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 چکيده
 مقطع بر اضطراب دانش آموزان سی تاثیر ارزش های دینیربر هدف از پژوهش حاضر

 01نفرپسر، 01نفردختر، 01)نفر 051نمونه ها شامل .می باشد متوسط شهرستان ارومیه

برای گردآوری داده ها .بودند که صورت خوشه ای انتخاب شدند( نفر گروه کنترل

تحقیق حاضر از .استفاده شدریچموند  و کودکان رینولدر آشکار اضطرابازپرسشنامه های 

همبستگی پیرسون در سطح  همبستگی بوده و تحلیل داده ها از ضریب طریق

نشان داد که بین ارزش های دینی و کاهش اضطراب رابطه معنی  p<0/05معناداری

با توجه به اعداد به دست آمده می توان نتیجه گرفت که آموزه های . داری وجود دارد

خانواده ها  آموزش و پرورش و دینی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نقش بسزایی دارد و

 .د اضطراب دانش آموزان را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهندبا این شیوه می توانن

 آموزه دینی دانش آموزان، ،ارزش، دین اضطراب ، :يديکل واژگان
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 1 زاده داداش آقا رویا

 مشاوره و راهنمایی رشته کارشناسی 1
 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

  زاده داداش آقا رویا
Roya2116@gmail.com 

 

 دانش اضطراب کاهش ارزش هاي دینی بر تاثير سیربر

 59_59سال  اروميه دبيرستان اول دوره مقطع آموزان



 589-531، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 مقدمه

در این حد، به عنوان پاسخی سازش به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدّی اعتدال آمیز وجود دارد و  اضطراب

ممکن  اضطراب فقدان «.به خواب می رفتیم نبود، همه ما پشت میزهایمان اضطراب اگر»: یافته تلقّی می شود، به گونه ای که می توان گفت

شکی و درمان بیماری ها است که ما را وامی دارد تا برای معاینات پز اضطراب :است ما را با مشکالت و خطرات قابل مالحظه ای مواجه کند

و بدین ... به پزشک مراجعه کنیم، کتاب هایی را که از کتابخانه به عاریت گرفته ایم بازگردانیم، در یک جاده لغزنده با احتیاط رانندگی کنیم

ن، یکی از مؤلّفه های به منزله بخشی از زندگی هر انسا اضطراب بنابراین،. سان، زندگی طوالنی تر، سازنده تر و بارورتری داشته باشیم

های دوران کودکی و نوجوانی را می توان بهنجار دانست و  اضطراب ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و از این زاویه است که برخی از

در جهت  تأثیر مثبت آن ها را بر فرایند تحوّل پذیرفت؛ چرا که این فرصت را برای افراد فراهم می آورد تا سازوکارهای سازشی خود را

در برخی مواقع، سازندگی و خلّاقیت را در فرد ایجاد می  اضطراب :به عبارت دیگر، می توان گفت. مواجهه با منابع تنیدگی زا گسترش دهند

ند کند، امکان تجسّم موقعیت ها و سلطه بر آن ها را فراهم می آورد و یا آن که وی را برمی انگیزد تا به طور جدّی با مسؤولیت مهمی مان

از این حد فراتر رود و از حالت سازندگی خارج  اضطراب اما اگر.آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شود

شده، جنبه مزمن و مداوم پیدا کند، نه تنها نمی توان این صورت را پاسخی سازش یافته دانست، بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، 

نایافتگی و استیصال گسترده ای تلقّی کرد که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند، آزادی و انعطاف او کاهش می سازش 

اضطرابی را، که از اختالل های شناختی و بدنی تا ترس های غیر موجّه و وحشت زدگی ها گسترده اند، به  یابد و طیف گسترده اختالل های

 (01،ص 0،ج0030ستان،داد.)وجود می آورد

 اضطراب تعاریف

برای اجتناب از هرگونه سوء . ارائه شده است اضطراب بر اساس موضع گیری های گوناگون متخصصان، تعریف های گوناگونی برای

 :تفاهم، مهم ترین آن ها ذکر می شوند

 این حالت، . اغلب بی نام، اتفاق افتدعموما یک انتظار به ستوه آورنده است و ممکن است در تنشی گسترده و موحش و  اضطراب

که به شکل احساس و تجربه کنونی، مانند هر اغتشاش هیجانی در دو سطح همبسته روانی و بدنی در فرد پدید می آید، ممکن 

