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Abstract 

Given the role of religion as one of the 

variables that influence anxiety, this study 

aimed to investigate the relations of religious 

attitude dimensions with anxiety and emotion 

regulation difficulties. 

                                                      
 .۱۳۹۵/  ۰۹/  ۱۵، تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/  ۰۶/  ۱۰تاریخ دریاهت مقاله: 

* yazdi.amin@gmail.com 

 



 71 یجانیه ییجو در نظم یدشوار  یانجیو اضطراب: نقش م ینگرش مذهب

یهس.یا بست زی-الصنیزی لعیهییید اشیهک 

یده ش تهیده شالکتنیا تمزیشتملیآمتریی تمو ی 

یی۹۴یای ن زیستلیدریاارهن ی  ی۹۵م برییهس.

ی۲۰۱یهی چنامرح  ییهخلش یگنری  ل  یهست 

یهیی(یسری۱۱۰ی یدختری۹۱ریهفرهدیهک یهیی یر

یمشت خده شیاه ییه تشتتیاتی ی شا ا

ی (R-RASر مذهبی سنجنگرشیاتی تم یرسش

ی ی ظ دشلهری یDERS-16ریاناتنی لکزدر ی (

سپسیی د ا رییای نلیرهی(BAIریب،یهضبرهت

یا بست زیضرک یهییهستیتدهیبتیحتصلیاتیدهده

 شا یاارک ی یای نلیمسنرینلای ی یینرسلن

یبتی یمذابز ی  ر  یهبوتد یبن  یدهد ی شتن  تتکح

ی ظ  یهضبرهتیرهبب یدشلهرییدر  لکزیانات زی 

ی اتن یهبوتد یدهرد  ی  لد یمذابز یمونتدهری بننز

یهری  ی  یطلریهخوقنتال یب  یدر  ز یمونلک. ی  ات

ی ظ  یدر یدشلهری یطرکق یهی ی   لکزی نرمستقن 

یدهرد یهرابتب یهضبرهت یبت یبتیاناتن یمبتدهال یبوا  

ی ظ دشلهری ی اهردیاتی یهرابتطز یانات ز  لکز

  همتیبتیهضبرهتیرهبب یمنیزی یمستقن یدهرد

یمز یحتضر  یید اش ی تتکح یهست  الهنیبر

یمز یمذابز ی  ر  یهبوتد ی   ی رد اله ایهستنبتب

مستقن ی ی نرمستقن یبریهضبرهتیاأثنرگذهریبتشا ی

ییر ایل ی  ر یمذابزیدر یب  یال   اتییبنتبرهک  

یآسن  ی  یهضبرهبزیدرمت ز یهختوالال شنتسز

  رساضر رییب ی ظریمز

  ر یمذابز یهضبرهت یدشملهرییی:هاکلیژوا ه

ی   لکزیاناتندری ظ 

The study is descriptive correlational, 

and study population includes all students of 

University of Tehran in the 2015-2016 

academic year, of whom 201 students (91 

female and 110 male) were selected through 

multistage cluster sampling and completed 

Religious Attitude Scale-Short Form (RAS-

R), Difficulties in Emotion Regulation Scale 

or (DERS-16), and Beck’s Anxiety 

Inventory (BAI). Data were analyzed with 

Pearsonian correlation coefficient and path 

analysis. 

Results showed that there are significant 

relationships between religious attitude 

dimensions with difficulties in emotion 

regulation and anxiety. Religious world 

view, Morality, and Inner spirituality 

dimensions are indirectly linked with 

anxiety through emotion regulation 

difficulties. The worships dimension is not 

related with emotion regulation difficulties 

but negatively correlates with anxiety. 

Based on the findings of this study, one 

could conclude that religious attitude 

dimensions can directly and indirectly effect 

anxiety. Therefore, religious attitudes should 

be taken into consideration in when 

addressing pathology and treatment 

protocols of anxiety disorders. 

