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با رويكرد قرآني  بر افسردگي دانشجويان آموزش مهارت هاي زندگي ررسي تأثيرب  
  
  

  دانشگاه شهيد بهشتي مشاورهراهنمايي و  ارشد يارشناسانش آموختة كد * :مجيد محموديان
  دانشگاه شهيد بهشتي تهرانعضو هيأت علمي،  استاديار،: كنشابوالقاسم خوش

  رجائي دانشگاه شهيد ،عضو هيأت علميمربي،  :بهرام صالح صدق پور
  
  
  
  
  

  چكيده
    

و صورت گرفته  افسردگي دانشجويان دگي با رويكرد قرآني برهاي زناين تحقيق با هدف بررسي تأثير آموزش مهارت   
  .گيري مكرر استروش تحقيق آن آزمايشي و با استفاده از گروه كنترل و اندازه

. نفر با انتخاب تصادفي بوده است 42جامعه تحقيق يكصد و بيست نفر از دانشجويان علوم پزشكي و حجم نمونه آن 
هاي زندگي با رويكرد قرآني و تمرينات كارگاهي آن بر متغير وابسته افسردگي موزش مهارتدهد آهاي تحقيق نشان مييافته

  .دار بودن تغييرات در شاخص افسردگي استهاي آماري نيز بيانگر معنيتأثير داشته، بررسي داده
%  95و در سطح  باشددار مياطمينان براي متغير مستقل معني% 95به دست آمده در سطح  Fشودهمچنين مشاهده مي

گيريم آموزش مذكور پس از دار نيست؛ پس نتيجه ميآزمون اول معنيدار بوده و براي پسآزمون معنياطمينان براي پيش
-اندازه(آزمون دومآزمون اول تبيين كننده تغييرات پسآزمون و پسانجام تمرينات بر متغير وابسته تأثير دارد و متغير پيش

  . نيست) گيري مكرر
  هاي زندگي، افسردگي قرآن، مهارت: ها  واژه ليدك

  

  تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآنيفصلنامه
  ، صص1387سال اول، شماره اول، زمستان 

  15/6/87 :تاريخ پذيرش مقاله

  

  ، پايين تر از ميدان ونك، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي)عج(تهران، خيابان ولي عصر: نويسنده پاسخگو *
 mahmudiyan@yahoo.com: آدرس ايميل  88875052: تلفن
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٤٤  

  :مقدمه

يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في 
  1الصدور و هدي و رحمه للمومنين

  
  مقدمه و بيان مساله 
تر از موضوعات اي عموماً پيچيدهمباحث بين رشته

ي اند، چراكه مفهوم مورد بحث در هر حوزه داراايرشتهتك
تعريف متفاوتي بوده، تطبيق و تمايز آن در دو حوزه 

 حوزه هاي افسردگي و حال اگر مفهوم مورد بحث . مشكل است
مورد توجه، يكي قرآن كريم و ديگري علوم روان شناختي 
و راونسنجي باشد، موضوع حساسيت و پيچيدگي بيشتري 

  . خواهد داشت
س قرآن، اعظم موجودات عالم است و پس از ذات اقد

. الهي، هيچ هم سنگ و هم وزني در عالم هستي ندارد
اي قرآن ثقلِ اكبر است و مفاهيم آن عميق و الية اليه

بوده، داراي ظاهر و باطن و محكم و متشابه است و امكان 
هاي جديد و  نو به نو از آيات آن همه روزه به برداشت

  . ها وجود داردفراخور فهم و درك انسان
روان شناسي و مفاهيم پيچيده و حوزه ديگر بحث  

بغرنج شناخت حاالت روحي و رواني انسان و درمان 
اختالالت روحي و رواني اوست كه سابقه در اديان و 
رسومات و فرهنگ هاي ملل مختلف داشته، از آغاز حركت 

  . گذردسال مي 100علمي آن بيش از
تدريج از ساله نيز روان شناسي به 100در اين دوره 

گرفته و قلي و نظري مانند فلسفه و الهيات دوريعلوم ع
خود را به عنوان يك علم تجربي معرفي نموده است؛ به 
صورتي كه امروزه اصوالً روان شناسي را معادل با علم رفتار 

پذير دانسته و هر آنچه را در حوزه علوم تجربي و آزمايش
قابل طرح و بررسي نباشد، در حيطه روان شناسي علمي 

كنند كه بحث آن در حوصله و مجال اين مقاله نمي تعريف
  .نيست

چه تعريف يا  .استكليدي اين بحث افسردگي واژه
در هر يك از حوزه هاي مورد بحث  افسردگيتعاريفي از 

شناسي وجود دارد؟ و آيا همانگونه افسردگي كه در روان
تعريف شده، امكان تعريف مستقل يا مشابه براي افسردگي 

  لوم قرآني وجود دارد؟در حيطه ع

احتماالً آنچه  پاسخ به اين سؤال چندان آسان نيست؛
به عنوان افسردگي شناخته و مطرح  مي شود، اصوالً يك 
مفهوم تعريف شده در حوزه روان شناسي بوده و خاستگاه 

به آن حوزه تعلق داشته و به صورت مستقيم  شو مفاهيم
ي طرح نشده و با همان بار مفهومي در حوزه علوم قرآن

دهد است؛ اما شواهد انكار ناپذيري وجود دارد كه نشان مي
يا  مفاهيم مشابه و موازي با افسردگي مانند حزن و خوف
در مباحث فراوان ديگري كه درباره مسائل روحي و رواني 

  .باشدقرآن آمده، و قابل بررسي و انطباق با افسردگي مي
سخ سؤال فوق ذكر اين نكته الزم است كه مستقل از پا

يعني چه افسردگي به صورت مستقيم يا غير مستقيم در 
اشكال و ايرادي براي  علوم قرآني تعريف بشود يا نشود،

فرايند تحقيق ما ايجاد نخواهد نمود و همانگونه كه در 
روش تحقيق خواهد آمد، اين تحقيق بر اساس آزمون ها و 

احي روش هاي استاندارد و تجربي روان شناشي علمي طر
هاي استاندارد روان آنچه آزمون. و ارزيابي شده است

گيري سنجي به عنوان افسردگي شناسايي نموده و اندازه
مالك عمل در اين تحقيق خواهد بود و تنها ، نمايدمي

اي هاي زندگي به گونهروش و كارگاه آموزشي مهارت
طراحي گرديده است كه با استفاده از مفاهيم قرآني 

  .رد نظر را ايجاد نمايدتغييرات مو
 :بيان مسأله

زدگي  و در تسخير شيطان از دورة تفكر مربوط به جن
بودن بيماران رواني و تلقي هاي خاص مذهبي و خرافي تا 
روزگار تجربه گرايي و رويكرد رفتارگراي امروزي در 
روانشناسي، يك موضوع همواره ثابت و حتمي بوده است 

ش تالش مي نمايد تا به وآن اين كه اين حوزه از دان
رضايت  راحتي،« ها براي بهتر زندگي كردن و كسب انسان

دامنه اين بحث بسيار گسترده و . كندكمك» وآرامش
وسيع است؛ اما بخش محدودي از اين دامنه وسيع شامل 