. نیز وابسته باشد( تهدید مستقیم یا غیرمستقیم مرگ، حادثه شوم شخصی یا مجازات)« آور اضطراب» است به یک تهدید عینی

 (1973 ن،فوال)

 می همراه جسمی های احساس از تا چند یا یک با که است دلواپسی مبهم اغلب و ناخوشایند بسیار منتشر، احساس یک اضطراب 

 (434 ص ،2وفکان،ج کاپالن.)گردد

 واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز؛ یعنی موقعیتی که تحت تأثیر باال گرفتن تحریکات، اعم از : عبارت است از اضطراب

 (1975چاپلین، . )بیرونی یا درونی، واقع شده و فرد در مهار کردن آن ها ناتوان است

 یا نشانه های بدنی تنش، که البته منبع خطر  ینگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختی های آینده، همراه با احساس بی لذت

 ( 00 ص ،0ج دادستان،. )پیش بینی شده می تواند درونی یا بیرونی باشد

را به عنوان احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه  « اضطراب» در یک جمع بندی کلی از چند تعریفی که ذکر شد، می توان

مستلزم مفهوم ناایمنی یا تهدیدی  اضطراب به عبارت دیگر،. ی غیرمعین وابسته است، تعریف کردآمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئ

 .است که فرد منبع آن را به وضوح درک نمی کند

 : مختلف سطوح در اضطراب های نشانه

 ها آن به زیر جدول در که باشد داشته مختلفی های نشانه تواند می شناختی، و ارتباطی بدنی، رفتاری، مختلف سطوح در اضطراب

 (.05 -30 ص ،0ج ، 0031دادستان،)کنیم می اشاره
 مختلف سطوح در اضطراب بالينی هاي نشانه برخی (1-9)جدول

 اضطراب سطوح بالینی های نشانه

 کنشی فزون( ج گری تخریب( ب خشم (الف

(hyperactivity  )توجه اختالل و (attention defivit ) 

 حرکتی های اختالل (د

  رفتار سطح در اضطراب.0

  بدنی سطح در اضطراب. 2 فشارخون، افزایش قلب، ضربان تغییر: فیزیولوژیکی های شاخص( الف
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 فزون مری، های انقباض رنگ، پریدگی دهان، شدن خشک تنفسی، های بحران

 ...و مثانه تنودی

 بی مدفوع یا ادرار هاضمه، اختالل درد، دل و سردرد: جسمانی تظاهرات( ب

 nigthly)شبانگاهی زدگی، وحشت خواب، های اختالل اشتهایی، بی روان اختیاری،

terror )و... 

 تبدیل هستیری( ج

  پنداری خودبیمار (د

  آمیز اضطراب وابستگی( ج اجتناب( ب ارتباطی بازداری( الف
 سطح در اضطراب. 0

  ارتباطی

  عقلی بازداری( ب حافظه و تمرکز اختالل( الف
 سطح در اضطراب.4

  شناختی

 

 اضطراب دیدگاه های نظری درباره

 تبیین های مبتنی بر عوامل فرهنگی اجتماعی .0

تعمیم یافته بیش تر در کسانی مشاهده می شود که با فشارها و  اضطراب از دیدگاه نظریه پردازان فرهنگی اجتماعی، اختالل های

نشان داده اند که در افرادی که در محیط های تهدیدآمیز زندگی می کنند، تحقیقات . موقعیت های خطرناک اجتماعی مواجه هستند

تعمیم یافته اند، بیش تر  اضطراب احساس تنش گسترده، نگرانی، برانگیختگی، بی قراری و همچنین اختالل های خواب، که مشخص کننده

ژاپن، انگلستان، کانادا، لهستان، هندوستان، )ان همچنین پژوهش هایی که در سراسر جه(  Fleming ،1993 فلمینگ، Baum بوم. )است

انجام شده اند، ثابت کرده اند که در اغلب موارد در خالل تغییرات اجتماعی ناشی از جنگ، اختناق سیاسی، دگرگونی های ...( تایلند و 

 ( 0330و همکاران،  Compton کمپتون. )اضطرابی افزایش می یابند صنعتی و رویدادهای ملّی مرتبط با آن ها، نشانه های

 تبیین های روان پویشی .2

وی کار خود را با متمایز کردن . اضطرابی ارائه داد نخستین تبیین های روان پویشی را درباره هراس و اختالل های زیگموند فروید

 .اخالقی اضطراب نورُزی و اضطراب واقعی، اضطراب  :آغاز کرد اضطراب سه نوع

 با خطرات برونی به وجود می آید و واکنشی فطری، همگانی و بهنجار استواقعی هنگام مواجهه  اضطراب. 

