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 چکیده 

 از جوانتان شت ر   نیتز  جامعت  آمتار   . استت  هانجام شد جوانانمیزان سالمت روانی بر  اسالمیحاضر با هدف اثربخشی آموزش سبک زندگی  پژوهش

( پستر  909دختتر و   909)جتوان   049 ا و باورهتا  متبهبی بتر    ستالمت روانتی   ةنامت  ابتدا پرسش. ه استانتخاب شد 19ت19تحصیلی  ت ران در سال

و  انتختاب شتدند   همتتا   هتا  آزمتون  بت   باتوجت  ازنظر سن، جنس، وضعیت اقتصتاد    جواناننفر از  09ن این افراد میااز  .شد صورت تصادفی اجرا ب 

بودنتد کت  هتی      «کنتترل »گتروه دوم، گتروه   . نخست گباشت  شدگروه برا  « اسالمیسبک زندگی »آموزش . نفر  قرار گرفتند 09گروه  3تصادفی در 

ولی جلستات آموزشتی خاصتی     ؛شد گباشت  پاسخ جلسات پرسش وبرا  آن ا  ک گروه سوم بودند  ،«پالسیبو»گروه . شدا نر  این افراد اجاآموزشی بر

 .سنجیده شدند «آزمون پس» سالمت روانیِ ةنام پرسش باگروه  3 ، هرآموزش سبک زندگی اسالمی جلس  91در پایان . نبود

 ،استالمی  ستبک زنتدگی  همچنین . رابط  وجود دارد ،جوانان و سالمت روانیِ اسالمین آموزش سبک زندگی میااین تحقیق نشان داد ک   دستاورد

ها  پالسیبو و کنترل بیشتتر بتود    گون  معنادار  از گروه ها  افراد در گروه آزمایشی ب  میانگین نمره ،همچنین .است جوانانافزایش سالمت روانی  مایة

ییتد  أبر ت افزون ،این پژوهشدستاوردها  براساس . رفتار جوانان است و تقویت رفتارها  مثبت و جلوگیر  از اثرات سوءاثربخشی این روش  بیانگرک  

ل شتد و از  ئت افتراد قا  استالمی توان جایگاه خاصتی را بترا  آمتوزش ستبک زنتدگی       می ؛شده ها  انجام پژوهشة و همسویی با پیشین چارچوب نظر 

 . فتها  الزم در این زمین  ب ره گر پتانسیل
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Abstract 

The present study aims at investigating the effectiveness of Islamic lifestyle training on the 

youth's mental health. The statistic population of the study was the youth of Tehran in the 

year of 90-91. At first, the Mental Health and Religious Beliefs Questionnaires were given to 

240 young people (120 females and 120 males) randomly selected from the target population. 

Among the respondents, 60 young people in terms of age, sex, and socioeconomic status were 

selected based on peer test and randomly divided into three groups of 20 subjects (treatment 

group which were given life style training, the control group that were not given any training, 

and the placebo group who were given question and answer sessions without any specific 

training). At the end of the 15th session of the Islamic lifestyle training, all three groups were 

measured again through the Mental Health Questionnaire as “posttest". The results of this 

study showed that there is a relationship between teaching Islamic lifestyle and mental health 

of the Youth. In addition, it is shown that Islamic lifestyle increases the Youth's mental 
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health. It also showed that the average score of treatment group was significantly more than 

placebo and control groups, which shows the effectiveness of this method in enhancing 

positive behavior as well as preventing the misconduct of the youth. According to the results of 

this study, in addition to confirming the theoretical framework and consistency with a history of 

researches, it gave a special importance to training Islamic lifestyle and utilizing the necessary 

potential in this field.  
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