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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب از طریق  امیقدواری   

آموزش و پرورش  3 ی ل ناحیهاو ی دوره ی آموزان دختر سوم متوسطه آماری شامل دانش ی بود. جامعه

شدند. طرح پژوهش از نوع ای انتخاب  مرحله نفر به صورت تصادفی چند 198ها  ن اهواز بود که از بین آ

 Amos و  SPSSافزار آماری های پژوهش از طری  تحلیل مسیر و نرم همبستگی بود و داده - توصیفی

(، سقاخته  محقق  )های توکقل بقه خقدا     پرسشنامهبه  ها خواسته شد تا تجزیه و تحلیل شدند. از آزمودنی

ها نشان داد که  افسردگی، اضطراب و استرس الویبوند و امیدواری میلر و پاورز پاسخ دهند. یافته نشاط،

و توکل به خدا با اضطراب است تأیید  مورد دار، برازندگی مدل پیشنهادی پس از حذف روابط غیرمعنی

توانقد   به خدا می دهد که توکل این یافته نشان می .مثبت دارد بطه علیّمنفی و با امیدواری را رابطه علیّ

 اضطراب را کاهش و امیدواری را افزایش دهد.

 

 توکل به خدا، نشاط، اضطراب، امیدواری کلید واژگان:
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 مقدمه

 معنویت و یمذهبروزانه های  فعالیت تأثیر پیرامون یمتعددهای  پژوهش ،اخیرهای  سال در

 کقه  طقوری  هبق  ،(2012، 1گ، کینگ و کارسقون )کونی انجام شده است طورگسترده به وانیر سالمت بر

 و اسقت  زده رقق   را حقوزه  ایقن  در مرتبط پژوهشی ادبیات از وسیعی هدامن ،ها تالشگونه  این

 سقالمت های  شاخص ازای  گستره با یدار معنی طور به یمعنو و مذهبی یباورها اثر هدهند نشان

دارد  هرابطق  خقودکنترلی  و تحمل نفس، عزت افزایش افسردگی، و ضطرابا کاهشنظیر روانی

 ،5و کفقاال  4، فونقد 3ریپنتروپ، آلتمایر، چقن ؛ 2006، 2ریپنتروپ، آلتمایر و برنز؛ 2007کونیگ، )

در همققین رابطققه  (.2003، 7کنی و سققاندرزهققا  ؛2003، 6پققل کققاالف و اسققمیت، مقق  ؛2005

( نشقان  2011) 9( و متقی، اسماعیلی و روحانی2014) 8حیدری، شهبازی و بهرامیهای  بررسی

مانند استماع تالوت قرآن قبل از آغاز امتحان باعث کقاهش اضقطراب    مذهبی یرفتارهاداد که 

 باعقث  مثبتهای  نگرش به امید ایجاد طری  از گونه رفتارها ایندر این زمینه دانشجویان شد و 

 بقه  توکقل  و عبقادت  قبیقل  از مقذهبی  یارهقا رفتبه عبارت دیگقر  . شوند می فرد درونی آرامش

 روانقی  یفشقارزا های  موقعیت به مثبت نگرش به افراد تشوی  و امید ایجاد با توانند می خداوند

در نگقاهی   (.1380نیقا،   از شقاکری  نققل  به، 1997، 10الرسون) دنشو افراد آرامش درونی باعث

 اضقطراب  یزیقاد  حقد  تقا  کند می کنترل را ها موقعیت که هست خدایی که این به باور، یدیگر

 خداونقد  بقا  را خقود  ارتباط مؤمن افراد اغلب که یطور هب دهد می کاهش را ها موقعیت با مرتبط

 و ءاتکقا  طریق   از کقه  معتقدنقد  و کننقد  مقی  توصیف صمیمی بسیار دوست ی  با ارتباط مانند

 دلیقل  همقین  نمود. بقه  ترلکن را مهار قابل  غیرهای  موقعیت اثر توان می ،متعال خداوند به توسل

 و کنتقرل حقواد     مقابلقه  یفراینقدها  در فعقالی هقای   شیوه به تواند می مذهب که شود می گفته
 

                                                           
1. Koenig, King, & Carson 

2. Rippentrop, Altmaier, & Burns 

3. Chen 

4  . Found 

5  . Keffala 

6. Smith, McCullough, & Poll 

7. Hackney & Sanders 

8. Heidari, Shahbazi, & Bahrami 

9. Mottaghi, Esmaili, & Rohani 

10. Larson 
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  (.2001، 2درنایساو  2005، 1پارک) مؤثر باشدزای زندگی  استرس

نتقای   و در همین رابطقه  ثر است ؤباورها و اعتقادت مذهبی در کاهش نامالیمات زندگی م

بقه خقدا در کقاهش حقواد  زنقدگی       بخقش  وابستگی ایمنقی نشان داد که  ها برخی از بررسی

باعث تغییر حالت پریشقانی در افقراد طرفقدار مقذهب      است و ثرؤبسیار م زندگی یاسترس زا

مطالعقه الیسقون،   نتقای   همچنقین   (.2012 ،3مارکومو  ، برادشاو، کایل)الیسون شود می پروتستان

مثبت بقا نشقانگان    طور هشان داد که وابستگی اضطرابی به خدا ب( ن2014) 5و گال  4برادشاو، فلنلی

د. نق طور معکوس با نشانگان اضطراب ارتبقاط دار  همذهبی و عبادت بهای  روانپزشکی و فعالیت

مطالعققات زیققادی نشققان داد کققه در خصققوص اهمیققت مسققاول معنققوی و اعتقققادات مققذهبی  

ماننقد نشقانگان افسقردگی،    افراد وانی بهداشت ربینی و  امیدواری، خوش بامذهبی های  گرایش

کونیقگ،  ) دارد سقال  بهزیستی )رضایت از زندگی( ارتبقاط  های  شاخص وروانی های  پریشانی

  ؛2003، و همکقاران  ؛ اسقمیت 2010 ،و همکقاران  6لوویس، فریمن، دی، و کروز، مالتبی ؛2009

در . (2001 ،الرسقون و  االفکق   مق  ، کونیقگ ؛ 2002، 7ودرومنونی و  ؛2003 ،کنی و ساندرزها

و ( نشان داد بین عبادت و کاهش اضطراب 2012) و همکاران نتای  مطالعه الیسونهمین راستا 