 نورُزی وقتی ایجاد می شود که والدین یا شرایط پیرامونی به طور مداوم و افراطی، موانعی را در راه بیان کشاننده های  اضطراب

 .بُن به وجود می آورند

 نگام بیان کشاننده های بُن اعمال می شوند و موجب می گردند تا این اخالقی ناشی از تنبیه ها و تهدیدهایی است که ه اضطراب

کشاننده ها به خودی خود تهدیدآمیز در نظر گرفته شوند و در نتیجه، هر بار که فرد چنین کشاننده هایی را احساس می کند، 

 .می شود اضطراب دچار

 تبیین های رفتاری نگر .0

تعمیم یافته، نخست از راه شرطی شدن ترس را می آموزند و  اضطراب  به هراس یاعقیده دارند که افراد مبتال« رفتاری نگران»

آن ها که واجد اختالل های هراسی هستند، ترس یا اجتناب از تعداد . سپس اجتناب از برخی اشیاء، موقعیت ها یا رویدادها را فرا می گیرند

. تعمیم یافته بسیار گسترده است اضطراب این گونه ترس ها در مبتالیان به محدودی از موقعیت ها یا اشیا را آموخته اند، در حالی که طیف

 (000دادستان، پیشین،ص  )

 : دین شناسی واژه

 یوم است،مانند آمده جزا و قضاوت معنای به و رفته کار به آرامی و عبری اسالمی،مانند های زبان در که است عربی ای کلمه دین

 و کند می هدایت رستگاری به را مردم که الهی تاسیس و وضع یعنی _شریعت و آیین و اطاعت،انقیاد معنای به عربی،دین زبان در.الدین

 به که آمده «دئنا» صورت به زردشت کتاب و اوستایی زبان در دین.است آمده...و یهود،اسالم دین مانند است، دو هر عمل و عقیده شامل

 فقه علمای.است( کفر مقابل)شریعت و طریقت ملت، کیش، معنای به دین نیز فارسی های نامه لغت در.باشد می پاک ضمیر و وجدان معنای

 معنای به عبری آرامی اصل از( الف:  شود می خالصه معنا سه در آنها همه اساس که اند کرده بیان مختلفی معانی دین، برای اسالمی اللغه

 یا کلمه( ج.اصلند یک از دو هر که است «استعمال» یا عادت آن معنای و خالص عربی( ب.است شده گرفته آن از  استعاره به که حساب
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 رشته این از استعمال یا عادت و رفته می کار به جاهلی دوره عربی زبان در دیانت معنای به دین کلمه و دیانت معنای به فارسی است

 ( 01142 ،3،ج0030دهخدا،.)است

 اضطراب و درمان ارزش های دینی

محصول احساس ناتوانی و ضعف، احساس پوچی و بی معنا دانستن زندگی، عدم دریافت حمایت از سوی دیگران،  اضطراب،  

جهان بینی توحیدی . درماندگی در برابر موقعیت های تنیدگی زا و بحران های زندگی، ترس از شکست و نداشتن کنترل بر محیط است

 .اضطراب، روش های بسیار مؤثری را تدارک دیده است نموده و برای پیشگیری و درمان تفسیر واقع بینانه ای از حوادث و رویدادها ارائه

 اضطراب دعا و نیایش و درمان .0

بدانید و آگاه باشید که یاد خدا و ذکر او باعث »: ها یاد و ذکر خدا معرفی شده است اضطراب در قرآن کریم، درمان تمام نگرانی ها و

است و خداوند متعال فلسفه نماز را تجلّی یاد خدا در دل ها « نماز»یکی از مصادیق کامل ذکر خدا »( 22سوره رعد، آیه ) .تآرامش دل هاس

 (004سوره طه، آیه ) «نماز را به خاطر ذکر من و یاد من به پا دارید»: بیان کرده است

کمتری  اضطراب می کنند، از تحقیقات تجربی نشان داده است افرادی که اهل دعا و نیایش هستند و در مراسم مذهبی شرکت

آنها  اضطراب در ایران نیز پژوهش ها نشان می دهد که هر قدر جوانان و نوجوانان به نماز مقیدترند،(  000، ص 0022واعظی، ) .برخوردارند