كار شود كه با آموختن و بهپذيري ميهاي آموزشتوانمندي
فع گرديده يا بستن آن ها برخي از مشكالت زندگي مرت

يابد و نهايتاً افراد راحتي، رضايت وآرامش كاهش مي
اين مجموع مفاهيم .بيشتري را احساس و تجربه مي نمايند

هاي زندگي مطرح و ارائه و آموزش ها تحت عنوان مهارت
  .مي شود

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

٤٥ 

ها از شكل در طول تاريخ همانگونه كه زندگي انسان
امل و توسعه تدريج خارج شده و تكساده و اوليه آن به

يافت ، تعاريفي كه براي بهتر و رضايت بخش تر شدن 
زندگي انسان ارائه گرديده  نيز دستخوش تغيير شده است 

هاي مختلف تعاريف ها در زمانو به تناسب نياز هاي انسان
هاي هاي مختلفي  ارائه گرديده است و در سالو الگويي

مطرح و  هاي زندگي به صورت گستردهاخير مفهوم مهارت
  .رايج شده است

با وجود اين كه مي توان مسأله اساسي در اين تحقيق 
هاي زندگي را بررسي روشي متفاوت درآموزش مهارت

هاي زندگي ژگي  بدون توجه به زيرساختهاي فرهنگي و وي
توان انسان در عصر حاضر معرفي نمود، از سوي ديگر مي

رائه شده در ها و پيشنهادهاي اعتقادي و فرهنگي ازمينه
را بحث و ) قرآن(و كتاب آسماني ) اسالم(آخرين دين 

بررسي كرد؛ چراكه عمالً مفاهيم پايه و بنيادي در حوزه 
فلسفه وجود و انسان شناسي به ميان آمده و در نهايت اين  
بحث هاي كاربردي و رفتاري به زيربناي فلسفي آن ميل 

ه اساسي كه نموده، خواسته و ناخواسته بايد به اين مسأل
انسان كيست و ماهيت وجودي او چيست و از چه فلسفه 

  . وجودي برخوردار است، پرداخت 
در فرآيندهاي متداول روان شناسي و مشاوره و به طور 
كلي در دنياي توسعه يافته و علمي امروز اين مسأله تقريباً 
براي همگان پذيرفته شده است كه هر كسي مي تواند 

و ارزشهايي داشته باشد كه حتماً شخصي،  اعتقادات، باورها
خصوصي و فردي است و مستقل از عملكرد بيروني و رفتار 

در اين حيطه افراد آزادند موحد ، عارف .  شهروندي اوست
و صوفي بوده يا بي اعتنا به هر نوع گرايش اعتقادي و 

و ... مذهبي باشند و يا حتي گاوپرستي و موش پرستي و 
جيب و غريب ديگر را براي خود انتخاب هزار يك اعتقاد ع

نموده، به آن اعتقاد و التزام داشته باشند؛ ولي در مقابل 
يعني در حيطه و حوزه شهروندي همه و همه بايد مانند 
ماشين هاي فرمان بردار در نظام پيشرفته و منظم 

 هاي حاكماقتصادي و اجتماعي براي تأمين اهداف و ارزش
سي عمل نموده و منافع و سود بر نظام ليبرال دموكرا

هاي بزرگ سياسي و اقتصادي را تأمين شركتها و كمپاني

توان اين توافق نانوشته را در نمايند و به بيان ديگر مي
  .واقع شرك مدرنِ قرن بيست و يكم ناميد 

اما علي رغم بهبود تكنولوژي، به علت ايجاد و تعميق 
پذيرفته شده و ها و خود شكاف بين خود واقعي انسان

كند و به علت دور مجازي كه دنياي امروز پيشنهاد مي
شدن انسان از پروردگار و خالق خود روز به روز برگرفتاري

هاي روحي و رواني آدمي افزوده شد و ها و نارضايتي
هاي خيرخواهانه براي بهبود اين وضعيت كمتر به تالش

  .رسدنتيجه مي
مان بهداشت جهاني مهارتهاي دهگانه زندگي كه ساز

براي جلوگيري از برهم خوردن كاركردهاي شهروندي ارائه 
خوبي مباني و تفكر حاكم بر اين نگرش را كرده است به

نمايد و با وجود فوايد انكار ناپذير آن كه مورد تأئيد مي
هنجار نگهداشتن قبول همه است، نهايتاً رسالتي جز به
وكراسي و بقاي شهروندان در چارچوب نظام ليبرال دم

حيات اقتصادي و سياسي نظام مذكور بر عهده نداشته، 
كمترين توجهي به ساحت شخصي و باورها و ارزش و 

به عنوان  2فلسفه وجودي انسان و مبدأ و معاد او ، ندارد؛
رغم مثال در كشوري توسعه يافته و مدرن مانند ژاپن، علي

كراسي هاي مطلوب در نظام ليبرال دمووجود تمام شاخص
هنجار، متأسفانه همه ساله شاهد و تربيت شهروندان به

ثبت باالترين آمارهاي خودكشي در بين كشورهاي جهان 
هستيم و همچنين مسائل فراواني هستند كه با اين الگوها 

حل نشده است و ) الگوي سازمان بهداشت جهاني(
همانگونه كه نيچه معتقد است باور عقلي نسبت به مباني 

تالش براي تفسير و تحليل همه (هستي شناسي  فلسفي و
امور با عقل بشري كه داراي نقص نسبي و مطلق است و 

نقطه آغاز ) عقل محدود در برابر هستي نامحدود است
  3.پوچگرايي انسان است

رسد در نتيجه چنين نگرشي براي انسان لذا به نظر مي
عصر ما، فراموشي و پوشيده داشتن حقيقت وجودي و 

ه گرفتن ماهيت خويش نه تنها امري عادي و معمول ناديد
آيد ، بلكه بي وقفه همه به آن دعوت وتوصيه به  شمار مي

شوند و تنها راه نجات از اين دام بزرگ و پيشرفته ، پناه مي
  4.آوردن به وحي الهي است

با رويكرد قرآني  بر افسردگي دانشجويان موزش مهارت هاي زندگيآبررسي تأثير
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٤٦  

رسد كه براي انسان معاصر فراموش چنين به نظر مي
خدا امري طبيعي بيان نمودن خود، مبدأ، معاد و همچنين 

مي شود و در حوزه مفاهيم اعتقادي دائماً به انسان تلقين 
گردد كه اعتقادات ديني، فلسفي و مسائلي از اين دست مي

همگي مبهم، غير علمي و شخصي بوده كه غير قابل 
بررسي علمي و تفكر منطقي بوده، فاقد هرگونه اصالت و 

ند به طور نسبي و توانقطعيت است و هر يك از انسانها مي
غير دقيق و غير قطعي ، تصورات و برداشتهايي شخصي و 
البته صرفاً با كاربرد شخصي براي خود داشته باشند و 
هرگز اجازه و امكان درگير نمودن آن؛ با مسائل اجتماع 

ها، مهم نيست افراد چه اعتقادات لذا در اين ديدگاه. ندارند
ن مهم است كه فرد در و باورهايي داشته باشند و تنها اي

