/0، اضطراب70/0افسردگی

ی اعتبار آن از روش مالکی استفاده شده است همچنین برای محاسبه 

و ضریب همبستگی آن با پرسشنامه ی افسردگی بک با خرده مقیاس 

 دار است یمعن 76/0و با اضطراب  49/0، استرس 66/0افسردگی 

 (.1385ابوالقاسمی و نریمانی، )
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اینر و داین مقیاس را  (:SWLS) مقیاس رضایت زندگی

( برای سنجش رضایت کلی از زندگی برای همۀ 1985همکارانش )

گویه  5این مقیاس نیز تک عاملی و دارای  اند.های سنی ساختهگروه

. در بررسی گیرندمینمره  7تا  1است که بر اساس درجه توافق  از 

را برای این مقیاس به  87/0اولیه داینر و همکاران آلفای کرونباخ 

که در  استدارای پایایی بازآزمایی خوبی  SWLS دست آوردند؛

برای  54/0و ( 1985)داینر و همکاران،  ماه1برای  /84محدوده ی 

 نیز در تحقیق قرار دارد. در ایران (1991)پاوت و همکاران،  سال4

اعتبار این مقیاس از روش آلفای کرونباخ  (1386بیانی و همکاران )

به دست آمد و روایی  69/0ماه  1و با روش بازآزمایی برای  83/0

 همگرای  آن نیز مناسب ارزیابی شد.

نامه  تیفرم رضا یپژوهش یمالحظات اخالقبرای  روش اجرا:

از انتخاب و  بعدگردید. و امضا  لیکنندگان تکمتوسط شرکت

کنندگان با شرکتۀ ابتدا هم در شرکت کنندگان، یگمارش تصادف

به  شیآزما هگرو سپسواقع شده، آزمون ابزار پژوهش مورد پیش

اضطراب،  ها پرسشنامهروهگ .گرفتمورد مداخله قرار  جلسه 10مدت 

 یسنجش اثربخش یرا برا استرس و افسردگی و رضایت از زندگی

و پس از  آزمونپیشکنند )می لیتکم یصورت انفرادهدرمان ب

 در .گردید(ها اجرا آزمون روی آنپساجرای جلسات آموزشی، 

مختلف بهداشت روان  یهادرخصوص جنبه آموزش ش،یگروه آزما

صورت آموزش هجلسات ب .گیردمیالبالغه صورت اساس نهج بر

 یاله و هفتهأنقش و حل مس یفایا ،یبا استفاده از سخنران یگروه

 نیا در شیآزما یهاگروه یبرا  یآموزشۀ بست .شداجرا  کباری

البالغه در نهج دیکأمورد ت یشناختپژوهش براساس ابعاد روان

جلسات  اتیمحتو .شده است ی( طراح1386 و همکاران، ی)بوالهر

 یهامهارت یهاهیالبالغه با توجه به نظرنهج یهابر آموزه یمبتن

مطرح شده همه  یوهایها و سنارمثال .گرددمیارائه  نوجوانی یزندگ

است که در هر  ریبه شرح زاست و  دوره نوجوانی یمربوط به زندگ

 :البالغه ارائه شده استقصار نهج یهامستند از حکمت کیمورد 

البالغه در کاهش مسائل نهج یهاآموزش حکمتبر  اول، جلسه 

 نَ یو بَ َنهُیاهلِل اصَلحَ اهلُل ما بَ نَیو بَ نَهُیمَن اصلََح مَا بَ"شد. دیکأت یاجتماع_یروان

کَانَ لَهُ مِن نَفسِِه  وَمَن اهُ،یالنّاسِ، وَ مَن اصَلحَ امرَ آخِرتِهِ اصَلحَ اهلل َلهُ امرَ دُن

 خود و خدا را اصالح کند، انیکه م ی: کسمِنَ اهللِ حافِظٌ هِ یکَانَ عَلَ واعِظٌ

که امر آخرتش را  یو کس او و مردم را اصالح خواهد نمود، انیخداوند م

که از درون  یرا اصالح خواهد کرد و کس شیایاصالح کند خدا امر دن

، او قرار خواهد داد)حکمت یبرا یداشته باشد  خداوند حافظ یجانش واعظ

خَرَجَت  ۀٍالتَظُنَّنَّ بِکَِلمَ"فرموده است: یگرید یدر جا )ع( یعلامام  ."(89

 یکه از دهان کس یهر سخن مُحَتمَالً: رِیالخَ یوَانتَ تَِجدُ لَهَا فِ  مِن احَدِ سَوءاً،

بر فساد  حمل ،یابی یدرآن م یکیو ن یخارج شد تا احتمال درست

 "(369، مکن)حکمت

 ،یپرخاشگر ،ییتنها ،یدیآموزش مهارت مقابله با احساس ناامدوم، جلسه

ها و حکمت نیترجلسه مهم نیا در و خشونت در نهح البالغه بود. خشم

امشِ "نقش قرار گرفتند. یفایشدند و مورد ا یمرتبط معرف یهاآموزه

 ،با درد خود بساز چندان که باتو سازگار است)حکمت : بِک یبِدائِکَ مَا مَشَ

 کَمَا تََملُّ االبدَانُ،اِنَّ هِذهِ القُلُوبَ َتمَلُّ "اند:فرموده یگرید یدر جا ."(27

 شوند،یها خسته و افسرده مها همانند تندل نیا طَرائِفَ الحِکَمهِ: لَهَافَابتَُغوا 

، )حکمتدیها انتخاب کنآن یبرا زیانگو نشاط بایز یهاحال نکته نیدرا

197)" 

-روان یدگیتن تیریالبالغه در مدنهج یهااستفاده از آموزه سوم، ۀجلس

 یو فشار روان یدگیتن جلسه، نیا یط و مقابله با آن بود. یروان فشار ،یشناخت

مرتبط با آن  یشد و کارگروه یالبالغه معرفمقابله با آن در نهج یهاو راه

 صبر ،ییبایبا شک االغمَارِ: سُلُوَّ  وَِاالَّ َسالَ  مَن َصبَرَ االحرارِ،"انجام گرفت.