 (004، ص 0022واعظی، . )کمتر است

 اضطراب توکل به خدا و درمان .2

کاربرد توکل به خدا را در ( ره)عالمه طباطبایی. توکل به خداوند است اضطراب، یکی از روش های مؤثر در پیشگیری و درمان

به خدا یا  ایمان : در برخورد با رویدادهای جهان دو نوع بینش وجود دارد»: پیشگیری و درماناضطراب، این گونه تبیین نموده است

به علل و اسباب ظاهری توجّه می کند و از آن جا که علل و ندارد، در پدیده های جهان، تنها  ایمان فردی که به پروردگار هستی .ایمان عدم

اما انسان مؤمن، اداره جهان را در . و افسردگی می شود اضطراب اسباب طبیعی همیشه فراهم نیستند و کارایی الزم را ندارند، فرد، دچار

. الف: نیل به موفقیت به دو دسته از عوامل نیازمندیماز سوی دیگر، در مواجهه با مسائل زندگی و  .تصرف خدا و در احاطه اداره او می داند

اضطراب، ترس و ضعف  گاهی. فراهم نمودن شرایط روانی خاصی که بتوانیم بهتر با مسائل، رو به رو شویم. بفراهم آوردن اسباب طبیعی 

گونه موارد، توکل و واگذاری کارها به در این . اراده، باعث می شود که نتوانیم از راه حل های ممکن، به صورت مطلوب استفاده کنیم

غباری و همکارانش در سال (  03، ص 4تفسیر المیزان، ج  .)و تقویت اراده، نقش مؤثری ایفا نماید اضطراب خداوند، می تواند در کاهش

ه دانشجویانی که میزان توکل نفر از دانشجویان دانشگاه تهران انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند ک 504، تحقیقی را بر روی 0020

افراد مذهبی با تکیه و اعتماد به خدا احساس قوی بودن می . اضطرابشان به مراتب از گروه دیگر، پایین تر بود آنها در سطح باالتر بود، میزان

بسیاری .گرم استکنند و مطمئن هستند که با امداد غیبی از سوی خدا بر حوادث، پیروز خواهند شد و پشتشان به پشتیبانی خدا 

نگران آینده زندگی، شُغل و رشته تحصیلی خود . ما ناشی از این است که نمی دانیم در آینده چه اتفاقی رُخ خواهد داد اضطراب اوقات،

اگر به خدا توکل کنیم و معتقد باشیم که او ما را در هر شرایطی یاری می کند و خیر و صالح ما را می خواهد، هیچ گاه . هستیم

شرایط سخت اقتصادی، اوضاع نابه سامان سیاسی و اجتماعی، تهدیدات استکبار جهانی، خطر مبتال شدن به انواع . اضطرابنخواهیم شد ردچا

در چنین . بیماری ها و از جمله ایدز، عواملی هستند که به شدّت، جامعه ما و بخصوص جوانان و نوجوانان ما را نگران و مضطرب نموده است

 .و افسردگی، توکل به خداوند متعال است اضطراب ه راه موفقیت و مصون ماندن ازشرایطی، یگان

 و نگرانی اضطراب نگرش مثبت به زندگی و پیشگیری از  .0

در اسالم، سعی شده است با ارائه نگرشی مثبت به . اضطراب، از باورهای غلط و افکار منفی ناشی می شود روان شناسان معتقدند که

این نوع شناختْ . و نگرانی و احساس پوچی در زندگی، جلوگیری شود اضطراب ع بینانه از پدیده ها و رویدادهای زندگی، ازافراد و تفسیر واق

باعث می شود انسان، جهان هستی را پدیده نظام مند، درهم تنیده و دارای قانون بداند که حتی در پس پدیده های به ظاهر ناخوشایند و 

. از این رو، در انسانِ معتقد به دین، احساس آشفتگی، پوچی و بی معنایی رخ نمی دهد. دبیر و معنا نهفته استمتناقض نیز نوعی اراده، ت

اعتقاد به مصلحت الهی سبب می شود که شخص در برابر پدیده ها و رویدادهای زندگی و نیز وقایع غیرقابل کنترل، چون بیماری، بالیای 

و نگرانی نگردد و انسجام شخصیتی و سالمت روانی خود را حفظ  اضطراب ی ها، به سادگی دچارطبیعی، مرگ عزیزان، شکست ها و ناکام