حوزه شهروندي درست عمل نمايد و به اصطالح فردي به
خصوصاً اگر دخالت اين باور ها ( 5.هنجار به شمار آيد

بخواهدكاركردي اجتماعي و غير فردي داشته باشد، بيشتر 
  ) مورد انتقاد قرار دارد

اما در اين پژوهش مسأله اساسي چگونگي آموزش 
كه دين و كرد قرآني است؛ يعني اينمهارتهاي زندگي با روي

مفاهيم فلسفي و شناختي مطرح در قرآن كه داللت بر 
مفهوم خلقت انسان و خليفه خدا بودن او در زمين داشته 

چه ارتباطي  6و مبدأ و معادي مشخص و تعريف شده دارد
اي با مفاهيم علمي داشته و با سازمان دادن به و رابطه

توان هم نظام اعتقادي طريقي مي اعتقادات و باورها، به چه
و شناختي فرد را بهبود داد و هم بر پايه همين مفاهيم به 
ساماندهي عملكرد شهروندي اجتماعي فرد پرداخته و هم

گيري زمان در بعد فردي نيز الگويي طرح نمود كه جهت
انديش انسان در پرتو نظام توحيدي تأمين گرا و غايتكمال

  .7گرديده و تعالي يابد
ها از نظام ارزشي و اين اعتقاد وجود دارد كه انسان

گزينند پيروي هاي وجودي كه براي خود بر ميفلسفه
كنند انديشند، احساس و ادارك ميها مينموده، بر پايه آن

البته . پردازندنمايند و به قضاوت ميو در نهايت عمل مي
تمايز قائل شدن بين امور شخصي و رفتار شهروندي نه 
مقدور است و نه مطلوب و اگر با ابزار بيروني اين تمايز 

اعمال گردد، هرگز موجب برقراري آرامش و رضايت 
حقيقي انسان نخواهد شد و همواره اين تعارض و نارضايتي 

ها خواهد بود و همانگونه كه قرآن رستگاري را همراه انسان
در شفافيت ويك رويي و نگراني را نتيجه تعارض و دورويي 

و عدم رضايت ) در پرتو تزكيه(مي داند، رضايت و سعادت 
و مهمتر از  8)با تعارض و دو روئي ( و احساس محروميت 

همه اين كه انسان به هر حال مسئول تمامي عملكردهاي 
خود اعم از فردي و اجتماعي بوده، در مقابل آنها 

  . 9پاسخگوست
 در رويكرد قرآني مورد نظر بيشتر به فرديت انسانها

ها به صورت فردي توجه شده است و تأكيد شده انسان
و  10شوند و پاداش و عقاب دارندخلق شده و مبعوث مي

ضمن اين كه محيط و تأثيرات انكار ناپذيرآن، ناديده 
گرفته نشده است، اين فرد است كه بايد رشدكند و به 
كمال برسد؛ در غير اين صورت، مشكالت فراواني  براي 

  .كنديجاد ميخود و جامعه ا
اي به خودآگاهي انسان دارد و اين رويكرد توجه ويژه

نمايد با گسترش عقالنيت و توسعه آگاهي فرد از تالش مي
. خود و موقعيتش در عالم هستي به رشد او كمك كند

مسير حركت داراي مراتبي است و انسان از حيات نباتي 
بر كه وجه مشترك انسان با ساير موجودات زنده بوده و 

رشد و تغييرات نباتي و فيزيكي او تمركز دارد، آغاز مي 
..  شود و در سطح حيات حيواني غرايز، اميال  و خشم و 

كه بازهم وجهي مشترك بين انسانها و حيوانات بوده و 
گردد و داراي مراتبي از رشد و كمال است، مطرح مي

همين ترتيب در حيات انساني كه عوامل مختص و 
شود و بألخره، در حيات الهي ها رعايت مينانحصاري انسا

يابد كه بيانگر تكامل همه جانبه به باالترين نقطه دست مي
  .انسان است

  
  حيات الهيحيات انساني       حيات نباتي     حيات حيواني    

  
سير تكاملي و مراتب حيات انسان بر اساس تعريف نظام  .1شكل 

  11تربيتي قرآني
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طالب ذكر شده اين پرسش مطرح اكنون با توجه به م
هاي زندگي را با توان تأثير آموزش مهارتاست كه آيا مي

هاي آرماني همچون رويكرد قرآني سنجش ها و روشسبك
  كرد؟ 

هاي آرماني همچون رويكرد با فرض اين كه ديدگاه
قرآني طبق آموزش هاي خود، مي توانند تغييراتي را در 

يا مي توان اين امر را به صورت زندگي افراد ايجاد نمايند، آ
هاي زندگي مطرح نمود و آثار مشخص و تعريف مهارت
اي براي رفتار و اعمال ديني در زندگي روزمره قائل شده
نكته ديگر اين كه چنين رويكردي در آموزش  12شد؟

هاي روحي و رواني هاي زندگي چه تأثيري بر سازهمهارت
فراگير افراد  همچون افسردگي كه از مشكالت مهم و

  جامعه است، دارد؟
هاي كوتاه سخن اين كه رويكرد نوين آموزش مهارت

-زندگي مدعي است با كاركردهايي بهتر از آنچه در شيوه
گردد، ضمن ايجاد زيرساخت هاي متداول ارائه مي

شناختي و فلسفي براي افراد كه تأمين كننده نياز هاي 
قاء سطح فردي و شخصيتي و هويتي آنهاست، به ارت

هاي شخصي و رضايتمندي در زندگي فرد هم در حوزه
-خصوصي و هم در حوزه شهروندي و اجتماعي اقدام مي

  13.كندزمان لحاظ مينمايد و سعادت دنيا و آخرت را هم

اين تحقيق جهت بررسي اين مدعا با روشهاي تجربي و 
ترين موضوعات هاي استاندارد يكي از مهمبه وسيله آزمون

گيري خواهد ، يعني افسردگي را سنجش و اندازهرواني
  .كرد

در بيان اهميت و ضرورت اين تحقيق بيان اين نكته 
الزم است كه در جامعه ايراني و اسالمي ما بسياري از 
رفتارها در زندگي فردي و اجتماعي افراد، مستقيم يا غير 

ها و باورهاي ديني بوده و اغلب با مستقيم متأثر از آموزه
نيز ارزيابي مي شود، خصوصاً بعد از انقالب اسالمي آن 

، اسالم به عنوان مبناي قانون اساسي 1357ايران در سال 
كشور و همچنين مبناي تعليم و تربيت، نظام آموزشي و 

پاسخ به اين . بسياري از مناسبات اجتماعي قرارگرفته است
تواند در امور آموزشي مانند سؤال كه آيا رويكرد ديني مي

ريزي هاي زندگي مورد توجه و مبناي برنامهآموزش مهارت

قرارگيرد؟يك ضرورت اجتناب ناپذير بوده و پاسخ به آن 
 .ريزي و تدوين متون آموزشي داردتأثير فراواني در برنامه