 بزن یخود را به فراموش خبر،یآزادگان داشته باش وگرنه همچون جاهالن ب

و  یبردبار عُُلوُّ الهِمَّهِ: نتِجُُهمَایُتَوامَانِ  ۀااَلنا وَ مُلالِح"(.413، )حکمت

هستند که از همت بلند متولد  ی)در برابر حوادث( فرزندان دو قلوئ یخونسرد

 "(460، اند)حکمتشده

 ،یشانیالبالغه در مقابله با اندوه و پرنهج یهاکاربرد آموزه چهارم، ۀجلس

 یخانوادگ یهاو اختالف طالق ،یو آوارگ فقر مهاجرت، ،یماریب مرگ،

نقش  یفایبه ا البالغه،مهم نهج یراهکارها یپس از معرف جلسه، نیا در بود.

 بالصَّدَقهِ، مَاَنکُمیسُوسُوا اِ"ها پرداخته شد.در استفاده از آموزه یو کارگروه

را با صدقه  مانتانیوَادفَعُوا امواَج البَالَءِ بالدُّعَاءِ:ا ، ۀِ حَصِّنوا اموالَکُم بالزَّکاو 

و امواج بال را با دعا دور  دیو اموالتان را با زکات نگهدار دیحفظ کن

َفلَقَد اسلَمَ  اهللُ خَبَّاباً، رحَمُیَ"امام)ع(: شیطبق فرما"(.146، )حکمتدینساز

عَنِ اهلل[ َو عَاشَ ُمجَاِهداً:خوشا به  یَ ]َوقَنِعَ بالکَفافِ وََرضِ هَاجَرَ طَائعاً، و غِبا،رَا

 تیروز حساب عمل کند و به مقدار کفا یمعاد باشد و برا ادیکه ب یحال کس

 "(44، باشد)حکمت یو از خدا راض دیقناعت نما

 یهااز گروه تیالبالغه در حمانهج یها،آموزش حکمتپنجم ۀجلس

بود.پس از  یاجتماع تیحما تیتقو زیو در معرض خطر و ن ریپذ بیآس

 یبر راهکارها البالغه،نهج قیبه کمک مصاد یاجتماع تیحما یمعرف

 نُصبُ  هِم،عَاجِلِ  یوَ اعمَالُ الِعِبادِ ف الصَّدقَهُ دَوَاءُ مُنِجحُ،"شد. دیکأآن ت تیتقو

است و اعمال  یمؤثر یدارو ازمندانیو کمک به ن« صدقه» آجِِلهِم: یفِ نِهِمیُاع

مِن " "(7 ،آنها در آخرت خواهد بود.)حکمت نیالعنصب ایدن نیبندگان درا

از جمله  عَِن المکرُوبِ: سُیکَفَّارَاتِ الذُنوب ِ العِظَامِ اِغاَثهُ المَلُهوفِ، والتَّنفِ

دادن به  یو تسل دنیزدگان رس بتیمص ادیبه فر بزرگگناهان  یهاکفاره

 ."(24، است)حکمت دگانیرنج د
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-یبهداشت روان یالبالغه در ارتقانهج یهاآموزش آموزهششم، ۀجلس

 یفنون ارتقا جلسه، نیا در حل تعارض بود. یهاو آموزش مهارت یاجتماع

ها و نامه ها،و حل تعارضات براساس خطبه یاجتماع-یسالمت روان

احصُدِ الشَّرَّ "شد. نیتمر یو به شکل گروه یالبالغه معرفنهج یهاحکمت

 پاک کن، گرانید نهیقلب خود را از ک بِقَلعِهِ مِن صَدِرکَ: رِکَ یغَ درِمِن صَ

)ع( یامام عل نیهمچن "(.178، تو پاک شود.)حکمت نهینها از کآتا قلب 

 زَکاهُ الظَّفَرِ، والَعَفوُ  هِ،یالسّفِ الجُودُ حارِسُ االعراضِ والحِلمُ فِدامُ"اند:فرموده

 یَوقَد خَاطَرَ مَِن استَغنَ هِیالِهدَا نُیعَ ستِشارَهُ واالِ ِعوِضُکَ مِمَّن غَدَرَ، والسُّلُوُّ

تَرُک  یوَاشرَفُ الغِنَ َاعوَانِ الزَّمانِ،مِن  الِحدثَاَن والجَزَعُ ناِضلُیُ وَالصَّبرُ هِ،یِبِرَا

 حِفظُ التَّجرِبَه، قِ ی! و مِنَ التُّوفِ ریامِ یَتحَت َهوَ رِیوَکَم مِن عَقِل اس یالمَنَ

و حلم  وَالَ تَامَنَنَّ مَُلوالً:سخاوت حافظ آبرو است، مُستَفادَهُ، اَبهُوَالموَدَّهُ قَرَ

 مانیپ فریک یو فراموش یاست و دور یروزیزکات پ عفو هان،یدهان بند سف

خود قناعت  یاست و آن کس که به را تیمشورت چشم هدا شکنان است،

به  یتابیب جنگد،یصبر و استقامت با مصائب م کند  خود را به خطر افکنده،

ترک آرزو است چه  یازینیب نیبرتر ،کندی( زمان کمک مماتی)نامال

تجربه  ینگهدار و سلطان، ریها امو هوا و هوس رندیها که اسعقل اریبس

برهرکس که  است، یاکتساب یشاوندیخو ،یدوست است، تیاز موفق یبخش

 "(.211، مکن)حکمت هیپشتکار ندارد تک

 نیالبالغه در بهبود و اصالح روابط بنهج یها،آموزش آموزههفتمۀ جلس

در  یفرد نیبر اصالح روابط ب دیکأضمن ت جلسه، نیدرا متقابل بود. یفرد

نقش  یفایو ا یبه شکل کارگروه یمنبع اسالم نیا یالبالغه ،راهکارهانهج

اِن عِشتُم  وَ کُم،یبَکَوا عَلَ عَهَااِن مِتُّم مَ ۀً خَالِطُوا النَّاسَ مُخَاَلطَ"آموزش داده شد.