 .نماید

 روش پژوهش
این طرح .آزمایشی است که از طرح های پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد شبه طرح پژوهش حاضر به صورت

جامه آماری شامل کلیه  دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه ارومیه  در سال تحصیلی .معمولی ترین طرح آزمایشی است
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نفر از دانش آموزان پرسشنامه اضطراب را تکمیل  021.یدنددبیرستان انتخاب گرد 4که ابتدا به صورت تصادفی .را در می گیرد 0030_34

فرضیه های موجود در این .با توجه میانگین باالی هر کالس تمامی دانش آموزان در گروه های آزمایشی و کنترل گمارده شدند.کردند

 .نداردی معنادار فاوتت شاهد گروه آزمون پس و آزمون شیپ در اضطراب زانیم -: اول یهفرض: پژوهش به عبارت زیر است 

 .دارد اضطراب زانیم دری معنادار تفاوت شیآزما گروه آزمون پس و آزمون شیپ نمرات -: دوم یهفرض

 .ندارد اضطراب زانیم دری معنادار تفاوت شاهد و شیآزمای گروهها آزمون شیپ نمرات -:  سوم یهفرض

 .دارد اضطراب زانیم دری معنادار تفاوت شاهد و شیآزمای گروهها آزمون پس نمرات -:  چهارم یهفرض

 .داردی معنادار تفاوت شیآزما گروه در اضطرابی فرعی ها مولفه از کدام هر آزمون پس و آزمون شیپ نمرات -:  پنجم یهفرض

 ابزار اندازه گيري

 دارای خودگزارشی ابزار یک و شد طراحی 0332 سال در ریچموند و رینولدر توسط کودکان آشکار اضطراب تجدیدنظرشده مقیاس

 هدف و  است سنج دروغ مقیاس 00-02-24-21-00-02-2-4 شامل دیگر گویه 3 و سنجد می را اضطراب آن گویه 22 که بوده سوال 03

در پژوهش تقوی و .است( نگرانی  تمرکز، و افراطی حساسیت فیزیولوژیکی، عوامل) مختلف ابعاد از کودکان آشکار اضطراب بررسی آن

 20/1اعتبار این مقیاس ( 0020)در پژوهش مفرد و همکاران . گزارش شده است 03/1اعتبار بازآزمایی این مقیاس ( 0022)همکاران 

 بهنجار گروه برای و 23/1 بیماران برای بازآزمون این مقیاس را – آزمون پایایی( 0020)همچنین مفرد و همکاران .  گزارش شده است

به دست آوردند و برای اعتبار % 23تا % 32مچنین کندال و تریدول برای این مقیاس ضریب آلفای کرونباخ را ه. آورده اند بدست 20/1

 .گزارش شد% 30تا % 05بازآزمایی آن ضریب همبستگی 

 شيوه تحليل داده ها

 داده لیتحلی برای زوج  t و مستقل t کیپارامتری آزمونها از ،ی کمی ها ریمتغ لحاظ از پژوهش واحد عیتوز بودن نرمال به توجه با

 .میکنی م استفاده ها

 .نداردي معنادار تفاوت شاهد گروه آزمون پس و آزمون شيپ در اضطراب زانيم -: اول فرض
 شاهد گروه در اضطراب آزمون پس و آزمون شيپ نمرات تفاضل نيانگيم تفاوتی بررس جهتی زوج t آزمون. 1 جدول

 انحراف نیانگیم 

 استاندارد

t Df یدار معنا سطح 

 0/263 116 1/125 0/985 0/102 آزمون پس و آزمون شیپ

 انحراف و 0/102 برابر نیانگیم شاهد گروه آزمون پس و آزمون شیپ نمراتی برا ، شودی م مشاهده 0 جدول در که همانطور

 تفاوت ،( p>0/05) است 0/263 برابر کهی معنادار سطح مقدار به توجه با که باشدی م 1/125 برابر t مقدار و 0/985 برابر استاندارد

 بری مبن اول فرض لذا.  گرددینم مالحظه شاهد گروه در اضطراب مولفه آزمون پس و آزمون شیپ نمرات تفاضل نیانگیم نیبی معنادار

 .گرددیم دییتا شاهد گروه در اضطراب مولفه آزمون پس و آزمون شیپ نمرات تفاوت نبودن داری معن

 .دارد اضطراب زانيم دري معنادار تفاوت شیآزما گروه آزمون پس و آزمون شيپ نمرات -: دوم فرض