بقه خقدا بقا     بخش وابستگی ایمنیبین وابستگی اضطرابی به خدا با نشانگان روانپزشکی و بین 

ابسقتگی  ونتای  دیگر مطالعات نیز حاکی از آن است کقه   دارد.وجود اضطراب ارتباط معکوس 

، سقطوح پقایین خلق  افسقرده، پریشقانی روانقی و       دا با سطوح باالی رضقایت از زنقدگی  به خ

احساس تنهایی در ارتباط است. ضمنا وابستگی اضطرابی به خدا با عاطفه مثبت ارتباط منفی و 

؛ روات و 2010 ،مققارکومو  ، الیسقون رادشقاو ) بقا پریشقانی و نقوروزگرایی ارتبقاط مثبقت دارد     

 (. 1999 ،10و کالس 9، دانیلپاتری  رک؛ ک 2002 ،8 پاتری کرک

 ققرآن کقری  و   کیقد  أکقه همقواره مقورد سقفارش و ت     مفاهیمی است یکی از ،ل به خداکتو
 

                                                           
1. Park 

2. Snyder 

3. Ellison, Bradshaw, Kuyel, & Marcum 

4. Flannelly 

5. Galek 

6. Maltby, Lewis, Freeman, Day, & Cruise 

7. Nooney & Woodrum  

8. Rowatt & Kirkpatrick 

9. Daniel  

10. Kellas 
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در همقین رابطقه    بزرگان دین بوده است.و اهل بیت علیه  السالم و )ص( پیامبر اکرم همچنین 

الذین اذا ذکر اهلل و جلت قلقوبه  و اذا   انما المومنون" فرماید: می قرآن کری  در توصیف مومنان

1یتوکلونتلیت علیه  آیاته زادته  ایمانا و علی ربه  
مومنان واقعقی کسقانی هسقتند کقه بقه       ."

و اینقان   شود میایمانشان زیادتر  و به هنگام تالوت آیات خدا، ترسد میهنگام یاد خدا قلبشان 

ول خدا نیز فرمود: من احب ان یکون اقوی رسدر همین راستا  ."کنند می توکلبر پروردگارشان 

 خقدا توکقل کنقد    ترین مقردم باشقد، بایقد بقر     از قوی هر کس بخواهدالناس فلیتوکل علی اهلل: 

و  شقود  کسی که به خدا توکل کند، مغلوب نمقی  (.1377 ،یخیش ترجمه، 1325)محمدی ریشهری، 

شقده اسقت کقه      گفته لکتودر تعریف خورد.  کسی که بر دامن لطفش چنگ زند، شکست نمی

 خداوند بر شیارهاک تمام در شخص شود می موجب هک یحالت و نگرش از است عبارتتوکل 

 دچقار  یزنقدگ  حواد  اثر در هک ندک می جادیا یآرامش او دل در اعتماد نیا و ندک اعتماد متعال

 از ریق غ چقه  هقر  از لکق متو شقخص  .(1388)غبقاری بنقاب،    گردد ینم دیترد و  ش و لغزش

 انسقان  گقردد.  مقی  خداونقد  معطقوف  و متوجقه  او ذهن و دارد می بر را دشیام و نظر ستخدا

 نیق ا بقر  نقد، ک می استفاده هدف به دنیرس در یزندگ لیوسا و اسباب از هک نیا نیح در لکمتو

 یگقر ید طقر   از ای و یظاهر لیوسا نیا  یطر از ای را او مطلوب متعال خداوند هک است باور

در خصقوص ارتبقاط توکقل بقه خقدا و کقاهش        .داد خواهقد  او بقه  ندک ینم را تصورش او هک

( نشان داد که بقین توکقل بقه    1393) بهدانیزاده و  ذنی، میری، شریفؤمطالعه ماضطراب نتای  

بنقاب، خقدایاری    دوستدر همین رابطه نتای  مطالعه  خدا و اضطراب ارتباط منفی وجود دارد.

 کریمقی منش و  بولهاری، احسانهای  بررسی همچنین ( و2003) 2فرد، شکوهی و علینقی فقیهی

توکل بقه خقدا و   بین نیز ( نشان داد که بین توکل به خدا با امیدواری و صبر و 2000) 3کیماسی

 وجود دارد.کاهش استرس ارتباط 

ناختی در شق ( نشان داد که مشقکالت روان 2013) 4نتای  مطالعه میستر، ریتز،کرایلویس و بار

در همین زمینقه   می دهد.ضطراب باالترین نگرانی بشر را به خود اختصاص حال رشد بوده و ا

 خداوند منان مه  ترین منشا آرامش را یاد و ذکر خود معرفی نموده و در همین خصوص قرآن

                                                           
 2انفال، آیه . 1

2. Dustbonab, Khodayarifard, Shokouhi, & Alinaghi Faghihi 

3. Bolhari, Ehsanmanesh, & Karimi Keisami 

4. Mister, Reetz, Krylowicz, & Barr 
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1لُوبُرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُکرِ اللّهِ أَالَ بِذِکنَ آمَنُواْ وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُ  بِذِیالَّذِ"فرماید:  می
 یسقان ک: همان "

آرامقش   هقا  اد خدا دلیه با ک، آگاه باش گیرد میاد خدا آرام یشان به یها و دل اند آوردهمان یه اک

ست، تنها ذکر زبانی نیست. هر چند ذکر ها دهنده قلب . مقصود از این که یاد ح  آرامشیابد می

موجب تلقین مفهوم آن واژه بقه  ثیر دارد و ألفظی )ی  واژه را چند بار تکرار کردن( در انسان ت

شود، اما عالوه بر ذکر زبانی، ذکر قلبی نیز نیاز است تا با تمقام وجقود متوجقه عظمقت      می دل

خداوند شده، حضور خدا را در همه جا و تمام حاالت درک کند، تا اگر صحنه گناهی بقرایش  

( معتقد است 1388) یدر همین رابطه قراوت پیش آمد، بتواند یوسف وار از آن چش  پوشی کند.