شما اشک  مرگ بر دیریکه اگر بم دیبا مردم آنچنان معاشرت کن :کُمیحَنُّوا اِلَ

 ."(10، به شما عشق ورزند)حکمت دیزنده بمان رو اگ زندیر

 بِقَلعِِه مِن َصدرِک: ِرکَیاحصُدِ الشَّرَّ مِن صَدرِ غَ"اند:)ع( فرموده یعل امام

تو پاک  نهیها از کپاک کن تا قلب آن گرانید نهیقلب خود را از ک

 "(.178، شود.)حکمت

بهداشت  یارتقا البالغه درنهج یها،آموزش آموزههشتمۀ جلس

پس از آموزش  بود. (ادخدایو  توکل صبر، ،یدواریام تی)تقوی فرد_یروان

البالغه به کمک در نهج یفرد_یبهداشت روان یارتقا تیضرورت و اهم

مَن "در جلسه انجام گرفت. یشدند و کار عمل یفنون مرتبط معرف قیمصاد

التَّوَبَه  یَومَن اُعطِ االِجابَهَ، حرَمِیُالدُّعاءَ َلم  یَ اعطِ مَن اربعا: حرَمیُ لَماربَعاً  یَاعطِ

الشُّکرَ لَم  یَوَمَن اُعطِ المَغفِرَهَ، حرَمِیُاالِستِغفارَ لَم  یَوَمَن اُعطِ القَبولَ، حرَمِیُلَم 

و قال  :الدّعاء یقَالَ اهللُ عزوجل ف کَتابِ اهلِل، یذَلکَ ف قُیو تصد .ادَهَیالزِّ حرَمِیُ

 زیچهار چ قیتوف کهی التوبه:کس یو قال ف الشکر؛ یو قال ف االستغفار: یف

از اجابت  ابدیدعا ب قیکه توف یمحروم نخواهد شد:کس زیکند از چهار چ دایپ

و  شودیکند از قبول محروم نم دایتوبه پ قی،کس که توفگرددیمحروم نم

 قیکه توف یو کس گرددیماز آمرزش محروم ن ابدیاستغفار ب قیکه توف یکس

 ."(135 ،محروم نخواهد شد)حکمت یروز یکند از فزون دایپ یشکرگذار

مَعقِلَ احصَنَ مِنَ  وَالَ ،یوَالَ عِزِّ اعَزُّ مِنَ الَّقوَ مِن االِسالمِ، یالشَرَفَ اعلَ"

لَ اذهَبُ ِللفَاقَِه وَالَ مَا مِنَ القَناعَهِ، یوَالَ کَنزَ اغنَ  ،ۀانَجحُ مِنَ الّتوبَ عَیالَ شَفِ الوَرَعِ،

 فَقَدِ انتَظَمَ الرَّاحَهَ َوتََبوَّا بُلغَتِه الکَفافِ یوَمَنِ اقتَصَرَ عَلَ بِالقوتِ، یمَنَ الرِّض

وَالحِرصُ وَالکِبرُ وَالحَسَُد  التَّعبِ، هیَّوَ مَطِ  خفَضَ الدَّعَهِ وَ الرَّغَبهُ مِفتاحُ النَّصب،

برتر از  یشرافت :وبِیُءِ العُیوَالَّشّرُّ جَامِع مَسَاو بِ،الذُّنو یالتَّقَمِ فِ یاِل دَوَاعِ

با نفوذتر از  یعیشف بهتر از ورع، یتربازدارنده ا،از تقو زتریعز یعزت اسالم،

فقر بهتر از  ینابود یبرا یزیچ چیتر از قناعت و هکنندهازین یب یگنج توبه،

 شیاکتفا کند به آسا ازیکس که به مقدار ن آن ست،یرضا به مقدار حاجت ن

 یپرستایدن و وسعت و آرامش را به دست آورده است. افتهیدست  یو راحت

تکبر و حسد مسبب  حرص، است. یرنج و بال و مرکب تعب و ناراحت دیکل

، )حکمت ها استبیجامع تمام ع یفرورفتن در گناهان است و بدکار

371)". 

 ق،یالبالغه در مهارت کسب اطالعات دقنهج یها،آموزش آموزهنهم ۀجلس

فنون خاص  جلسه، نیا در له بود.أخردمندانه و حل مس یریگمیتصم

 نیو تمر یله معرفأو حل مس یریگمیالبالغه در رابطه با تصمنهج

انسان را سست  یلجاجت فکر و را :یَالَّلجَاجَُه تَسُلُّ الرَّا"شدند.

را  یریگمیتصم اختالف، :یَالرَّا هِدمُیَالخِلَاُف " "(.179 ،)حکمتکندیم

اِذَا "اند:)ع( فرموده یامام عل یگرید یدر جا "(.215، )حکمت کندینابود م

 یزیاز چ کهی عظَُم مِمَّا تََخافُ مِنهُ:هنگام هایفَاِنَّ شِدَّهَ تََوقِّ ، هِیفقَع فِ هِبتَ امراً

 زیاز خود آن چ( آن ترس ه!که )گافکنیخود را در آن ب یترسیم ادیز

الظَّفَرُ ")ع( فرموده است: یامام عل ،نیهمچن ."(215تر است)حکمت سخت

 ریدر پرتو تدب یروزیاالسرَارِ:پ نِیبِتحصِ  یُ وَالرَّا ،یِوَالحَزمُ بِاجَاَلهِ الرَّا بالحَزمِ،

 یبه نگهدار حیبه تفکر است و تفکر صح اطیو احت ریاست و تدب اطیو احت

 ."(48، )حکمت است

البالغه در مهارت تفکر خالق نهج یهاشامل آموزش آموزه ،دهم ۀجلس

-فنون پرورش تفکر خالق براساس آموزه یجلسه پس از معرف نیدر ا بود.