اين تحقيق به اين جهت داراي ضرورت و اهميت است 
اسالمي و  -كه قصد دارد با نگاهي مبتني بر فرهنگ ايراني 

مبتني بر اصول حاكم در كتاب آسماني قرآن، در خصوص 
هاي زندگي قرآني آثار و نتايج حاصل از آموزش مهارت

ذكر است محقق اظهار  شايان. تحقيق و بررسي انجام دهد
ي و چگونگي ينظر درخصوص اين رويكرد و چيستي چرا

صرفاً به عنوان ، صالحيت علمي خود ندانسته آن  را در
هاي شناخته شده ي از شاخصيك ،گريك محقق مشاهده

 ،روانشناختي را قبل و پس از آموزش مفاهيم اين رويكرد
  .نمايدگزارش ميكرده، بررسي و تحقيق علمي 

توسعه حوزه نظري روان شناسي و  :اهداف تحقيق
هاي زندگي و ويژه در زمينه آموزش مهارتمشاوره به

اين  همچنين بررسي ميزان كاركرد و اثر بخشي آموزش
 در ايجاد تغيير دستكاري و رويكرد قرآني در با مهارت ها

ري علمي و عملي بر زاگشناختي و ارزشمتغيرهاي روان
اساس نتايج حاصل از اجرا  و تحليل آزمونهاي تجربي، از 

 .استجمله اهداف اين تحقيق 
تأثيرآموزش مهارتهاي  بررسي هدف كلي تحقيق
   .است زندگي با رويكرد قرآني

  يه كلي تحقيقفرض
رويكرد قرآني درآموزش فرض بر اين است كه  

 متغير تحقيق. مهارتهاي زندگي داراي تأثير مي باشد
 وضعيت رواني همراه باغم واست كه عبارت از  افسردگي

اندوه است كه موجب تحريف شيوه نگرش فرد به خود 
قدرت قضاوت فرد را  ،،ديگران و مسائل پيرامون شده

  .گرددهاي نامعقول ميروجب بروز رفتام ،تضعيف نموده
  فرض و سؤال تحقيق

گرديد اين تحقيق در گونه كه در اهداف تحقيق بيانهمان
هاي زندگي با پي يافتن تأثير حاصل از آموزش مهارت

، لذا باشدشناختي ميهاي روانمشخصهرويكرد قرآني بر برخي از 
  :فرض و سؤال تحقيق به شرح زير است 

هاي رويكرد قرآني در آموزش مهارت: فرض تحقيق
  .زندگي بر افسردگي تأثير دارد

با رويكرد قرآني  بر افسردگي دانشجويان آموزش مهارت هاي زندگيبررسي تأثير
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٤٨  

هاي زندگي با رويكرد آيا آموزش مهارت :سؤال تحقيق
  قرآني بر افسردگي تأثير دارد؟

  تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق
  تعاريف مفهومي و عملياتي مهارتهاي زندگي) الف 

رتهاي زندگي مها: هاي زندگيتعاريف مفهومي مهارت
اي است كه فرد را در مجموعه توانايي هاي آموخته شده

هاي زندگي فردي و اجتماعي ياري ارتقاء سطح و قابليت
نموده، موجب داشتن احساس رضايت بيشتري در فرد 

 ندستههاي زندگي داراي ابعاد گوناگوني مهارت .گرددمي
رويارويي كه هريك به سهم خود چگونگي بهتر زيستن و 

هاي د و مهارتندهآموزش ميبا زندگي و مسائل آن را  بهتر
، خالق تفكرگيري، حل مسأله، تصميم در خصوص مختلفي

را  برقراري ارتباط انسانيو مسائل مربوط به انتقادي  تفكر
  .دنگيردر بر مي

هاي مهارت 1994سازمان جهاني بهداشت در سال     
هاي زندگي، رتمها« : كندگونه تعريف ميزندگي را اين

هاي رواني ـ اجتماعي براي رفتار انطباقي و موثر توانايي
هستند كه افراد را قادر مي سازند تا به طور موثر با 

آموزش . هاي زندگي روزمره مقابله كنندمقتضيات و چالش
تر شدن ها موجب ارتقاء و رشد افراد ،اجتماعياين مهارت

ها گرديده و در ها و محافظت نمودن از حقوق انسانآن
نتيجه به پيشگيري از مشكالت رواني ـ  اجتماعي مي 

  .»انجامد
   اين مهارتهاي  1993سازمان جهاني بهداشت در سال 

  :گانه را بدين ترتيب معرفي نمودده
مهارت حل مساله                         ). 2           مهارت حل تعارض). 1
مهارت تصميم گيري              ).4        مهارت كنترل خشم). 3
مهارت كنترل ). 6       مهارت تفكر خالق و انتقادي). 5

مهارت همدلي                           ). 8    آگاهي مهارت خود). 7    استرس
مهارت ارتباطات ). 10         مهارت مقابله با هيجانات). 9

  فردي و اجتماعي
  يهاي زندگتعريف عملياتي مهارت
اي هاي زندگي عبارت است از نمرهتعريف عملياتي مهارت

هايي هاي زندگي، يا خرده آزمونكه فرد در آزمون مهارت
  . آوردسنجد، به دست ميها را ميكه هر يك از اين مهارت

تعريف مفهومي و عملياتي كارگاه مهارت هاي زندگي 
  :قرآني 

، بر ندست ساختارماي ا مجموعههاي زندگي قرآني مهارت كارگاه« 
 انگيزه و ايجاد كه باوند اساس آخرين طرح پيشنهادي خدا

 عملي جهت تمرين و وشر  ارائه طرح مسأله براي تفكر و
زندگي ، نتايج فكري و تجارب عمليبررسي  كسب تجربه و

را به فرصت و امكاني در جهت تحقق تماميت انسان تبديل 
  .»نمايد مي

  : هاي زندگي قرآني تعريف عملياتي كارگاه مهارت
نمرات و ارزشيابي هاي انجام گرفته در مراحل مختلف 
كارگاه و نتايج حاصل از برگزاري جلسات بازخورد و تداعي 

ها، بيان آوري شده درفرمو همچنين بررسي نظرات جمع
  .كننده ميزان و نوع تغيرات فراگيران است
  تعريف مفهومي و عملياتي افسردگي

است كه  افسردگي حالتي روحي: دگيتعريف مفهومي افسر
اكثر ما انسانها گاهي اوقات با آن مواجه شده و احساس غم 

كنيم و به هيچ كار و فعاليتي، حتي به و رخوت مي
بخش نيز رغبت نداريم اينها پاسخ طبيعي هاي لذتفعاليت

آدمي به فشارهاي متعدد زندگي و عدم موفقيت در 
 .است... يزان وتحصيل يا كار، از دست دادن عز

گردد كه موجب افسردگي تنها زماني نابهنجار تلقي مي
ها ادامه اختالل دركاركرد بهنجار فرد شود و براي هفته

مردم % 17يابد و براساس تحقيقي انجام شده، تقريباً 
 .كننددرطول دوره عمر خود يك بار افسردگي حاد پيدا مي

رود و همه ر ميكاكلمه افسردگي اغلب براي غم و اندوه به
افراد در طول زندگي خود در سطوح مختلف با آن مواجه 