 .کند می شتریب خدا با را خود اتصال و توکّل رد،یگ می قرار بال درگرداب یوقت مؤمنکه 

 زنقدگی،  بقه  مثبقت  نگقرش  موجقب  اسقت  روانشناسی عل  درجدیدی  مفهوم ی ، 2نشاط

 گقردد  مقی  تحصقیلی  و شغلی ثرؤم عملکرد و مطلوب نگرش هیجانی، تعادل مثبت، پنداره خود

 یخشنود با توأم هک است  مثبت یروان تیوضع ی نشاط و شادی (. 2000 ،3یگمنو سل دینر)

 یتمندیرضقا  ای یجسمان و یروان ،یاجتماع یمندتیرضا توان می را یشاداست.  یتمندیرضا و

 بقا (. 1386 ، ربانی، عابدی و گنجقی، یربان از نقل به ،2001 ،4)لو ردک فیتعر یزندگ انیجر از

 حقاوی  کقه  است مثبت هیجان ی  نشاط که اند عقیده این بر نشناسانروا از بسیاری این وجود

 و غالمقی  جقواهری،  فرهقادی، ) اسقت  زندگی از رضایت و خرسندی لذت، اساسی عنصر سه

 و انقد  افزوده نشاط هیجان به چهارمی عنصر نیز اخیراً عنصر، سه این بر عالوه (.1384، فرهادی

نیکبخقت   یکتقا و  پارسقا  ابراهیمقی،  اعی،شقج ) اسقت  افسقردگی  و اضقطراب  فققدان  عنصر آن

 و عقاطفی  بعد دو دارای نشاط است ( معتقد2001) 5آرگیلدر همین رابطه (. 1390 نصرآبادی،

 شقعف،  شقادی،  احساس داشتن هیجانی، بعد از منظورنظر  مطاب  با این صاحب است. شناختی

 ارزشقیابی  بقر  داللقت  نیقز  شقناختی  بعقد  از منظقور  و اسقت  مثبقت  هیجانات سایر و خشنودی

 (2008) 6کوسق مبیو که حالی در است. اجتماعی و فردی زندگی مختلفهای  لفهؤم آمیز رضایت

  نیسقت،  افتقد  می شما زندگی در خوبی اتفاقات که این به داشتن آگاهی فقط شادی است معتقد
 

                                                           
 28 آیه رعد،. 1

2. mirth 

3. Dinener & Seligman 

4. Low 
5. Argyle 
6. Bjornskov 
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 هستید. اتفاقات این آورنده وجود  هب شما خود که است لهأمس این به آگاهی بلکه

 نیتقر  یضقرور  از یکقی  و مثبقت ای  شقه یر احساسقات  از یکقی  عنقوان  بقه  ،یشقاد  و نشاط

 جامعقه  و فرد سالمت نیتأم درای  نندهک نییتع نقش انسان، یروان یازهاین و یفطرهای  خواسته

 لقذا  اسقت،  همراه اعتماد و دیام و ینیب خوش ،یخرسند با همواره یشاد هک یآنجای از و داشته

در همین رابطه نتای  مطالعقه   .باشد داشته جامعه توسعه ندیفرا درای  هنندک عیتسر نقش تواند می

 2امقری و  ، سقو، دیقاز  لبقوویتز هقای   ( و همچنقین بررسقی  2014) 1کوپیر، کلین، ورتز و میولینو

نشاط و شوخ طبعی با نشانگان افسقردگی و اضقطراب ارتبقاط معکقوس     ( نشان داد که 2011)

نتقای  دیگقر مطالعقات همچقون     شقود.   می تن کیفیت زندگیرف دارد و متغیر یاد شده باعث باال

نشقاط و   ،( حقاکی از آن اسقت کقه بقین شقادی     2014) 3ضیاپور، دوستی و عباسی آسقفجیری 

پقور   عراققی در همین راستا نتای  مطالعه منظری توکلی و اضطراب ارتباط معکوس وجود دارد. 

 ز زنقدگی بیشقتر راضقی و لقذت    کنند ا می افرادی که احساس نشاط و شادی ( نشان داد1389)

هیجانات نامطلوب کمتقری ماننقد   احساس مثبت داشته و بین و  نسبت به آینده خوشو  برند می

  دارند.غمگینی، خش ، افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی 

ست از لذت قلقب و روح  ا عبارت "فرح"گرفته شده ست.  "فرح"شادی در قرآن از ریشه 

فَقرِحِینَ بِمَقا   »یقد:  فرما مقی عمقران   در سوره مبارکقه آل خداوند  دارد.از رسیدن به آنچه که میل 

فضقل و  این شادمانی بقه خقاطر    به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند. «4آتَاهُ ُ

ت. این نوع شقادی از بهتقرین   عنوان فضیلت اخالقی یاد شده اس بخشش الهی است که از آن به

قُلْ بِفَضْلِ اللّقهِ  »فرماید:  می منان  خداوند چنین در سوره رعدهم .رود یم به شمار ها شادیانواع 

دمان بگو: بقه فضقل خقدا و رحمقت او شقا      «5وَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَفَلْیَفْرَحُواْ هُ  فَبِذَلِبِرَحْمَتِهِ  وَ

اش،  دهنق در این آیقه خداونقد خطقاب بقه ب     اندوزند بهتر است. می زیرا این دو از هر چهشوند، 

 کند که شاد باش! می تأکید

  همقواره  خداونقد  اسقت. چنانکقه   اسقالم  در مهق  های  لهؤمق از ییک واریامید ،دیگر سوی از
 

                                                           
1. Kuiper , Klein, Vertes, & Maiolino 
2. Lebowitz, Suh , Diaz, & Emery 
3. Ziapour, Dusti, & Abbasi Asfajir 

 170عمران آیه  آل. 4

 6آیه  ،رعد. 5
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 او بقرای  را روشقنی  آینقده  و کقرده  دعوت زندگی نظام به بودن بین خوش و امیدواری به را انسان

 گنقاه  دومقین  را آن و شقمرده  زشقت  قبقی  و  بسیار را ناامیدی و یاس برعکس و نماید، می ترسی 

 پایقان  بی کرم و قدرت به نداشتن اعتقاد و رحمت لطف، از یاس بسب چون کند. می قلمداد کبیره

 اِلَقا  ربِقهِ  رَحمَقهِ  مِقن  یَققنَطُ  مَقن "اسقت:   آمقده  کقری   ققرآن  دردر همقین خصقوص   شود.  می او

1الضَالُونَ
2الکقافِرُونَ  القَقومُ  اِلَقا  اهللِ رَوحِ مِقن  اَسُالیَیق  اِنَهُ اهللِ رَوحِ مِن تَیاَسُوا وَ ال" ،"...