جلسات  یسازانجام گرفت و سپس با خالصه یالبالغه،کار گروهنهج یها

االمََل  ضَالَبغ رَهُ یالعَبدُ االَجلَ وَ مس یراَ لَو"انجام گرفت. یبندجمع یآموزش

آرزوها و  ببیندو عاقبت کارش را  یگر انسان سرآمد زندگا وَ غرُورَهُ:

)ع( در  یامام عل  نیهمچن ."(334، )حکمتشماردیغرورش را دشمن م

الَ عَقَل  هِ یَبرَ اِذَا سَمُِعتُموهُ عَقلَ رعَااعقِلُوا الخِ"تفکر خالق فرموده است: نهیزم

آن  رامونیپ دیشنویرا که م یاخبار :لُیورُعاتَهُ قَل ،رُیَکثِ هَ العِلمِرُوَا فَاِنَّ،  هِیَرِوا

 ارندیعلم بس انیراو رایز .تیروا ینه تفکر برا عمل، یبرا تفکر د،یتفکر کن

ها، تحلیل آوری دادهبعد از جمع  ."(98، کنندگان به آن کم)حکمتو عمل

 تحلیل و تجزیه انجام گرفت. برای SPSS 17آنها با استفاده از نرم افزار 

 شده استفاده استنباطی آمار و توصیفی آمار هایروش از پژوهش هایداده

 .شد استفاده کواریانس تحلیل از هاداده تحلیل برای همچنین. است
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 نتایج
 درصد 5/82 ساله، 17 نفر( 3آموزان)دانش درصد 5/7 مطالعه این در

 و سال 19 در  نفر( 3) درصد 5/7 ساله، 18 نفر( 33) آموزاندانش

 مطالعه مورد نمونه انآموزدانش انیم از همچنین دارند. قرار باالتر

 

 18) درصد 45 ف،یضع یاقتصاد تیوضع دارای (نفر 5) درصد 5/12 

 تیوضع یدارا نفر( 13) درصد 5/32 و متوسط یاقتصاد تیوضع نفر(

 بودند. یخوب یاقتصاد

 

 های مورد مطالعهآزمون گروهپسآزمون و میانگین و انحراف استاندارد رضایت از زندگی، اضطراب، استرس و افسردگی در پیش .1جدول
 

 متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایشی

M SD M SD 

 رضایت از زندگی
آزمونپیش  8/171  22/12  3/171  09/12  

آزمونپس  1/203  49/12  9/172  43/13  

 اضطراب
آزمونپیش  2/16  86/5  32/15  17/5  

آزمونپس  6/12  19/5  92/14  61/4  

 استرس
آزمونپیش  45/13  05/3  45/13  29/3  

آزمونپس  31/10  09/3  13/13  87/2  

 افسردگی
آزمونپیش  67/13  60/3  10/13  59/2  

آزمونپس  11/10  35/2  61/13  50/3  
 

( معیار انحراف و) میانگین شودمی مشاهده 1 جدول در که طورهمان

رضوووایت از  در گروه آزمایشوووی در متغیر آموزاندانش آزمونپس

 اسووووتوورس ،(19/5)6/12 ، اضووووطووراب(49/12)1/203 زنوودگووی

همان طور که در  .اسووت( 35/2)11/10افسووردگی   ( و09/3)31/10

ها در مرحلۀ رسوود میانگین گروهکنید، به نظر میجدول  مشوواهده می

های آزمون تفاوت قابل توجهی ندارند. با نگاهی به میانگین نمرهپیش

سه توان گفت میانگین پسآزمون میپس آزمون هر دو متغیر در مقای

 با گروه کنترل بیشتر است. 
 

 یاضطراب، استرس و افسردگ ،یاز زندگ تیرضا. نتایج آزمون لوین جهت همسانی واریانس ها بین 2جدول
 

 F df 1 df 2 P اندازه ها

 13/0 38 1 25/4 رضایت از زندگی

 69/0 38 1 43/3 اضطراب

 48/0 38 1 21/2 استرس

 19/0 38 1 68/2 افسردگی
 

( Fگردد سووطح آماره عالئم )مشوواهده می 2طور که در جدول همان

سردگیبرای اندازه سترس و اف ضطراب، ا ضایت از زندگی، ا  های ر

( و این نشووان دهنده آن اسووت که واریانس P≥05/0معنادار نیسووت )

)گروه آزمووایش و گروه هووا خطووای این متغیرهووا در بین آزمودنی

  ها با هم برابرند. کنترل( متفاوت نیست و واریانس

ها از آزمون باکس همچنین برای بررسوووی فرض همگنی کواریانس

ست ) شان داد که مقدار باکس معنادار نی شد و نتایج ن ستفاده   53/0ا

P= 62/0وF=  89/13و BOX= و در نتیجه پیش فرض تفاوت بین )

 ها برقرار است. کوواریانس
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 . نتایج شاخص های اعتباری آزمون معناداری تحلیل کوواریانس بر روی متغیرها3 جدول
 

 df P Etaخطا  dfفرضیه F مقدار نام آزمون منبع

 گروه

 321/0 001/0 00/34 00/5 341/5 932/0 اثر پیالیی

 321/0 001/0 00/34 00/5 341/5 789/0 المبدا ویلکز

 321/0 001/0 00/34 00/5 341/5 131/1 اثر هتلینگ

 321/0 001/0 00/34 00/5 341/5 131/1 بزرگترین ریشه خطا

همه آزمون ها  دهد که سطوح معنادارینشان می  3نتایج جدول 

قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری را مجاز می شمارد. 

دهد که در بین دو گروه آزمایشی و گروه کنترل این نتایج نشان می

حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود دارد. 