 شیآزما گروه در اضطراب آزمون پس و آزمون شيپ نمرات تفاضل نيانگيم تفاوتی بررس جهتی زوج t آزمون. 2جدول

 انحراف نیانگیم 

 استاندارد

t   Df یدار معنا 

 0/00 116 30/269 5/329 14/914 آزمون پس و آزمون شیپ

 انحراف و 14/914 برابر نیانگیم ش،یآزما گروه آزمون پس و آزمون شیپ نمراتی برا ، شودی م مشاهده 2جدول در که همانطور

 نیانگیم نیب ،(p<0/05) است 0/00 برابر کهی  معنادار سطح مقدار به توجه با که باشدی م 30/269 برابر t مقدار و  5/329 برابر استاندارد

ی معن بری مبن دوم فرض لذا.  گرددی م مالحظهی معنادار تفاوت شیآزما گروه در اضطراب مولفه آزمون پس و آزمون شیپ نمرات تفاضل

 .گرددیم دییتا شیآزما گروه در اضطراب مولفه آزمون پس و آزمون شیپ نمرات تفاوت بودن دار

 .ندارد اضطراب زانيم دري معنادار تفاوت شاهد و شیآزماي گروهها آزمون شيپ نمرات -:  سوم فرض
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 .دارد اضطراب زانيم دري معنادار تفاوت شاهد و شیآزماي گروهها آزمون پس نمرات -:  چهارم فرض
 شاهد و شیآزماي گروهها در اضطراب آزمون پس و آزمون شيپ نمرات تفاضل نيانگيم تفاوتی بررس جهت مستقل t آزمون. 3جدول

 انحراف نیانگیم 

 استاندارد

T  مستقل Df یدار معنا 

 0/408 202 0/829 0/752 0/623 آزمون شیپ

 0/00 177/59 24/266 0/613 14/880 آزمون پس

 انحراف و 0/623 برابر نیانگیم ، شاهد و شیآزمای گروهها آزمون شیپ نمراتی برا ، شودی م مشاهده 0 جدول در که همانطور

 تفاوت ،( p>0/05) است 0/408 برابر کهی معنادار سطح مقدار به توجه با که باشدی م 0/829 برابر t مقدار و 0/752 برابر استاندارد

 بری مبن سوم فرض لذا.  گرددینم مالحظه شاهد و شیآزمای گروهها در اضطراب مولفه آزمون شیپ نمرات تفاضل نیانگیم نیبی معنادار

 .گرددیم دییتا شاهد و شیآزمای گروهها در اضطراب مولفه آزمون شیپ نمرات تفاوت نبودن داری معن

 و 14/88 برابر نیانگیم ، شاهد و شیآزمای گروهها آزمون پس نمراتی برا ، شده داده نشان جدول نیا در که همانطور نیهمچن

 نیب ،(p<0/05) است 0/00 برابر کهی  معنادار سطح مقدار به توجه با که باشدی م 24/266 برابر t مقدار و0/613 برابر استاندارد انحراف

 بری مبن چهارم فرض لذا.  شودی م مالحظهی معنادار تفاوت شاهد و شیآزمای گروهها در اضطراب مولفه آزمون پس نمرات تفاضل نیانگیم

 .گرددیم دییتا شاهد و شیآزمای گروهها در اضطراب مولفه آزمون پس نمرات تفاوت بودن داری معن

 تفاوت شیآزما گروه در اضطرابی فرعي ها مولفه از کدام هر آزمون پس و آزمون شيپ نمرات -:  پنجم فرض

 .داردي معنادار
 شیآزما گروه در اضطرابی فرعي ها مولفه آزمون پس و آزمون شيپ نمرات تفاضل نيانگيم تفاوتی بررس جهت مستقل t آزمون. 9جدول

 انحراف نیانگیم 

 استاندارد

t  مستقل Df معنا سطح 

 یدار

 0/00 205/69 18/707 0/238 4/452 یفیزیولوژیک عوامل

 0/00 202 22/212 0/217 4/820 تمرکز وی افراط حساسیت

 0/00 199/27 15/281 0/257 3/391 ینگران

 و 0/238 استاندارد انحراف و 4/452 برابر نیانگیمی کیولوژیزیف عوامل مولفهی برا ، گرددیم مالحظه 4 جدول در که همانگونه