افسردگي موجب تحريف شيوه نگرش فرد به . شوندمي
افسردگي . خود، ديگران و مسائل پيرامون خود مي شود

قدرت قضاوت فرد را تضعيف نموده، موجب بروز رفتارهاي 
ند تواگردد و در موارد پيشرفته، بيمار نمينامعقول مي

 .زندگي عادي خود را ادامه دهد
هاي آن نيز افسردگي داراي طيف گسترده اي است و نشانه

داراي دامنه وسيعي مي باشد؛ از قيبل سر درد، كم شدن 
اشتها ، يبوست، كمر درد يا خستگي مزمن كه اغلب از آن 

  .شودغفلت مي
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شيوع و فراواني افسردگي به قدري است كه آن را سرما 
ني نيز مي نامند؛ اما اين به معني كم اهميت خوردگي روا

بودن آن نيست؛ به طوري كه گاه تشخيص و درمان به 
موقع آن مسأله مرگ و زندگي را به همراه دارد به طوري 
كه در تحقيقات نشان داده شده تمام كساني كه در يك 
شهر كوچك دست به خودكشي زده بودند ، در خالل هفته 

كدام داروي نموده ولي هيچ قبل به يك پزشك مراجعه
  .افسردگي دريافت نكرده بودند

روشهاي مختلفي براي : تعريف عملياتي افسردگي
تعيين افسردگي وجود دارد كه در اين تحقيق ما نمره 
حاصل از سنجش و اندازه گيري توسط پرسشنامه 
افسردگي بك را مالك قرار مي دهيم و نمره وجود 

  .كنيملحاظ مي افسردگي را با استقاده از آن
  روش تحقيق

 روش انتساب تصادفي دشوار علوم رفتاري استفاده از در  
ها نتوان از انتساب هاي آزمايشي كه درآنبه طرح. است

 گويند »هاي شبه آزمايشيطرح«  تصادفي استفاده كرد،
طرح شبه آزمايشي با «هاي شبه آزمايشي، يكي از طرحكه 

   .است »گروه گواه
آزمون و شامل دو گروه ناهمسان با پيش طرح آزمايشي

اين تحقيق   در كه ها بودهنيز از اين طرح آزمونپس
خصوص گروه آزمون از  همچنين در .شده استاستفاده 

لذا اين طرح را ؛ گيري مكرر نيز استفاده شده استاندازه
 :توان به صورت زير نمايش دادمي

   T´1   X    T1   T´´1  گروه  آزمايش      )E ( 
 T´2     __    T2     T´´2         گروه  گواه )C  ( 

 تحقيقجامعه آماري 
 يجامعه آماري اين پژوهش گروه يك صد و بيست نفر

- هاي كشور در رشتهاز دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه
بودند كه در كارگاه ....  و ييهاي پزشكي، پرستاري، ماما

. د قرآني شركت داشتندهاي زندگي با رويكرآموزش مهارت
براي  ،بودهكشور مختلف  يهااين دانشجويان ازدانشگاه

تالش گرديد در  .ي چهار روزه گرد هم آمده بودندياردو

اي عمل شود كه تقريباً  ها به گونهانتخاب تصادفي نمونه
هل  به صورت مساوي در نمونه أهاي جنسيت  و تمشخصه

 .گرددثير آن كنترل أوجود داشته باشد و ت
  حجم نمونه

 مذكورنفر از دانشجويان  42تعداد ، نمونه مورد استفاده
بوده كه به شكل تصادفي از بين يكصد و بيست نفر اعضاء 

با توجه به . ده انيدشركت كننده در كارگاه انتخاب گرد
در  ،بيني شده در طي سه مرحله آزمونهاي پيشريزش

در هر سه  نفر به صورت ثابت 30نهايت تعداد قريب به 
آزمون شركت نموده و داده هاي آماري ايشان مبناي 

   .محاسبات قرار گرفت 
   ابزار پژوهش

در اين پژوهش استفاده از پرسشنامه جهت جمع آوري 
 پرسشنامه افسردگي، لذا  شدمناسب تشخيص داده ها داده
  . گرديداستفاده  براي اين منظوربك 

خشي از يك هاي زندگي قرآني برويكردآموزش مهارت
» نظام تعليم و تربيت قرآني « با عنوان  نظام جامع تربيتي

توان به ي اين رويكرد ميياز اهم اصول زيربناكه  است
ناپذيري، فرا زماني و فرا مكاني بودن و جامعيت، تحريف

اصالت ذاتي و ارزشمندي بدون قيد وشرط همه انسانها 
  .اشاره نمود

 رواني و رفتاري بر مداخله درماني درمسائل شناختي،
مبناي تعريف منحصر به فرد انسان از ديدگاه وحي از 

  .هاي برجسته اين رويكرد قرآني استويژگي
اساس آخرين طرح  ست برا اين نظام تربيتي مدعي

 پيشنهادي خداوند يعني قرآن مجيد و با ايجاد انگيزه و
ارائه راهكارهاي علمي جهت  و طرح مسأله براي تفكر

 آخرين نتايج فكري و از سب تجربه وگفتگوك تمرين،
زندگي را به فرصت و امكاني در جهت  تجارب عملي افراد،

   .نمايد تحقق تماميت انسان تبديل مي
 ي با مهارت هاي زندگي قرآني يتعريف كارگاه  آشنا

اي  ي با مهارت هاي زندگي قرآني مجموعهيكارگاه آشنا
نهادي خداوند است ساختارمند، بر اساس آخرين طرح پيش

با رويكرد قرآني  بر افسردگي دانشجويان آموزش مهارت هاي زندگيبررسي تأثير  
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  ايجاد انگيزه وطرح مسأله براي تفكر و ارائه با(كريم كه 
 راهكارهاي علمي جهت تمرين و كسب تجربه و گفتگو از

زندگي را به فرصت و ) تجارب عملي آخرين نتايج فكري و
اين . نمايد امكاني در جهت تحقق تماميت انسان تبديل مي

ده مرحله  ،ليسه مرحله اص در به صورت فشرده و كارگاه،
  .به انجام مي رساند فرعي را

مهارت هاي زندگي قرآني عبارت ده گام در كارگاه 
    :است از 

. 4   تالش و عمل. 3  تولد و تصميم. 2  قيام و تفكر. 1
. 7 رويتعادل و ميانه.  6   تقوي و طهارت. 5  تدبير و نظم

. 10   تثبيت. 9   تعاون و تعامل. 8     تداوم و استمرار
 تحقق

به ترتيب با توجيه شدن اين ده گام در چهار مرحله 
و سپس با  مي شودنسبت به احوال، افكار و رفتار آغاز 

و نهايتاً كسب تسلط بر احوال ، افكار و  نسبي مهار ايجاد
گردد و براي فرد حاصل مي فراغت رفتار موقعيت و امكان

تربيت اي در نظام كنندهخلوت و فراقت نقطه مهم و تعيين
شود با قرآني بوده و از اين نقطه كه به مركز تعبير مي