برای تشخیص اینکه کدام متغیر پژوهش نسبت به گروه کنترل 

متفاوت است از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است که 

ارائه شده است.  7-3در جدول 

 

 ( MANCOVAتحلیل کوواریانس چند متغیره ) از آمدهدستبه .  نتایج4  جدول
 

 SS df MS F p Eta متغیر وابسته منبع

 گروه

 52/0 001/0 112/47 891/7340 1 891/7340 رضایت از زندگی

409/16 132/32 1 132/32 اضطراب  001/0  45/0 

582/10 731/26 1 731/26 استرس  002/0  31/0 

098/23 545/23 1 545/23 افسردگی  001/0  38/0 
 

آموزان بین دانشگردد مالحظه می 4طوری که در جدول همان

های آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای پژوهش تفاوت گروه

 ( وجود دارد. به عبارت دیگر میانگینP ≤ 001/0معناداری در سطح )

در گروه آزمایش بعد از شرکت در جلسات  یاز زندگ تیرضا

 نیانگیم آموزشی متفاوت و باالتر از گروه کنترل است. همچنین

بعد از شرکت در  شیدر گروه آزما یاضطراب، استرس و افسردگ

 ت.از گروه کنترل اس پایین ترمتفاوت و  یجلسات آموزش

 

 گیری:بحث و نتیجه

ها و آموزش حکمت یاثربخش یهدف پژوهش حاضر بررس

و کاهش  یاز زندگ تیالبالغه بر رضانهج یروان شناخت یهاآموزه

های پژوهش، که با یافته .بودنوجوانان  یاضطراب، استرس و افسردگ

دهد که رضایت یانس به دست آمدند، نشان میکووارکمک تحلیل 

روان  یهاآموزهها و از زندگی گروه مداخله، که آموزش حکمت

 در مقایسه با گروه کنترل اند،دریافت کردهالبالغه نهج یشناخت

تأثیر به راجع کیفی زیادی هایبررسی اگرچه .افزایش یافته است

لکن پژوهشی اختصاصاً با  دارد، وجود انسان سالمت البالغه برجنه

پژوهش حاضر  افتهی نیا .نیست پژوهشی موجود این عنوان در پیشینه

( و 2010) امزیلی(، و2007و همکاران ) سیمطالعات فورنر جیبا نتا

پرزور اکبری و  مطالعات یهاافتهی( و 2013و گراس ) نیهامبل

(، 1391)سناییبوگر و  انیمی(، رح1392)آلبوغبیش و مکتبی (،1399)

مرزوقی و  (،1390) صومدانیان و میریان (،1386) جبوارلوی شبسوتری

 شیدر افزا البالغهنهج یهادر خصوص تأثیر آموزه (1386) نژاداناری

های دینی باالخص آموزه دارد. یهمخوان افراد یاز زندگ تیرضا

ی از باورها و امجموعه البالغه شاملشناختی نهجآموزه های روان

 دهدیم رفتارهای دینی است که شیوۀ رفتاری خاصی را به افراد نشان

ینه ی زیادی که در این زمهاپژوهشکه طوریبه(. 1992 رابرت،)

و عملکردهای ها نگرش صورت گفته است رابطۀ مثبت بین باورها و

 اندیدهرساندینی با شاخص بهداشت روانی و حتی جسمانی را به اثبات 

 (.1992و همکاران، 1 به نقل از کوئینگ ؛1992 ویلتز وکریدر،)

افراد دارای گرایش باالی  ( نشان داد1991نتایج مطالعه الیسون)

 .شادمانی بیشتری دارند بیشتری از زندگی دارند، رضایت مذهبی،
 

 

1. Koening
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 -آمدهای روانی و در مواجهه با رویدادهای رنج زای زندگی پی

آرمیستد بال، (. 1991)الیسون، دهداجتماعی منفی کمتری را نشان می

( در پژوهش خود با عنوان رابطه بین سازگاری 2003و اوستین )

شناختی با مذهب نشان دادند که سطوح باالی مذهبی بودن با روان

 شناختی باالتر مرتبط است.  عزت نفس باال و بهزیستی روان

بنابراین،  .تواند موجب ایجاد معنا شودمی های دینیو آموزه مذهب

 یا معنویت مذهب بخشدمذهب به زیستن و مردن انسان معنا می

 دهدبینی افراد را افزایش میشود و خوشموجب امیدواری می

های معنویت حاکم در متون دینی )آموزه (.1991سلیگمن،)

حساس کنترل و کارآمدی انوعی  یبه افراد مذهب البالغه(نهج

تواند کاهش یافتگی کنترل می بخشد که ریشه خدایی دارد ومی

مذهب نوعی  (.1987شخصی را جبران کند)پارگامنت و همکاران،

 جسمی کند که بر سالمتتجویز می افراد تر برایسبک زندگی سالم

ای  از هنجارهای مذهب مجموعه ثیر مثبت دارد.أت یو بهداشت روان

و پشتیبانی  یید،أاجتماعی مثبت است که اطاعت از آن موجب ت

مذهب نوعی احساس فراطبیعی به  شود.پذیرش از سوی دیگران می

برگین و .)دارد یشناختثیر روانأدهد که بدون تردید تشخص می

علل زیر ه ( معتقد است که تفکر مذهبی ب1991برگین) (.1993 پینی،

شناختی آمدهای مناسب بر وضعیت رواندارای تأثیرات مثبت و پی

 :استافراد 

سوووازد)چیزی که برای زندگی فراهم می مذهب معنایی .1

 ؛ بتوان برای آن زیست و برای آن مرد(

 ،آوردبینی را فراهم میامید و خوش .2

سط خداوند را می .3 ساس کنترل تو دهد به افراد مذهبی اح

 که جبران احساس عدم کنترل شخص را نماید.