 تفاوت آزمون پس و آزمون شیپ در( p<0/05)ی معنادار سطح به توجه با لذا  .باشدی م 0/00 برابری معنادار سطح و 18/707 برابر t مقدار

 .شودی م مشاهدهی کیولوژیزیف عوامل مولفهی برای معنادار

 سطح و 22/212 برابر t مقدار و 0/217  استاندارد انحراف و 4/82 برابر نیانگیم ، تمرکز وی افراط تیحساس مولفهی برا نیهمچن

 مولفهی برای معنادار تفاوت آزمون پس و آزمون شیپ در(  p<0/05)ی معنادار سطح به توجه با لذا. باشدی م 0/00 برابری معنادار

 .شودی م مشاهده تمرکز وی افراط حساسیت

ی م  0/00  برابری معنادار سطح و 15/281 برابر t و 0/257 استاندارد انحراف و 3/391 برابر نیانگیم ،ی نگران مولفهی برا نیهمچن

 همانطور .شودی م مشاهدهی نگران مولفهی برای معنادار تفاوت آزمون پس و آزمون شیپ در( p<0/05)ی معنادار سطح به توجه با لذا. باشد

 و آزمون شیپ در مولفه سه هر که گرددی م مالحظه ،( p<0/05) مولفه سه هری معنادار سطح به توجه با شد، مشاهده 4 جدول در که

 .دهندی م نشانی معنادار تفاوت آزمون پس
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 نتيجه گيريبحث و 
بنا بر . نقش اساسی دارد اضطراب درمان پژوهش های تجربی نشان داده است ذکر، دعا و نیایش، در پیش گیری و  

موقعیت ها را کنترل می کند و مسئول روزی انسان هاست، تا حد ، باور به وجود خدایی که (0323)نتایج پژوهش های کرال و شیهان 

ناشی از فقر، بی کاری، بیماری و مانند آن را کاهش می دهد، چنان که افراد مؤمن، ارتباط خود را با خداوند، مانند ارتباط با  اضطراب زیادی،

ازاین . نیایش، تأثیر منفی بیماری و فقر را بر روان کنترل کردآنها بر این باورند که می توان با . یک دوست بسیار صمیمی توصیف می کنند

 از یکی اجتناب اضطراب، با مقابله درمورد .را کاهش داد و از آن پیش گیری کرد و نیایش می توان به شیوه ای مؤثراضطراب قرآنرو، با 

 طوالنی در کند، نمی برطرف کامال را مشکل ونچ ولی دهد می راکاهش اضطراب مدت درکوتاه اجتناب. زاست مشکل ای مقابله های سبک

. است بااضطراب مقابله برای انگیزی وسوسه روش شود می موقت تسکین موجب اجتناب دیگرچون بیان به. شود می مشکالتی موجب مدت

 روبرو آنها با که زمانی تا اضطراب منابع این متاُسفانه .است کننده تقویت سازند، رادشوارمی زندگی که تکالیفی و ها مکان ازافراد، اجتناب

 فرد ازآنجاکه. آیند می شما سراغ به بیشتر کنید، اجتناب زا اضطراب عوامل این از بیشتر هرچه شوند نمی مرتفع خود به خود نشوید

 دوباره زمانی چه زا اضطراب عامل که داند نمی چون کند، نمی آرامش احساس کامال وقت هیچ است، زنگ به گوش طوردایم به مضطرب

 جوانان سالمت روان برای آشوب پر عصر این در که رسیم می نتیجه این به شده مطرح مطالب به توجه با (0020کلینکه،.)ظاهرخواهدشد

را به بهداشت روان و زندگی بدون اضطراب  جوان نسل توان می راه این از نیست، اسالم مقدس دین قوانین و دستورات آموختن جز راهی

 های کتاب مطالعه و ها فیلم مشاهده و مذهبی، محافل و مجالس به جوانان نرفتن و غرب ننگین تمدن دخالت که افسوس ولی کرد،هدایت 

 قوانین شرح گنجانیدن با که است این پرورش و آموزش وزارت وظایف از. است تاسف باعث واقعا که آورده بار معجونی جنائی انگیز شور

 تدریج به را آموزان دانش درسی، های کتاب در فعلی مقتضیات با مطابق روز زبان و فواید ایمان به خدا به مقدس دین این پیشوایان و اسالم

 مخصوصا مطبوعات،. بود خواهد صد در صد آن نتیجه بیاموزند، جوانان به را اسالم آسمانی قوانین اگر. سازند متوجه اسالمی قوانین به