 و یقاس  ."

 بقاور  این بر فرد زیرا گردد، می گناهان جمیع بر جرأت بسب همچنین خداوند، مغفرت از ناامیدی

 نمایقد  محقروم  دنیا شهوات و لذایذ از را خود چرا پس .گرفت نخواهد عذاب قرار مورد که است

 در بترسق  چگونقه   :فرمایند می )ع( علی امام امیرالمومنین طهراب همین در (.1382نوکندی،  عرب)

بقا   (.1386)مجلسقی،   یمنق  گقاه  تکیقه  تو که یحال در شوم، مقهور چگونه و ؟یمن امید تو که یحال

علیّ توکل به خقدا و نشقاط بقا اضقطراب از طریق       رابطه حاضر  پژوهشاستناد به این مقدمه در 

 اراوه شده است. 1 شکلدر حاضر  پژوهشل پیشنهادی مد مورد بررسی قرار گرفت. امیدواری

 

 

 
 

 

 

 حاضر پژوهش. مدل نظری 1شکل 
 

  روش

 گیری نمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه 

در سقال   اهقواز آمقوزش و پقرورش    3دختر سقوم متوسقطه دوره اول ناحیقه    آموزان  دانش

نفر بقه   198ها  ن آ که از بین اده بودندحاضر را تشکیل د پژوهشجامعه آماری  ،1395تحصیلی 

 ،حاضقر  پژوهشبه منظور انتخاب نمونه مناسب انتخاب شدند.  ای چند مرحلهصورت تصادفی 

                                                           
 56. حجر، آیه 1

 87. یوسف، آیه 2

 توکل به خدا

 نشاط

 اضطراب امیدواری
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 انتخقاب و از هقر مدرسقه   دخترانه مدرسه  8، شهر اهواز 3ناحیه ابتدا از بین مدارس راهنمایی 

های  پرسشنامهب شدند و انتخاای  نفر به صورت تصادفی خوشه 25 ی  کالس و از هر کالس

 هقا  جهت رعایقت اصقول اخالققی پقژوهش از ازمقودنی      داده شد. قرارها  ن آ در اختیار پژوهش

را  هقا  خواسته شد تا از ذکر نام ونام خانوادگی خودداری کنند و در صقورت تمایقل پرسشقنامه   

 امتناع کردند.  ها از پاسخ به پرسشنامه ها دو نفر از آزمودنی تکمیل نمایند.

 

 ابزار پژوهش

( از طریق  تحلیقل عقاملی    1394توسط سواری ) ،به خداتوکل پرسشنامه . توکل به خدا

گقذاری   نمقره  روشدانشجوی دانشگاه پیقام نقور اهقواز سقاخته شقد.       180اکتشافی و روی 

 5تا همیشه با امتیقاز   1لیکرتی از هرگز با امتیاز ای  آن به صورت مقیاس پن  درجههای  ماده

از پرسشقنامه  پایایی ضریب ماده تشکیل شده است.  6یاد شده از پرسشنامه رد گی صورت می

روایقی آن از طریق    ضقریب  آمقد. ضقمناً    دسقت  بقه  78/0 ها طری  آلفای کرونباخ برای ماده

 01/0شد کقه در سقط     37/0کلی محق  ساخته بررسی و مقدار آن  سؤالهمبستگی با ی  

 است.  دار معنی

تحلیقل  خودگزارشقی مقداد کاغقذی    پرسشقنامه  از  ،نشقاط متغیقر  ی گیقر  اندازهبرای . نشاط

 7ماده و دو عامقل بقه نقام پقذیرش تغییقرات )      12 ( که دارای1391شده ساخته سواری ) عاملی

نفقر از   200یاد شقده روی  پرسشنامه ماده( است استفاده شد.  5ماده( و استفاده بهینه از وقت )

پایایی آن ضریب آموزش و پرورش اهواز اجرا شد.  3آموزان کالس سوم دبیرستان ناحیه  دانش

 70/0و برای عامل دوم  75/0برای عامل اول  78/0پرسشنامه آلفای کرونباخ برای کل  طری  از

χ=  268/122)ی بررسقی و  تأییقد آمد. روایی آن با کم  تحلیل عقاملی   دست به
2  ،51 =df  ،

915/0 = GFI، 870/0 = AGFI ،857/0  =CFI ،079/0 =RMSEA روش  شققد. تأییققد( و

 4موافق  بقا امتیقاز    تا کامالً 1از مخالف  با امتیاز ای  گذاری آن به صورت مقیاس پن  درجه نمره

 .  (1394سواری، ) گیرد می صورت

 ، یافسقردگ خقود گزارشقی مقداد کاغقذی     پرسشقنامه  از  1اضقطراب برای سقنجش  . اضطراب
 

                                                           
1. anxiety 
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 21یادشقده دارای  پرسشقنامه  اسقتفاده شقد.    (1995) 1الویبوند و الویبونقد استرس  واضطراب 

روش  .(1388)بققه نقققل از فتحققی آشققتیانی و داسققتانی،  مققاده دارد( 7مقیققاس  )هققر خققرده سققؤال

کند )صفر( تا کامالً در مقورد مقن صقد      در مورد من صد  نمی گذاری آن به صورت اصالً نمره

 ن توسقط سقامانی و جوکقار   در ایقرا پرسشقنامه  روایقی ایقن   ضقریب   شود. بندی می درجه ،کند می

بقرای  ، 81/0لفقای کرونبقاخ بقرای مقیقاس افسقردگی      مورد بررسی قرار گرفقت کقه آ   (1386)

روایی آن از طری  تحلیل عقاملی  ضریب گزارش نمودند.  78/0برای استرس  و 74/0اضطراب 

 شد.  تأییدی تعیین و تأیید

 3اورزپق میلقر و   امیقدواری  توسطخودگزارشی مداد کاغذی  ،2واریپرسشنامه امید. امیدواری

در طیقف   . این پرسشقنامه (1368، سمیعی و عشایری) استماده  48و دارای شد ساخته ( 1988)

و برخقی از   شقود  گقذاری مقی   نمقره  (5( تا بسقیار موافق  )نمقره    1لیکرت از بسیار مخالف )نمره 

( 48 ،47 ،39 ،38 ،34 ،33 ،31 ،28 ،27 ،25 ،18 ،16 ،13 ،11آن به صقورت معکقوس )  های  ماده