 آورد.راه و روش زندگی بهتر را برای فرد فراهم می .4

بت  .5 های مث جار جاد میهن ماعی را ای که خوداجت ند   ،ک

 (.1378)خسروی،  انگیزداجتماعی را بر می یهاحمایت

البالغه های نهجهمچنین نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش آموزه

کاهش می تایج اضوووطراب، اسوووترس و افسوووردگی افراد را  هد. ن د

باآمده دسوووتبه عه  تا در این مطال یج پژوهش میرزایی و همکاران ن

شی،1396) شاری، (، محمودی، مرع صوری اف  تزنگی نژاد و نادریمن

ح، (1396) گر ) انیوومیر مری(، 1392بو مودی و ث ح  (،1385) م

کاران ) قاسووومی و  (،1390میرغفوری و هم جاران )ابوال ، (1376ح

 یموسو ،(1387) یساغروان ،(1387)کاویانی، حاتمی و شفیع آبادی 

 .( همخوانی دارد1992) 2( و رابرتس2002) 1نینشوووتووایف، (1386)

گران معتقدند که درمانروان بسوویاری از پژوهشووگران علوم رفتاری و

 هوای جسوووموانی ویمواریب یشوووگیری ازپ هوای دینی درآموزهاین 

 ،3نیل مَن و پرسوواد) ها نقش اسوواسووی دارندی و بهبود آنشووناختروان

 ی کووه برخی فقوودان بوواورهووای دینی را علووتاگونووه بووه ،(1995

یه به درمان اختالالت از طریقیماریب ته و توصووو  های روانی دانسووو

 جهیدر مطالعه خود نت زین (1378)ینیحسوو .کنندمی ی دینیهاآموزش

 یروشوون و کارآمد در ارتقا یاالبالغه واجد فلسووفهکه نهج ردیگیم

اصووالح رفتار و کاهش  یبرا یسووالمت افراد بخصوووص رهنمودها

 یاسووت که اسووتفاده از آن به ارتقا یاجتماع وی فرد یها ینابهنجار

گفووت  توانیم جینتووا نیا رویپ نیهمچن .گرددیسوووالمووت منجر م

همخوان  اللالبالغه با عقل و استدنهج زیآمها و سخنان حکمتآموزه

درمورد  یژرف اریبسوو یو معان یمتعال اریبسوو قیهسووتند و شووامل حقا

سان، تیماه شناخت خداوند متعال، سبت به دن یمنطق دگاهیو د ان  این

 یهایدر واقع آگاه میمنبع عظ نیبا فصاحت و بالغت تمام است و ا

که  یبه درسوووت .دهدیها ارائه م نهیزم نیا کی هر را در یارزشووومند

افتاده انسان  قیمنفعل و به تعل احساسات راکد، البالغهنهج یهاخطابه

هت سوووت باه زیرا در ج ندیانگیبرم یعدالت یو ب یبا فسوووواد و ت و  ز

اخته و سوو داریکامل و خواب غفلت ب یها انسووان را از ناآگاهموعظه

 ف،آلودهیدل و روان انسان را ضع توانندیاست که م یخطرات ادآوری

البالغه استفاده از نهج یینها امدیپ شودیم لسازند که استدال ماریو ب

در  ن،یبنابرا باشوود. یو اجتماع یبهبود سووالمت فرد برمثبت  یاتتأثیر

سووالمت  یبه ارتقا یالبالغه توجه خاصوونهج یهااز آموزه یاریبسوو

 ماتیها و نامالبیو کرامت انسوووان آسووو گاهیعقل و روان،حفظ جا

 مبذول شده است.

 فرد ،واقع درشووناسووان معتقدند که کارشووناسووان علوم رفتاری و روان

ها کردن به آنی دینی و عملهاآموزه یندار با پذیرش دسووتورات ود

سووالمت جسووم و کنندۀ ینتأم پذیرد کهیمنوعی سووبک زندگی را 

ست سدر حکم  ی دینی،هاآموزه روینا. ازروان او سا  ۀمؤلف ترینیا

سیاریتوجه  مورد در رفتار،مؤثر  سانروانجمله  از ب گرفته  قرار شنا

ی مختلف، هاپژوهش هاییافتهاسووواس  . بر(1388غباری، اسوووت )

عۀ سوووالم و  به دین نقش مهمی در تحقق جام عه  ندی افراد جام پایب

. م و روان افراد جامعه داردسالمت جس
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ینداری باعث گزینش سبک خاصی از ددهد که یم ها نشانیافته نیا

گذار تأثیر شود که این سبک زندگی در جسم و روح فردیم زندگی

های یوهش ی جامعۀ مدرن، مشکالت روزافزون و تغییردگیچیپ است.