 اختصاص اسالمی دستورات تشریح به را خود صفحه چند یا یک شماره هر در باید گردد می منتشر کودکان و جوانان نام به که نشریاتی

 نگرشهای و باورها آن در که کرد استناد مذهب شناختی مدل به میتوان یافته این تبیین در.دهند انجام را خود وظیفه وسیله بدین تا دهند

مولفه ها نیز  این و گذاشته تاثیر آنها تفکرات نوع و بدبینی یا بینی خوش وقایع، تفسیر جمله از افراد شناختی مولفه های بر معنوی و مذهبی

و به همین دلیل در دیدگاه های دینی  میگذارند تاثیر انسان ها هیجان و روان جسم، بهداشت و سالمت بر روانی-عصبیاز سیستم ایمنی 

پس،آدمی،با ایمان،توکل و ارزش های دینی به (.0023،20،نقل از پاکیزه،0335،و الری والریت )رتا خداجو و خدا شناس استآدمی فط

زندگی و  فشناخت بیشتر از خود رسیده و قادر به هماهنگی بین ابعاد جسمی،روانی و اجتماعی خود می باشد و در نهایت به معنا و هد

 .سالمت معنوی نایل می شود

 . 
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 مراجعمنابع و 

 
 .چاپ زیتون: قم ؛ی دینروانشناس، )0023(آذربایجانی، مسعود،  [0]

 .آزما انتشارات:  تهران؛ شناسی روان و شناسی دین پيوندگاه در روان بهداشت گاه چالش، )0023(چی،علیرضا، انگاره [2]

: ویراستار همکاران، و ،محمدنقی براهنی:  متجرمان ؛هيلگارد روانشناسی زمينه، )0023(، همکاران و اتکینسون،ریتاال [0]

 .رشد انتشارات: تهران تقی، براهنی،محمد

 .آستان قدس رضوی: توزنده جانی، مشهد: ترجمه ؛اضطراب شناخت درمانی افسردگی و، )0034(بلک برن، ماری،  [4]

 .شهرآب: تهران؛ خالصه روان پزشکی، )0030(پورافکاری، نصرت اهلل و همکاران، [5]

:  روانشناسی مجله ؛کودکان آشکار اضطراب مقیاس روایی و اعتبار بررسی، )0022( ،محمدجواد علیشاهی ‚سیدمحمدرضا تقوی [0]

3 (4); 042-053. 

 .دارالفکر: مهدی قائنی، قم: ترجمه ؛دین و روان ،)0002(جیمز، ویلیام،  [3]

 .آستان قدس رضوی: مشهد ؛از دیدگاه روان شناسی اسالمی اضطراب مکانیزم بروز، )0021(حسینی، ابوالقاسم،  [2]

 .دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهرانمرضی؛  روانشناسی، )0031(دادستان،پریرخ، [3]

 .اسالمی پژوهشهای بنیاد:  مشهد؛ دین و علم، )0031( اهلل، روح زینلی، [01]

 .دوران: تهران ها؛ روش و ها نظریه درمانی رفتار و رفتار تغییر، )0032(اکبر، علی سیف، [00]

موسسه آموزشی و  :قم ؛(ع)موزه های دین و سیره معصومان با نگرشی به آ: بهداشت و سالمت روان ،)0022(قاسمی، سلیمان،  [02]

 (.ره)پژوهشی امام خمینی 

 .رشد انتشارات: تهران مبینی،سیروس،:  مترجماضطرابی؛  اختالالت، )0024(کنرلی،هلن، [00]

 .رشد انتشارات:  تهران ؛تجربی رویکرد اساس بر دین روانشناسی،)0031( گرساچ،ریچارد و هکاران، [04]

 .جوان پرستاران انتشارات:  مشهد؛ روان سالمت و بهداشت در دینی های رفتار و دین نقش، )0031(محمد، مقضی، [05]

 .انتشارات علمی و فرهنگی : تهران ؛بهداشت روان ونقش دین، )0023(مرعشی، علی،  [00]

 .عطرآگین انتشارات اسالمی؛ شناسی روان در آرامش های سرچشمه ،)0024(شفیعی مازندرانی،محمد [03]

 .بنیادپژوهش های اسالمی :عباس عرب، مشهد: ترجمه ؛قرآن و روان شناسی، )0020(نجاتی، محمد عثمان،  [02]

 