( روی 1368) توسقط سقمیعی و عشقایری   پرسشقنامه  پایقایی ایقن    ضقریب  شوند. می گذاری نمره

هقای   همبسته نمودن مادهبا پرسشنامه روایی  ضریب برآورد کردند. 75/0از دانشجویان را  گروهی

 پقژوهش در  .ر شقد اد یمعنق  001/0برآورد شد که در سقط    61/0 یمالک سؤالبا ی  پرسشنامه 

ه کق د یق ف محاسقبه گرد یرونباخ و تنصک یبا استفاده از روش آلفاپرسشنامه  ییایب پایضر ضراحا

 .  ور استکمذپرسشنامه مطلوب  ییایانگر پایه بکباشد  می 94/0و  95/0ب یترت اس بهیل مقک یبرا

 

  ها یافته
 شقده  حمربوط به مدل پیشنهادی و اصقال های  توصیفی و سپس یافتههای  ابتدا یافته بخشدر این 

 شود. می اشاره ها فرضیههای  در پایان به یافتهو 

آماری ماننقد میقانگین، انحقراف معیقار،      های شاخصتوصیفی این پژوهش شامل  های یافته

و مقاتریس همبسقتگی متغیرهقای    نمونقه   هقای  آزمقودنی بیشترین نمره و تعقداد  ، کمترین نمره 

 اراوه شده است. 2 و 1 های در جدولپژوهش حاضر 

                                                           
1. Lovibond & Lovibond 

2. Hopefulness Questionnaire 

3  . Miller & Powers 
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 پژوهشدر متغیرهای  ها آزمودنیمیانگین و انحراف معیار نمره . 1ل جدو

 

میانگین و انحراف معیار،  توکل به خدامتغیر شود در  می مشاهده 1 در جدول طور که همان

همقین   امیدواریمتغیر ، در 44و  21، 87/3، 88/32ترتیب  به ها آزمودنیحداقل و حداکثر نمره 

میقانگین و انحقراف معیقار،     متغیقر اضقطراب  در  44 و 15، 57/5، 05/30ترتیقب   به ها شاخص

میقانگین   متغیر نشقاط در و  44 و 20، 76/4، 12/34ترتیب  به ها ودنیآزمحداقل و حداکثر نمره 

 .  باشد می 52و  28، 37/5، 56/40ترتیب  به ها آزمودنیحداکثر نمره و انحراف معیار، حداقل و 

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش. 2 جدول

 نشاط اضطراب امیدواری توکل به خدا متغیرها

 - - - - توکل به خدا
 - - - 28/0 اریامیدو

 - - -02/0 -22/0 اضطراب
 - -21/0 43/0 37/0 نشاط

 

توکل بقه خقدا بقا امیقدواری     متغیرهای یب همبستگی ادهد که ضر می نشان 2جدول  نتای 

؛ امیقدواری بقا اضقطراب    37/0؛ توکل به خدا با نشقاط   -22/0؛ توکل به خدا با اضطراب 28/0

 آمد. دست به -21/0راب با نشاط و اضط 43/0؛ امیدواری با نشاط  -02/0

 

 حاضر پژوهشو مدل اصالح شده مدل پیشنهادی مربوط به های  یافته

در حاضقر   پقژوهش شقده   اصقالح مدل و مربوط به مدل پیشنهادی های  یافته ،در این بخش

 اراوه شده است. 4و  3جدول 

 ها آزمودنی تعداد بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 44 21 87/3 88/32 توکل به خدا

198 
 44 15 57/5 05/30 امیدواری

 44 20 76/4 12/34 اضطراب

 52 28 37/5 56/40 نشاط
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 حاضر پژوهش یپیشنهاد مدل در مسیرها استاندارد ضرایب. 3جدول 

 مسیر
 ورد غیراستانداردبرآ

(B) 

 برآورد استاندارد

(β) 

خطای 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 یدار معنی

 05/0 96/1 28/0 13/0 55/0 توکل به خدا به امیدواری

 014/0 -47/2 10/0 -18/0 -25/0 توکل به خدا به اضطراب

 001/0 62/5 19/0 38/0 07/1 نشاط به امیدواری

 016/0 -40/2 07/0 -19/0 -18/0 نشاط به اضطراب

 15/0 45/1 02/0 11/0 03/0 امیدواری به اضطراب

 

شدند امقا   تأییدحاضر  پژوهشدهد که همه مسیرهای پیشنهادی  می نشان 3جدول نتای  

 یهقا  شقاخص  برخی که مقادیر با وجود این نگردید. تأییدامیدواری به اضطراب رابطه مسیر 

بودنقد امقا مققادیر برخقی      هقا  پیشنهادی بقا داده  مدلدهنده برازش قابل قبول  برازندگی نشان

مسقیرهای  بقرای حقذف    بقوده و پیشنهادی نیازمند اصالحاتی  مدلنشان دادند که  ها شاخص

پقس از حقذف   و تحلیقل ققرار گرفقت    تجزیه و مورد  اًمجدد پژوهشهای  داده ، دار معنی غیر

مدل اصالح برازندگی های  خصدهنده بهبود شا دار نتای  این تحلیل نشان معنی مسیرهای غیر

 آمده است. 2 شکلو همچنین  4شده در جدول  مربوط به مدل اصالحنتای  بود. شده 

 

 حاضر پژوهششده  اصالحمدل  در مسیرها استاندارد ضرایب. 4جدول 

 مسیر
 برآورد غیراستاندارد

(B) 

 برآورد استاندارد

(β) 

خطای 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 داری معنی

 05/0 96/1 28/0 13/0 55/0 به خدا به امیدواریتوکل 

 023/0 -28/2 10/0 -17/0 -23/0 توکل به خدا به اضطراب

 001/0 16/5 19/0 39/0 08/1 نشاط به امیدواری

 045/0 -005/2 07/0 -15/0 -14/0 نشاط به اضطراب

 

یشقنهادی  هقا، همقه مسقیرهای پ    دهد که بعد از تحلیقل مجقدد داده   نشان می 4جدول  نتای 
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ها بعد از اصالح مدل نشان داده  مقدار تغییرات شاخص 2 شکل در حاضر تأیید شدند. پژوهش

 شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بعد از اصالح مدل ها تغییرات داده. 2 شکل

 