نیاز به معنویت بیشتر شود، حتی در جوامع زندگی باعث شده است که 

یدا پ ها حاکی از آن است که مردم به دین گرایشیتواقع مادی نیز

های درمانی یوهش کارشناسان هم بر این نکته اذعان دارند که. اندکرده

یی جوابگو نیست، بلکه تنهابه برای تأمین سالمت جسم و روان

 یری در سالمت افرادچشمگ باورهای دینی و گرایش به دین به نحو

دلیل اینکه افکار منفی را گرایش به معنویت به مثالً. گذاردیتأثیر م

کند باعث تقویت می هاهای مثبت را در آنیزهانگدر افراد تعدیل و 

که رشد معنوی سؤال  شود. اما در پاسخ به اینمیخون  فشارکاهش 

ینداری ده ک شود باید گفتیم چگونه باعث تقویت جسم و روان

شود که این سبک زندگی یم باعث گزینش سبک خاصی از زندگی

گذار است. متأسفانه باید گفت که تأثیر در جسم و روح فرد

ها هایی که عمل به احکام و دستورات خداوند در آنخانواده

های روانی جایگاهی ندارد، بیشتر درگیر مشکالت جسمی و آشفتگی

ی مختلفی به هاجنبهمعتقدند دین از  نظرانصاحبهستند. بسیاری از 

در مقابل فشارها و مشکالت  نداریدمثالً افراد . کندیمافراد کمک 

 . (1382 آبراموویتس،ترند )مقاومزندگی 

است که  نیا شودیمطالعه استنباط م نیا از یطور کلهآنچه ب      

منجر به  نهیزم نیا طور خاص درهالبالغه بنهج یهاآموزش آموزه

 یمطالعه مقطع نیچه ا اگر .خواهد شد نوجوانان یسالمت کل یارتقا

 تیاما داللت بر اهم ،اندک انجام گرفته است یااست و با نمونه

 تیجمع یمتناسب برا ۀویالبالغه به شنهج یهاآموزش آموزه

آموزش متناسب شده براساس ابزار سنجش  نیا دارد. آموزاندانش

و موجب  کندیم کالترا آماده مقابله با مش نوجوانانمطالعه حاضر، 

 ،ینسبت به زندگ حیصح نشیب شیافزا آنان، تیمقاوم ترشدن شخص

و  طیبا مح حیارتباط صح یو برقرار یزندگ ۀمهارت در ادار شیافزا

 مطالعه، این در آمدهدستبه نتایج به توجه با. است دهیگرد انیاطراف

 بهبود باعث ،البالغهنهج شناختیی روانهاآموزه گفت توانمی

 نوجوانان رضایت از زندگی افزایش و روانی های سالمتشاخص

 با .طلبدمی را مسئوالن دقیق ریزیبرنامه آن شدن فراگیر که شودمی

 یهاآموزهها و آموزش حکمت مورد تأثیر در تحقیق، پیشینۀ به توجه

آموزان دانش بین دربر رضایت از زندگی و سالمت روانی البالغه نهج

 صورت نگرفته ایمطالعه تاکنون اثربخشی، صورت به و نوجوانان

قبلی بود.  مطالعات بر تحقیق این انجام حسن و نوآوری بود، لذا

 علم افزایشی، از بعد تواندمی موضوع تازگی به توجه با بنابراین،

 و مذهب و دین تأثیر مسألۀ و کند تقویت را اسالمی شناسیروان

را   روانی  -روحی سالمت در برخورداری را دینی تکلیف به توجه

 .بخشد بهبود

هایی مواجه بود که موارد زیر از مهمترین پژوهش حاضر با محدودیت

آموزان شهر اردبیل پژوهش حاضر فقط بر روی دانشها است: آن

پذیری یافتۀ این تحقیق به سایر صورت گرفته؛ بنابراین، تعمیم

این پژوهش فقط بر همچنین  شود.با مشکل مواجه می آموزاندانش

آموزان پسر انجام شده است که در تعمیم نتایج به دختران روی دانش

 آن محدود اجرای دلیل به حاضر پژوهش می بایست احتیاط کرد.

مختلف  هاینمونه در تکرار نیازمند آموزان،دانش نمونۀ روی بر

 آموزان اردبیل( نیزپژوهش)دانش نمونۀ همین و است جامعه

 باید که کندمطرح می پذیری تعمیم زمینۀ در را هاییمحدودیت

های شود در این راستا پژوهشلذا پیشنهاد می  .گیرد قرار مدنظر

انجام  نیز آموزی دخترانبا نمونه دانشو دیگری در شهرهای مختلف 

 هایتأثیر آموزش آموزه و ارتباطشود پیشنهاد میهمچنین  .گیرد

روان در  دیگر سالمت هایشاخصه دیگر بر البالغهشناختی نهجروان

های آتی با حجم نمونۀ باالتر مورد ارزیابی در پژوهش آموزاندانش

های ضمن خدمت های آموزشی و دورهبرگزاری کارگاه .قرار گیرد

برای مشاوران، مربیان و دست اندرکاران جهت آگاهی دادن درباره 

های دینی در رفتار و سالمت روانی موزهاهمیت معنویت و آ

 همۀ شودمی گردد. ضمن اینکه پیشنهادآموزان پیشنهاد میدانش

 نوجوان قشر به را ایمشاوره خدمات که هادانشگاه و مدارس مشاوران

 اختالالت درمان و شناسیسبب تشخیص در دهند،می ارائه دانشجو و

 مذهبی اعمال و مذهب نقش و سالمت روانی تأثیر هاآن رفتار و روانی

 و خدمات اثربخشی آن، دادن دخالت با و باشند داشته مدنظر را

  دهند. ارتقا را خود مشاورۀ فرآیند
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 منابع:

ی دینی هاشیگرا(. نقش 1376ابوالقاسمی، عباس و محمود، حجاران )

ی مقابله با استرس در سالمندان تهرانی. هاوهیشدر اتخاذ 

مجموعه مقاالت اولین همایش نقش دین در بهداشت 

 روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

 مثبت بر مبتنی مداخله کارآمدی (.1399اکبری، تقی و پرزور، پرویز. )

 و آوریتاب بر اسالمی هایآموزه بر تأکید با اندیشی

 هایناتوانی به مبتال کودکان والدین زندگی از رضایت

 .31-7(، 1)10، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری. 

عوامل . (1394طهماسیان،کارینه)و  محمدعلی مظاهری، آسیه؛ اناری،

 نوجوان.خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگی دختران 

  . 7-33(،  30)8 ،مجله راهبردفرهنگ
http://www.jsfc.ir/article_14945.html 

البالغه، کارآمدی در آموزه های نهج .(1386اخوان کاظمی، بهرام )

 76)مطالعات اسالمی( تابستان،  الهیوات و معوارف اسوالمی

 .38-9، )ویژه علوم قرآن و حدیث(

 .البالغه و بهداشت رواننهج (1389) .بوالهری، جعفر و همکاران

 .نشر دانژه :تهران

تبیین مبانی و  .(1386بهشتی، سعید، افخمی اردکانی، محمدعلی )

تربیت اسالمی بهار  .البالغهاصول تربیوت اجتمواعی درنهج
 . 7-39(،4)2 ،و تابستان

http://islamicedu.rihu.ac.ir/article_66.html 

. (1386)سنیه ح گودرزی،حمد و ماشورع، کوچکیلی اصغر؛ ع بیانی،

 (SWLS).اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی

 . 265-259 ،(3)11 ،شناسی ایرانیروان هفصلنام
http://jip.azad.ac.ir/article_512406.html 

ای سالمت (. بررسی مقایسه1384پورقاز، عبدالوهاب و رقیبی، مهوش )

 یتیعلوم تربآموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان. روان دانش
 .84- 69،  3(، و بلوچستان ستانی)دانشگاه س یشناسو روان

 در شرکت تأثیر (. بررسی1385عاطفه ) محمودی، علی اکبر؛ ثمری،

 اجتماعی پذیرش و نفس عزت بر اعتکاف مراسم

 .18-1(، 9)3، نامه تربیتیپژوهشدانشجویان. 