هايي به محيط و موضوعات و آگاهي و هدايت عقل شعاع
اشخاص رسم شده، سرانجام دايره ارتباطي و شناختي فرد 

در واقع توجه ، تسلط ، . سازماندي و برنامه ريزي مي شود
از قيام گانه فوق را در برگرفته،  10مهار و فراغت گامهاي 

پايه دركارگاه سه مفهوم  .تا تحقق فرد را همراهي مي نمايد
 :تعريف مي شود كه عبارت است از مهارتهاي زندگي قرآني

اموري : امور جاري  امور  ويژهو   امورموظف ،  امورجاري
عهده دارند و  هستندكه جريان حيات طبيعي انسان را بر

جسمي او به طور مستقيم يا غير مستقيم متكفل حيات 
توان تحت اين عنوان قرار داد  موضوعاتي كه مي. هستند

پوشاك  -3استراحت و خواب   -2خوراك   -1 :عبارتند از
  .تفريح -6ورزش   -5بهداشت و نظافت   -4و لباس 

 امور موظف،تمامي حقوق، وظايف، :امور موظف  
انسان در ارتباط دو  كه هررا هايي  تكاليف و مسئوليت

دجانبه ملزم به انجام آنها است در برگرفته و جانبه يا چن

ابعادي از زندگي انسان است كه موجب تمايز  ناظر بر
هاي امور و فعاليت. گرددانسان از ساير حيوانات مي

زندگي انساني، حقوق فطري و اجتماعي،  اجتماعي و
حقوق تكاليف متقابل فردي و اجتماعي، نقش و وظائف و 

 كارمند و ن پدر، فرزند، دانشجو،ي كه به عنوايمسئوليتها
موضع،  در هر دارد و برعهده فرد قرار همسايه يا شهروند

به عبارت ؛ گيرديك وظيفه معقولي برعهده فرد قرار مي
  :ديگر امور موظف عبارت است از

  )احكام(تكاليف قانوني وشرعي  - 1 
انسان   هايي كه عقل و وجدان برعهده مسئوليت  كليه - 2 

  . گذاردمي
دار توسعه ، تعميق و  اموري هستند كه عهده :امور ويژه

اند و موجب رشد فكر، اخالق و معنويت  تعالي وجود آدمي
در يك كالم، تحقق ذات و شكوفايي استعدادهاي  ،او شده

توان ذيل اين عنوان  موضوعاتي كه مي. زنند او را رقم مي
 .4رآن انس با ق .3مطالعه  .2تفكر .1  :قرار داد عبارتند از

محاسبه  .6سلوك جمعي مومنانه   .5دعا و مناجات 
  ). كنترل و ارزيابيشامل (
 

 موظف و ويژه بر ارتباط و نحوة تأثيرامور جاري،

 كديگري
امور  ارتباط و نحوة تأثيرنكته بسيار مهم و درخور توجه ،

 است؛ بدين صورت كه كديگري موظف و ويژه بر جاري،

ركب نفس وجسم م ركب نفس مركب جان و عقل و عقل م
 افكار و افكار در رفتارها نتيجه در؛ ينه جانان استيجان آ

 .كننده دارد تعيين احواالت روحي انسان تأثيرمستقيم و در
افكار، پيشواي قلب و قلب، : فرمايندمي )ع(امام رضا

؛ حواس پيشواي رفتار اعضا و جوارح است پيشواي حواس و
خصوص امور جاري  در تدبير و برخورد حكيمانهلذا 

موجب حضور سالم و با نشاط در ) جسمانيت انسان (
، گرديده و اين دو) اجتماعي انسان امور( فعاليتهاي موظف 

درك حيات  هاي ويژه وايجاد موقعيت مقدمه براي توجه و
 .آوردرا فراهم مي) حيات الهي انسان(معنوي يا امور ويژه 
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ساحت هاي در انتزاع و تفكيك  شايان ذكر است
وجودي انسان صرفاً براي توجه دادن به كاركردهاي ابعاد 

انسان مجموعه ؛ وگرنه استمختلف وجودي انسان 
جسمانيت،  تركيبي به هم پيچيده ازشامل ست يواحد

ناپذير بودن، بر ضمن تفكيك كهروحانيت  عقالنيت و
  .مستقيم دارند تأثير كديگري

  
 دم سالمت درع و نشانه هاي سالمت انسان سالم و

  نظام تربيت قرآني 
به : هاي سالمت و فقدان آن در امور جارينشانه •

ترين خلل دليل عيني و محسوس بودن امور جاري،كوچك
 ؛گرددراحتي آشكار ميو اشكال در هر يك از اين امور، به

 يهاهاي ناشي از عدم رعايت بهداشت، ضعفمثل بيماري
ا تغذيه يب در تغذيه بندي مناسناشي از عدم رعايت زمان

 ينامناسب، كسالت، خستگي و عدم كشش روح و روان
هاي خلل نشانه تفريح مناسب از ناشي از نداشتن خواب و

ها نشانه سالمت گونه كاستيو فقدان ايناست در اين امور 
سالمت پزشكي با تقريباًً معادل  ،انسان در امور جاري بوده

  .انسان است
: در امور موظف  ان آنسالمت و فقد هاينشانه •

 ،خانوادگي ،ازعدم انجام وظايف فردي» عذاب وجدان«
و  شغلدرو عملكرد ناموفق  منظمناحضور ، اجتماعي
، دلهره، ترس از آينده، نزديكانعدم مصالحه با  تحصيل،
هاي انواع بيماريگيري، فرار از اجتماع، گوشه ،اضطراب

انتقاد  خود و اعتراض دائم واز شخصيت، عدم رضايت 
 هاي عدم سالمت انسان درنشانهاز  ......و  ديگران ازكردن 

ريزي با فرايند توجه، مهار و امور موظف بوده و برنامه
سالمت  و موجب ايجاد فراغتموظف  امور تسلط در

  .نمايدزمينه ورود و توجه به امور ويژه را فراهم مي؛ گرديد
 :در امور ويژه فقدان آن ياسالمت  هاينشانه •

 ،)ابعاد مختلف آن در(زندگي  نداشتن هدف مشخص در
احساس  ،اساسي  ، حسرت و اندوهكلي  س و نااميديأي

ترس از ارتباط با ديگران ،نداشتن  ،خسران و شكست

هاي روحي و معنوي، اضطراب و پايگاه مورد وثوق در اتكال
 طمع، اتخاذ موضع منفعالنه، حرص، عميق،نگراني 

بوده و امور ويژه  سالمت درج نداشتن نتاي از... حسادت و
اتصال  در مقابل مراقبت و مديريت امور ويژه موجب ايجاد

 منشاء قدرت، دائمي بين ذات انسان باذات عالم هستي و
  . باشدگرديده و معرف انسان سالم مي...علم و  ي،يزيبا

نكته قابل توجه در اين رويكرد اين است كه برخالف 
روان شناختي مانند روانكاوي و برخي رويكردهاي رايج 

رفتارگرايي كه اصوالً در آن، درمانگر اختيار و هدايت مسير 
گاه آدودرمان را برعهده گرفته، عمالً مراجع در مسيري ناخ
گيرد، و بدون انتخاب و آگاهي كامل مورد درمان قرار مي