 های برازندگی دهد که رابطه امیدواری با اضطراب حذف گردید. شاخص نشان می 2 شکل

 نیز اراوه شده است. 5شده در جدول  اصالح مدل

 

 حاضر پژوهشاصالح شده  مدل برازندگیهای  شاخص .5 جدول

χ برازندگیهای  شاخص
2 df χ

2
/df GFI IFI CFI RMSEA 

08/2 شده اصالح مدل  1 08/2  9/ 0  9/0  9/0  074/0  

 

زیقرا   شده از برازندگی مناسبی برخوردار است. اصالح مدلدهد که  می نشان 5جدول نتای  

؛ 9/0( GFI) از آن اسقت کقه شقاخص نیکقویی بقرازش      حقاکی  5دقت در مندرجات جقدول  

مجذور میانگین  و 9/0( IFI) شاخص برازندگی افزایشی؛  9/0( CFIشاخص برازش تطبیقی )

 آمد. دست به 074/0( RMSEA) مجذورات خطای تقریب

 

 گیری بحث و نتیجه
 نتای  بررسقی  منفی دارد. اضطراب رابطه علیّبا  ،توکل به خداکه  ،حاضر نشان داد پژوهش

و الرسون  (1393)و همکاران  ذنیؤم ،(2012) و همکاران الیسون(، 2014) و همکاران الیسون

 توکل به خدا

 نشاط

38/0 اضطراب امیدواری  

17/0-  

15/0-  

13/0  

39/0  

07/0  24/0  

e11 

e22 
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ن یق ن ایقی در تبکننقد.   مقی  حاضر حمایقت  پژوهشاز نتای  ( 1380ا، نی از شاکری نقل به، 1997)

و لطقف همقه جانبقه    حقت حمایقت   که فرد دینقدار خقود را ت  از آنجا ه کتوان گفت  می هیفرض

اطمینان و آرامش و لذت معنوی عمیقی احساس لذا بیند،  می وی موجودرین نیخداوند، بزرگتر

نَ آمَنُقواْ وَ  یالَّقذِ "فرمایقد:   مقی  در همین رابطه خداوند منان در قرآن کری دهد.  می به وی دست

و  انقد  آوردهمقان  یه اکق  یسقان ک: همقان  "تَطْمَقئِنُّ الْقُلُقوبُ   رِ اللّهِکرِ اللّهِ أَالَ بِذِکتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُ  بِذِ

او خداونقد را   .یابد میآرامش  ها اد خدا دلیه با ک، آگاه باش گیرد میاد خدا آرام یشان به یها دل

نظر چنین فردی ه  رویدادها حتقی بالیقا و مصقاوب،    ابراین، در بن .داند می خیر و برکت ءمنشا

یی را ها سختی هکداند  می موظف. او خود را شوند می تلقیخداوند  نعمت و آزمایشی از جانب

ردی ن فق یچن. ، با ایمان تحمل نماید تا به تکامل دست یابدکه با قدرت عقل قابل توجیه نیستند

را خداوند را یگردد. ز ینم ضطرابزندگی دچار ناامیدی و اهای  به واسطه نامالیمات و ناکامی

 پقاداش  او هسقتند و  گقذرا  رویقدادها  و حواد  این که دارد اطمینان. او داند می حامی خویش

 (. 2003، 1روزکگرفت ) خواهد را خود صبر

 نقد، ک می ینیسنگها  ن های آ شانه بر یزندگ التکمش ردندک احساس هک یزمان ،لکمتو افراد

 اوتقی در همقین رابطقه قر   .سقازند  می آزاد یروان یفشارها از را خود و سپرده خدا به را لکمش

 را حالت نیا شد؛ خواهد چه ندهیآ که آنست نگران مضطرب، شخص( معتقد است که 1388)

 مقن  :نقد یفرما مقی  (ع) یعلق  امقام در همین زمینه . کرد درمان ارکپشت و خدا بر توکّل با توان می

 .(1366)تمیمقی آمقدی،    شقود  ینمق  انقدوهناک  هرگز کند، توکل خدا به هرکس هت ؛ی ل  لکتو

 انتظقارات  و انسان یابیارز اگر و داند می مثبت التکمش از را خود یذهن یابیارز متوکل انسان

کننقده   برای او کمتر نگرانشود  می گرانید مارییب و فشار باعث که فشارزا عامل بود؛ مثبت فرد

معتقد اسقت کقه   ( 1374)رازی یش ارمکمهمین رابطه  در(. 1389، یاصفهان ییرضا) خواهد بود

 تیقاطع با که بخشد می انسان به یروح العاده فو  رویین و نانیاطم و آرامش ،خداوند به توکل

. داشقت  خواهقد  یمق یعظ اثقر  او رییگ  یتصم قدرت در و کند یستادگیا التکمش با مواجه در

 و یریق گ نقاره ک نیق ا رد.کق  خواهقد  حل آنان یبرا را لکمش خداوند هک هستند مطمئن افراد نیا

 خسقته  یآدم ذهن هک گذارد ینم و اهدک می خودآگاه ذهن بار از تنها نه خداوند به امر یواگذار

                                                           
1  . Krause 
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 دنبقال  یراحتق  بقا  هکق  دهقد  مقی  مجقال  زین( ناخودآگاه اریناهوش روان به هکبل گردد، فرسوده و

 بقاز  هدیق د بقا  یزنقدگ  اتفاققات  بقه  مقا  هک شود می باعث، خدا توکل به بگردد. الزمهای  حل راه

  نیق ا . ینمقاو  مالحظقه  دارد وجود یزندگ حواد  و اتفاقات یورا در هک را ییمعنا و ستهینگر

 از و  یشقو  یخداونقد  یرضقا   یتسقل  مقا  هکق  شود می موجب یزندگ اتفاقات یمعنا به اعتقاد

 بقه  داشقتن  بقاور  و خداونقد  ققدرت  بقه   . اعتقادیباش امان در یضرور ریغهای  تنش از یاریبس

 اذن بقه  مگر ردیگ ینم صورت یامر چیه و شدبا می اتفاقات و حواد  تمام ناظر خداوند هک نیا

 و ققدرت  بقه  اعتقاد نیا. دارد را ماهای  خواست و ازهاین تمام برآوردن توان و وی او تیمش و