 تا کودکی از)  تحولی مرضی شناسیروان .(1387) پریریخ. دادستان،

 .سمت تهران: انتشارات ،( اول جلد( ) بزرگسالی

نگاهی اجمالی به مبانی و فلسفه بهداشت . (1378حسینی، سید حسن )

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه . روانی در اسالم
 .90-70(، 15)1، شیراز

 

هرا؛ ز ،حاجی امینیباس؛ ع ،عبادی هادی؛ ،روحی فریال؛ ،خمسه 

. بررسی ارتباط (1390شکوفه. ) ،رادفر حسن و ،سلیمی

و میزان استرس، اضطراب و افسردگی در عوامل جمعیتی 

های آموزشی منتخب شهر شاغل در بیمارستانپرستاران 

 . 21-13، (1) 21 ،پرستاری و مامایی جامع نگرتهران. 
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/633120 

(، درآمدی بر مباحث و آموزه های 1386جبارلوی شبستری، بهرام )

البالغه، الهیات و معارف اسالمی )مطالعات ارتباطی نهج

 .49-39، )ویژه علوم قرآن و حدیث( 76اسالمی(، تابستان، 

البالغه، ترجمه از فخرالدین شگفتی های نهج (.1336)جرداق، جرج 

 حجازی، انتشارات بعثت.

 و محمود نجفی، محمدعلی؛ فر،محمدی اسحق؛ بوگر،رحیمیان

 بر زندگی هایمهارت . تاثیر(1392. )غالمرضا دهشیری،

 شناسیروان ینامهفصل دو. دانشجویان سالمت عمومی
 .23-34(، 8)20 ،شخصیت و بالینی

الدین؛ عاطف وحید، رمضانی فرانی، عباس؛ عمادی، سیدکمال

راهبردها و فنون تأمین سالمت روان  (.1382) محمدکاظم

در  قرآن، گزارش شده در دفتور مطالعوات اسوالمی در 

 روان انستیتو روان پزشکی تهران . بهداشوت

(. شادمانی درونی، ترجمه مصطفی تبریزی و 2002سلیگمن، مارتین )

 (. تهران: دایره.1389همکاران )

ناهنجاری و روش (. علل 1390میریان، فوردوس ) و صمدانیان، محسن

 ،حدیث پژوهی .البالغهنهج کنترل آن از دیدگاه

3(5،)152-119 

اثر » (،1387)ی آبادعیشفو ندا حاتمی و عبداهلل  نیحس کاویانی،

آگاهی بر کیفیت زندگی  بر ذهنشناخت درمانی مبتنی 

 .48و39، 40، شناختیهای علومفصلنامۀ تازه«. افراد افسرده

،  DSM-5(. آسیب شناسی روانی  بر اساس 1392گنجی، مهدی )

 تهران: نشر ساواالن.

(. رابطه بین تعارضات زناشویی 1394فانی، حجت اله و فانی، معصومه)

والدین با رشد قضاوت اخالقی و رضایت از زندگی 

پژوهشی زن و  -ی علمیفصلنامهآموزان دختر. دانش
 .59-75(، 4)6، جامعه
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 افسردگی رفتاری الگوی در پژوهشی(. 1380)علیلو، مجید محمود 

 تقویتی خود رفتارهای بر محیطی تنبیه و تقویت نقش برای

 .67 -81(، 12، )روانشناختی هایپژوهش خود تنبیهی. و

تربیت اجتماعی از  .(1386نژاد، عباس )مرزوقی، رحم تاله؛ اناری

 163.-192(4)2  ،اسالمی تربیوت .البالغوهنهوج منظور

ها از دیدگاه ها و بدترینبهترین (.1388) یزدی، محمدتقی مصباح

سبحانی، قم: انتشارات کریم  البالغوه، تهیه و تودوین:نهج

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

جاذبه و دافعه علی)ع(، تهران: انتشارات  (.1379) مطهری، مرتضی

 صدرا .

هنجارهای اجتماعی از . (1388صمدانیان، محسن ) و میریان، فردوس 

قرآن و حدیث )مطالعات  علووم. البالغهدیدگاه نهج
   .27-7(، 41) 3، اسالمی(

 https://jquran.um.ac.ir/article_25648.html 
فر، داریوش؛ دهقانی، غالمرضا و ابراهیمی، موسوی، غفور؛ عرفانی

(. نگرش توحیدی و پیشگیری از افسردگی. 1386امراله )

 .144و139(، 2) 5، دوفصلنامۀ تحقیقات علوم رفتاری
 https://rbs.mui.ac.ir/article-1-121-fa.html 

(. 1390اهلل و فاطمه ابویی و نعیمه دره زرشکی )میرغفوری، سیدحبیب

تأثیر دعا و نیایش بر میزان شادکامی )مطالعۀ موردی: زنان 

دوفصلنامۀ تکاف استان یزد(. کننده در مراسم اعشرکت
 .31و7(، 26)7،  ترویجی بانوان شیعه-علمی

 ما بهزیستی و سالمتی به چگونه . دین(1387. )سیدهانی موسوی،

 آن فعال عناصر مثبت هایهیجان آیا کند؟می کمک

 .127-140(، 3)1 ،دین و شناسیروانهستند؟ 
 http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/40 

 نقش (.1393نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. )

 بینی پیش در زندگی کیفیت و دلبستگی هایسبک

 هایناتوانی به مبتال نوجوانان شناختیروان بهزیستی

 .124-142(، 4)3، های یادگیریناتوانی مجلهیادگیری. 
 http://jld.uma.ac.ir/article_193.html 

(. اندیشه ورزی و تفکر خالق از منظر 1389نزهت، ابراهیم ) 

)دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  ادب عربیالبالغه. نهج

 .158-127(، 3/82)41 ،دانشگاه تهران(

(، عوامل تربیتی در مسویر کمال 1388اردکانی، سیدحسن ) هاشمی 

(، 8) 4، تربیت اسالمی .البالغهنهج وجوودی انسوان از منظور

161-179.http:/islamicedu.rihu.ac.ir/article_145.html 
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