اين روش مانند روشهاي انسان مدار از قبيل مراجع محور 
هاي فردي ها و آزاديها به حرمتيشتر از آنو بلكه بسيار ب

افراد و حق انتخاب مسير و راه زندگي احترام گذارده، در 
فرآيند تربيتي و  ،بستري مبتني بر آگاهي حداكثري

  .درماني خود را پيش مي برد
  نگاه توصيفي به داده هاي آماري

قبل از بررسي توصيفي و استنباطي متغير هاي تحقيق 
، پس  2، بيانگر پيش آزمون ،  1ت كه  انديس شايان ذكر اس

در بيان . باشد ، اندازه گيري مكرر متغير مي 3آزمون و 
توصيفي متغير تحقيق تنها به بيان ميانگين و انحراف 

  :كنيم كه به شرح زير است معيار بسنده مي
و ميزان انحراف   1786/4برابر  1ميانگين افسردگي  -

  است   06479/4معيار آن برابر
و ميزان انحراف  2500/3برابر  2ميانگين افسردگي  -

  است   10623/4معيار آن برابر 
و ميزان انحراف   5714/3برابر   3ميانگين افسردگي  -

 است  13281/4معيار آن برابر
براي بررسي و :  به داده هاي آماري استنباطينگاه 

تحليل فرض تحقيق  الزم است آن را به دو صورت بررسي 
 : ودش

تأثير متغير مستقل بالفاصله پس از : صورت اول 
آموزش و برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي بر عامل 

  افسردگي 

بر افسردگي دانشجويان با رويكرد قرآني  آموزش مهارت هاي زندگيبررسي تأثير  
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تأثير متغير مستقل پس از برگزاري : صورت دوم 
روز ، بر عامل  75كارگاه و انجام تمرينات آن در مدت 

  افسردگي
جهت بررسي فرض در صورت اول ابتدا آن را به صورت 

 : آماري بيان مي كنيم فرض 
H0  :  X1 – X2  =  0  
HA :  X1 – X2 ≠  0                                                                              
جهت بررسي فرض فوق از تجزيه و تحليل اريانس 

    زير جدول  كنيم كه نتايج آن مندرج دراستفاده مي
  :باشدمي

  2افسردگي  جدول وضعيت متغير
  

مجموع   منابع تغيير
  مربعات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

نسبت 
F 

درجه معني 
  داري

  /.000  093/36  650/259  1  650/259  1افسردگي 
  /.238  463/1  522/10  1  522/10  متغير مستقل

      194/7  25  850/179  خطا
        27  250/455  مجموع تصحيح شده

  
اطمينان براي % 95به دست آمده در سطح   Fچون 

اطمينان % 99باشد و در سطح دار نميمتغير مستقل معني
  دار است بنابراين فرض صفر را آزمون معنيبراي پيش

پذيريم، يعني آموزش بالفاصله بر متغير وابسته تأثير مي
 آزمون تنها تبيين كننده تغييرات ندارد و متغير پيش

  .مي باشد 1مون آزپس
جهت بررسي فرض در صورت دوم ابتدا آن را به صورت 

  :     كنيم فرض آماري بيان مي
                  H0  :  X1 – X2  =  0  

HA  :  X1 – X2 ≠  0  
جهت بررسي فرض فوق از تجزيه و تحليل كوواريانس 

  :باشدميجدول زير كنيم كه نتايج آن به شرح استفاده مي
  3افسردگي  عيت متغيرجدول وض

  

مجموع   منابع تغيير
  مربعات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

نسبت 
F 

درجه معني 
  داري

  113/0  712/2  591/48  1  591/48  1افسردگي 
  403/0  725/0  984/12  1  984/12  2افسردگي 

  019/0  336/6  511/113  1  511/113  متغير مستقل
      915/17  24  957/429  خطا

        27  107/594  همجموع تصحيح شد

  

اطمينان براي % 95به دست آمده در سطح  Fچون 
اطمينان % 95دار مي باشد و در سطح متغير مستقل معني

معني دار نمي باشد، فرض  1آزمون آزمون و پسبراي پيش
كنيم، يعني آموزش پس از انجام تمرينات  صفر را رد مي

ن و پس بر متغير وابسته تأثير دارد  و متغير پيش آزمو
 .باشدنمي 2آزمون ، تبيين كننده تغييرات پس1آزمون 

  
داده هاي آماري و تبيين و تفسير  بحث و بررسي 

  :آن
آموزش مهارتهاي زندگي بارويكرد : فرض تحقيق 

% 95درسطح  Fدارد چون قرآني بر افسردگي تأثير
سطح  در باشد ونمي داراطمينان براي متغير مستقل معني

بنابراين فرض صفر  ؛دار استآزمون معنيبراي پيش% 99
متغير وابسته تأثير  يعني آموزش بالفاصله بر ،پذيريمرا مي

-كننده تغييرات پسآزمون تنها تبيينندارد و متغير پيش
اطمينان % 95در سطح  Fهمچنين   .باشدمي 1آزمون 

% 95در سطح  باشد ومي براي متغير مستقل معني دار
بنا  ؛معني دار نمي باشد 1پس آزمون براي پيش آزمون و 

براين فرض صفر را رد مي كنيم يعني آموزش پس از انجام 
دارد و متغير پيش آزمون  تمرينات برمتغير وابسته تأثير

در نتيجه ؛ مي باشد 2تبيين كننده تغييرات پس آزمون 
 2آزمون كننده تغييرات پستبيين 1آزمونمتغير پيش

يافته هاي فوق فرض صفر را رد  هبلذا با توجه ؛ باشدنمي
هاي كنيم و اين بدان معني است كه آموزش مهارتمي

 .زندگي با رويكرد قرآني بر افسردگي تأثير دارد 
در خصوص تبيين اين يافته همان طور كه انتظار   

هاي زندگي آموزش و تمرين كارگاه آموزش مهارتداريم، 
ي افراد مي شود ودتنظيمخ با رويكرد قرآني باعث افزايش 

هاي مختلف از و در نتيجه موجب افزايش تعادل در زمينه
لذا تعادل رواني از يك سو  ؛گرددجمله تعادل رواني مي

عامل بازدارنده  سوي ديگر از باعث افزايش آرامش و
كاهش افسردگي و  در نتيجه باعث، فشارهاي رواني بوده

  .شودافزايش نشاط مي
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   نتيجه گيري
هاي اصل از تحقيق بيانگر تأثير آموزش مهارتنتايج ح   

 ،زندگي با رويكرد پيشنهادي در نظام تربيت قرآني بوده
هاي آموزشي و دهد مفاهيم ارائه شده در كارگاهنشان مي

همچنين تمرينات و پيگيريهاي بعدي آن به صورت 
را بهبود  داري شاخص هاي افسردگيمحسوس و معني

  .داده است
آن است كه اين تغييرات بعد از انجام  نكته قابل توجه

تمرينات تأثير گذاشته، بالفاصله بعد از كارگاه مؤثر نبوده 
رويكرد بيشتر بررسي  به منظور رددگپيشنهاد مي. است