 وَ الحُقولَ ه جمل .گرداند می استوارتر متعال خداوند به نمودن لکتو در را ما ح  حضرت ریتدب

 از مقذهبی  یرفتارهقا  شقود.  می یجار نیمؤمن زبان به هک دارد دهیعق نیا بر اشعار باهلِل الِاّ القُوَّهَ

 بقه  نگقرش مثبقت   بقه  افقراد  تشقوی   و امیقد  ایجاد با توانند می خداوند به عبادت و توکل قبیل

از  نققل  بقه ، 1997الرسقون،  ) شقود  افقراد  باعث آرامقش درونقی   روانی یفشارزاهای  موقعیت

 (.1380نیا،  شاکری

 و همکقاران  بنقاب  دوسقت  پقژوهش نتای   ه علیّ مثبت دارد.با امیدواری رابط ،توکل به خدا

در تبیقین ایقن فرضقیه    کنقد.   مقی  از این یافتقه حمایقت  ( 2000) و همکاران ( و بولهاری2003)

ل به خدا از طری  ایجاد آرامش و ایمان درونی، امیدواری با فقراه  آوردن  کتوبایستی گفت که 

ژه سقالمت  یق مل مقوثر در سقالمت انسقان بقه و    اعتماد به خود و کوشش بیشتر زمینه ساز و عا

است. آدمی با ایمان، توکل و باور مثبت به شناخت بیشتر از خداوند رسقیده و ققادر بقه     یروح

شود و در نهایقت بقه معنقا و هقدف در      می هماهنگی بین ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی خود

در همقین   دهنقد.  مقی  د افزایششود. این عوامل امید به زندگی مطلوب را در فر می زندگی نایل

مقذهبی   ی( نشان داد که رفتارها1380نیا،  به نقل از شاکری ،1997رابطه نتای  مطالعه الرسون )

 بقه  نگقرش مثبقت   بقه  تشوی  افقراد  و امید ایجاد با توانند می خداوند به عبادت و توکل قبیل از

ارت دیگر افراد معتققد و یقا   به عب شود. افراد باعث آرامش درونی روانی یفشارزاهای  موقعیت

متوکل به خدا همیشه و در همه احوال به یاد خداوند منان هستند و همیشه از وی انتظار کم  

بقه  ها  ن آ شوند که می کنند. این انتظارات باعث می وارند و حساب بازددارند و به کم  وی امی

در ایقن   رونقد.  مقی  آینده خقوب  آینده امیدوار باشند و با توکل به خداوند منان به انتظار تحق 
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هقا   ن آ فشقارهای روانقی و مشقکالت زنقدگی را تحمقل نمقوده و نسقبت بقه حقل         ها  ن آ رابطه

 کنند. می زیادیهای  تالش

هر چه نشاط بقاالتر باشقد امیقدواری بقاالتر      یعنی مثبت دارد. رابطه علیّ نشاط با امیدواری

ش به زندگی ا د احساس نشاط کند امیدواریتوان گفت که وقتی فر می در تبیین این یافته است.

به عبقارت دیگقر    دهد. می شود و برای آینده بهتر از خود تالش بیشتری نشان می و آینده بیشتر

 گیقرد.  مقی  یش در جهت آینده بهتر صورتها چون نگاهش به آینده مثبت است لذا تمام تالش

 ققرن  را 21 ققرن  ،ها انسان یاداعتق ینیازها پیرامون خود جامع اتپژوهشدر  (1988) 1روبرت

، 1991 ،وسقت  به نقل) ردک یمعرف خداوند با رابطه را، امید ایجاد راه بهترین و خواند معنویت

 عوامقل سقعادت   ترین یاساس از ییک ،یاله رحمت به امید(. 1387، و شیرافکن یشهید ترجمه

 هقدف  دیگقر  ضروریات و لوازم همواره هک است مطلوب قرآن نظر در یامید البته است؛ انسان

 مقورد  وسقایل  و اسقباب  مقصد، گرفتن نظر در از پس هک باشد امیدوار باید یانسان ییعن باشد؛

در همقین   باشد. هدف به رسیدن منتظر حال آن در و ندک تهیه را مقصد آن به رسیدن یبرا نیاز

 را آن و دشقمر  مقی  بقر  انسقان  یزنقدگ  و تکحر در مه  یعامل را امیدمساله  ،قرآن کری زمینه 

 (.  1391 ،یمنصور) دهد می سو  یعمل یا ار،ک یسو به را یو هک داند می یعامل

 خقود گیقرد،   به یاله رنگ و باشد یانسان یواالهای  ارزش متوجه هک را یامید کری ، قرآن

 الْبَاقِیَقاتُ  وَ نْیَاالقد   الْحَیَقو ِ  زِینَق ُ  الْبَنُونَ وَ الْمَالُ" : فرماید می و دانستهرا  امیدها و آرزوها برترین

2أَمَلًا خَیْرٌ وَ ثَوَابًا  رَبِّ عِندَ خَیْرٌ الصَّالِحَاتُ
های  ارزش و دنیایند یزندگ زینت ،فرزندان و مال :"

در همقین   است. تر بخش امید و بهتر پروردگارت، نزد پاداش نظر از ماندگارهای  ینیک و پایدار

 رَحمَقه  األمَقل  :فرماینقد  می)ص(  وضوع امیدواریاهمیت مبیان )ص( در  پیامبرحضرت راستا، 

 امّقت  یبقرا  رحمت آرزو، و امید شَجَرها؛ غَرسَ ال و وَلَدها والده رَضعت ما األمَلَ لوال وَ یالُمَت

 ینهقال  یباغبقان  هقیچ  و داد ینمق  شیر را فرزندش یمادر هیچ نبود، آرزو و امید اگر و است من

 البالغقه  نهق   163 خطبقه  درمقون مسقاله امیقدواری    پیرا )ع( یعلق  امقام همچنقین  اشقت.  ک ینم

 شقود  مقی  فهمیقده  ردارشکق  و رفتقار  از او امیقد  بسقته،  خقدا  امیقد  بقه  دل هک یسک :فرمایند می

                                                           
1. Robert 

 46 آیه . کهف،2



 90 (4 شماره ،1395 زمستان ،2 سال ،دوم ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه یشناسی بالین وردهای روانآ دستمجله 

 بسقیار  امیقد  از برخقوردار  افقراد  هک است درک قابل .(1368، یشهید ، ترجمه406، یسیدرض)

 در نند.ک تحمل را اوضاع یانجسم مشکالت جمله از سخت، شرایط تحت توانند می بهتر زیاد،

 هکق  یسانک شد، مشخص بودند شده فل  نخاع یدیدگ آسیب اثر در هک یافراد یرو بر یپژوهش

 بقه  هکق  یدیگقر  بیمقاران  امقا  نند،ک پیدا یبیشتر یجسمان تحرک توانستند داشتند، یبیشتر امید

 دسقت  یچنقدان  تحقرک  به داشتند، یمترک یامیدوار و بودند شده دچار مشابه، شدت با یآسیب

 تقدوین  روشقن،  اهقداف  تعیقین  یبقرا  یشها یتوانای درباره شخص اتکادرا امید شامل .نیافتند

 مقورد  انگیقزش  و یو حفظ انرژ یافتن(، مسیرهای تفکر) اهداف این به رسیدن یبرا ییها طرح

 (.1395قل از فرنام و حمیدی، نبه ) استها  ن آ یپیگیر و اهداف آن دنبال به رفتن یبرا نیاز

چه میزان نشاط و شادی فرد بیشتر باشد،  یعنی هر دارد. منفی رابطه علیّ نشاط با اضطراب

(، 2014) و همکقاران  نتای  برخی از مطالعات همچقون کقوپیر  میزان اضطراب وی کمتر است. 

( 1389پقور )  ( و منظری توکلی و عراقی2011) و همکاران ، لبوویتز(2014) و همکاران ورضیاپ

افقرادی کقه احسقاس     تبیین این یافته بایستی گفت کقه همسو است. در حاضر  ژوهشپبا نتای  

 ،خودبرند و نسبت به آینده  می و لذتبوده بیشتر راضی خود کنند از زندگی  می نشاط و شادی

بین و احساس مثبت داشته و هیجانات نامطلوب کمتری مانند غمگینی، خش ، افسردگی،  خوش

  .(1389، پور )منظری توکلی و عراقی کنند می تجربه رااضطراب و احساس تنهایی 

 

 اریزگ سپاس

آمقوزان و   دانند تقا از همکقاری هقای بیقدرین دانقش      محققین این پژوهش بر خود الزم می

 .گزاری کنند اهواز تشکر و سپاس 3کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 

 

 منابع

 فارسی

تهقران: انتشقارات   هقای روانشقناختی.    مقون آز(. 1388آشتیانی، علی فتحی و داستانی، محبوبه )

 بعثت.



 91 ... علیّ توکل به خدا و نشاط با ی رابطه

 انتشقارات دانشقگاه   :تهقران  دررالکلق .  و غقررالحک   شقرح  (.1366عبدالواحد ) آمدی، تمیمی

 .تهران

 :شقادی  و (. فرهنقگ 1386) محمقد  گنجقی،  و محمدرضقا؛  عابدی، علی؛ ربانی، رسول؛ ربانی،

 . فصقلنامه اصقفهان  شهر در خانوار سرپرستان روزمره زندگی در و تجربی نظری رویکردی

 .41-78(، 8)3ارتباطات،  و فرهنگی مطالعات

 .قرآنی علوم و تفسیر های پژوهش :ق  روان. بهداشت(. 1389محمد ) اصفهانی، رضایی

(. بررسی اعتبار و روایی فرم کوتقاه مقیقاس افسقردگی،    1386سامانی، سیام  و جوکار، بهرام )

 .65-76(، 3)26ماعی و انسانی دانشگاه شیراز، مجله علوم اجتاضطراب و فشار روانی. 

 بررسی امید و احسقاس درمانقدگی در بیمقارانی کقه    (. 1368) لقا و عشایری، حسن سمیعی، مه

نامه کارشناسقی ارشقد    . )پایاناند و مقایسه آنان با سایر معلولین و افراد سال  شدهقطع نخاع 

 .، ارومیهشناسی(. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روان

. روانی -های تربیتی آزمون :خدا ساخت و اعتباریابی پرسشنامه توکل به(. 1394سواری، کری  )

 ق : انتشارات اومه اطهار.

روانقی. قق :    -های تربیتقی  آزمون :ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نشاط(. 1391سواری، کری  )

 انتشارات اومه اطهار.

 .(هشقت   چقاپ ) (.1368شقهیدی )  جعفقر  سقید  ترجمقه  البالغه. نه (. 406سیدرضی، محمد )

 .فرهنگی علمی :تهران

آموزشقی،   هماهنامق  انسقان.  روانقی  سقالمت  بقر  مذهبی باورهای تأثیر(. 1380نیا، ایرج ) شاکری

 .257 هپیوند، شمار تربیتی

(. 1390) علیرضقا  نصرآبادی، نیکبخت و ؛زهره یکتا، پارسا سیدمیث ؛ ابراهیمی، فاطمه؛ شجاعی،

 .پرسقتاری  دانشقجویان  در روان سالمت های شاخص از یکی عنوان به شادمانی وضعیت بررسی

 .16-22(، 24)7 پرستاری، پژوهش

 عصر رسانه.: ق  کلید سعادت.(. 1382اهلل ) عرب نوکندی، رحمت
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تهقران: دفتقر   توکل به خدا به عنوان راهبرد حل مشقکالت زنقدگی.   (. 1388غباری بناب، باقر )

 مشاوره دانشجویی.

 بر تأکید با امید افزایش در نگری مثبت آموزش (. اثربخشی1395، علی و حمیدی، محمد )فرنام

 .23-46(، 22)6 بالینی، شناسی روان مطالعات فصلنامههای اسالمی.  آموزه و قرآن

 و نشاط (. میزان1384فرهادی، پریوش ) و فرزانه؛ غالمی، یزدانبخش؛ علی؛ جواهری، فرهادی،

 .57-62(، 27-26)7فصلنامه اصول بهداشت روانی،  .نفس به اعتماد با آن ارتباط

 مرکز فرهنگی تهران: انتشارات یازده (. . چاپ2و  6)جلد  نور تفسیر .(1388محسن ) قراوتی،

 .قرآن از هایی درس

 تهران: گنجینه روایات نور. بحاراالنوار.(. 1386مجلسی، محمدباقر )

(. )جلقد  1377شقیخی )  حمیدرضقا  ترجمقه  .الحکمه میزان (.1325محمد ) ریشهری، محمدی
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