وآثار و نتايج آن، هاي زندگي تقرآني درآموزش مهار
هاي مجموعه تحقيقاتي در زمينه تك تك مشخصه

هاي مهم همچنين مشخصهگانه زندگي و هاي دهمهارت
محترم دانشگاه و همچنين  ستاداناروان شناختي زير نظر 

متخصصان و مربيان  محترم ارائه دهنده آموزش در كارگاه 
ريزي و برنامه نيآهاي زندگي با رويكرد قرمهارتآشنايي با 

ه، آثار اين رويكرد و ابعاد مختلف آن بررسي ديگراجراء 
  . شود

  پي نوشتها
 57مباركه يونس آيه سوره . 1
يعلمون ظهرا من الحيوة الدنيا و هم عن االخرة هم . 2

 7غافلون، قرآن مجيد، سوره روم، آيه 
آسيا در  –داريوش شايگان به نقل از نيچه در كتاب . 3

 برابر غرب
هو الذي يصلي عليكم و ملئكته، ليخرجكم من الظلمات . 4

يد، سوره الي النور و كان بالمومنين رحيماً، قرآن مج
 43احزاب، آيه 

ال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم انفسهم اولئك هم  و. 5
 19الفاسقون، قرآن مجيد، سوره حشر، آيه 

كيف تكفرون باهللا و كنتم امواتا فاحيكم ثم يميتكم ثم . 6
يحييكم ثم اليه ترجعون، همچنين و اذقال ربك للملئكة 

ل فيها من يفسد و اني جاعل في االرض خليفة قالوا اتجع
يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني 

و سوره  30اعلم ما ال تعلمون، قرآن مجيد، سوره بقره آيه 
 .28بقره آيه 

اين مفهوم در منابع مختلف از جمله كتاب هزار و يك . 7
نكته عالمه حسن زاده آملي، كتاب كشكول اثر عالمه شيخ 

ن كتاب عين اليقين اثر بهاء الدين آملي و همچني
 . مالمحسن فيض كاشاني آمده است

قد افلح من زكاها و قد خاب من دسها، قرآن مجيد، . 8
 10و  9سوره شمس، آيات 

كل انسان الزمناه طهره، في عنقه و نخرج له يوم  و. 9
القيامة كتباً يلقنه منشوراً اقرا كتابك كفي بنفسك اليوم 

 سوره اسراء 14و  13 عليك حسيباً، قرآن مجيد، آيه
و لقد جئتمونا فردي كما خلقناكم اول مرة و تركتم ما . 10

خولناكم وراء ظهوركم و ما نري معكم شفعاءكم الذين 
زعمتم انهم فيكم شركئوا لقد تقطع بينكم وصل عنكم ما 

 94كنتم تزعمون، سوره مباركه انعام، آيه 
كيد دارد آيات بسياري ديگري از قرآن بر اين مفهوم تأ. 11

من عمل صلحاً من ذكر او  97سوره نحل آيه : از جمله
انثي و هو مومن فلنحيينه حيوة طيبةً و لنجزينهم اجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون و همچنين سوره ولو ان اهل القري 
ءامنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و االرض و 

 96اف، آيه لكن كذبوا فإخذناهم بما كانوا يكسبون، اعر
و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا و نحشره «. 12

كه به  124قرآن مجيد، سوره طاها آيه» يوم القيمة اعمي
 . تأثير ذكر الهي و ياد خدا در زندگي انسان تأكيد دارد

و لو ان اهل القري ءامنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات . 12
م بما كانوا من السماء واالرض و لكن كذبوا فأخذناه

و همچنين من  96يكسبون، قرآن مجيد، سوره اعراف آيه 
كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و االخرة و كان 

 134اهللا سميعا بصيرا سوره نساء آيه 

  منابع
) 1994(اون هارجي ، كرستين ساندرز و ديويد ديكسـون ،  - 

ترجمـه  » مهارت هاي اجتماعي در ارتياطات فردي« ،
رداد فيروز بخـت و خشـايار بيگـي ، تهـران ، انتشـارات      مه

 .رشد

با رويكرد قرآني  بر افسردگي دانشجويان آموزش مهارت هاي زندگيبررسي تأثير  
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تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه  ٥٤  

ــولن  و  . اتكينسون،ســي.ال -  ــم ، ن اتكينســون ، اســميت ، ب
ــما  ــارد  « هوكس ــي هيلگ ــه روانشناس ــه »زمين ترجم

ــهرآراي،كريمي،گاهان ،   ــاملو، ش براهني،بيرشــك ،زماني،ش
 .، تهران، انتشارات رشد) 1385(محي الدين 

وانــي درچشــم انــدازي ســالمت ر)1383(حبــي، محمــدباقر -
  4و 3گسترده تر فصلنامه حوزه ودانشگاه ،شماره

راهنمــاي درمـــان  « انجمــن روانشناســي آمريكــا    -
تهران،انتشـارات  )1378(ترجمه مهدي گنجي»افسردگي

 . ويرايش
روشهاي آماري در روان شانسـي  « ) 1371(دالور، علي  -

 .، تهران، انتشارات پيام نوروعلوم تربيتي
مهارت هـاي اساسـي   ، )  1384( ، اميرحسيني ، خسرو - 

 .، تهران ، عارف كاملزندگي 
 روشهاي آماري در علوم رفتـاري « ) 1380(دالور، علي  -

 .تهران، انتشارات ارسباران» 
روش ) 1385(حجـازي الهـه   / بازرگان،عبـاس / سرمد ،زهره -

 .،نشر آگاه ، تهرانهاي تحقيق در علوم رفتاري
زنـدگي تعريـف و    مهارتهاي« ) 1381(طارميان ، فرهاد  -

 . 4مجله ژرفاي تربيت، سال اول، شماره»  مباني
سـازمان بهزيسـتي    ،) مهارتهاي زنـدگي  (فتحعلي لواساني، -

 .كشور معاونت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
مهارت ابـراز وجـود و جـرات    « ) 1384(فتحي ، مهدي  -

 .مشهد، انتشارات شهيدي پور» مندي
اي آموزش مهارت هاي راهنم) 1378(قاسم زاده، فاطمـه   -

 . ، تهران ، يونيسفزندگي

،  مهارتهـــاي زنـــدگي) 1383(كـــريس ال   كلينيـــك ، -
 .محمدخاني، شهرام، تهران، انتشارات اسپند هنر

ترجمـه نسـرين   » هوش هيجاني « ) 1380(گلمن، دانيل،  -
 . پارسا ، انتشارات رشد

» ميـزان الحكمـه  «)1381(محمدي ري شهري،محمد -
 ناشردارالحديث  مترجه شيخي،حميدرضا

تمرينـات   ومهارت هاي عملـي  «)1380(مك گرا،فيليپ -
ترجمـه مهـدي قـره چـه داغـي ،      »  موثردرتغيير زندگي

 .تهران ، نشر پيكان

ــين   - ــري ، حس ــژه  ) 1384(ناص ــدگي وي ــاي زن مهارته
 ، تهران ، معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي  دانشجويان
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