Keywords: Religious attitude, Anxiety, 

Difficulties in Emotion Regulation 



 چهارم شماره /۹۵ پاییز/  دوم/ سال    72

 مقدمه
 اختالل ایجادمهم   هانشانه از یکی و تدامع میان در روانی مشکالت نیتر عیشا از اضطراب

 و ناخدشاایند گیارا فر  احساس ندعی اختالل، این  (2010 1بر و ویرسینگ،ر)گا ستا یشناختروان
 ساینه، قفساه تنگای مثال خددمختار، دستگاه عاللم با مع دالً  که است دلداپسی مبهم اغل 
 ایساتادن یا نشستنبروزیافته در  قرار بی و معده مختصر ناراحتی سردرد، تعریب، قل ، تپش

 که عاملی نیتر مهم ،روانی تحلیل  هاهینظر  اساس بر  (1390)صالحی و دهقان،  دشدیم ه راه
 کاه داشات تدته باید  است اضطراب شددیم محسدب روانی  ها  ار یب ت ام زیربنایی علت

 کننادیما طی را مزمنی سیر اغل  که معاصرند دوران بی ار  نیتر ع ده بیاضطرا اختالالت
 تدتاهفاراوان، باه آنهاا  شید  و دارند دنباله ب که ییها یآس علت به و (2003 2)رزا و همکاران،

 ه اداره اخاتالالت ایان پیامادها  و ایجااد علال شناخت  (2001 3)وودوارد و فرگوسن، شددمی
  است بدده تدته حلم

 کااهش و اضطراب بامرتبط  عدامل ت له از ،ددهیم نشان متعدد ها یافته که طدرانه 
 منحصار  هاادهیش با که ستا ما فرهنگی سیستم از مه ی بخش ماه  است  ماه  ،آن
 و شاددیم مشخص، ینیبتهان و ماهبی تشریفات اعتقاد ،  هاستمیس ، یعنیخدد فرد به
 سالمتی پیامدها  بین ارتبا  از حاکی فراوان مطالعات  ااردبگ تأثیر روان سالمت بر تداندیم

؛ 2004 5،همکوارانی و لو؛ فالن2014 4)گوومز و همکواران، اسات مااهبی متییرهاا  باا مثبت روانی

 سالمت با ماهبی مناسک و باورها دهدیم نشان پژوهشی سدابب مرورمثاًل   (2001 6،گکوئین
 بینی،خدش امید، ،زندگی در  مند تیرضا باالتر دحسط ای نی، کارکرد بهبدد تس ی، و روانی

 و ؛(2004؛ کوئینوگ، 2007 7،و همکواران )پانزینی دارد ارتبا  افسردگی و اضطراب ترنییپا درتات
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 وتادد معناادار  و مثبت رابطه آمدزاندانش اتت اعی و فرد  سازگار  و ماهبی نگرش بین
   (1379؛ سهرابیان، 1379)خلیلی،  دارد

 مااهبی  هااتیافعال در کننادگانشارکتدهاد نشاان مای نیاز دیگار مطالعات ،نه چنی
 و الکل ترنییپا مصرف با که کنند تسریع را بلندمدت و مدتکدتاه اهداف به دسترسی تدانندیم

 ،ایان وتادد باا  (2013 2؛ دزمونود و همکواران،2007 1سوتر و همکواران،ی)بام دارد ارتباا مداد مخدر 
اًل ماث  ندکین  تأیید را روان سالمت بر ماه  مثبت نقش که ددار  وتدد زنی دیگر  مطالعات

 باین معناادار  و مساتقیم رابطاه داد نشاان (1394) یزدخداساتی و فروشاانی اح اد  مطالعه
  ندارد وتدد شاد  و روان سالمت و ماهبی نگرش

 نقاش مااهبی تجربیات در هاجانیه ددهیم نشان مختلف مطالعات مرور دیگر، سد  از
 بار تدانادیما کاه اسات هیجاان قدرت ناد هاا دهنادهنظاماز  ییکا مااه  و دارناد محدر 

 تقدیات را آن در دخیال یندها آفر  ورد گااب تأثیر هیجان تدیینظم یندآفر  مختلف  هابخش
 ا مؤلفااه هیجااانی تاادیینظاام  (252و  235: 2005 4نز،و؛ ایموو2014 3)ویشووکین و همکوواران، کنااد

 هیجاناات تعادیل و ابراز تشخیص، تجربه، به قادر را فرد که است شخصی رشد برا  ضرور 
  هااحالات تیییار تهت در یندهاآفر  از  امج دعه رندهیدربرگ و (2004 5)گراتز و رومر، دکنیم

   (2014 6)ماوس و تمیر، است دلخداه هیجانی حالت به شدنتر کینزد سد ه ب افراد هیجانی
 باا مداتهاه زماان رد دهادیما اتاازه افاراد باه مدفاب هیجانِی  تدیینظم اینکه رغم به اما

 در دشادار  ،کنناد ع ال ماؤثر ،کننادیما فراخدانی را شدید هیجانی  هاپاسخ که تجربیاتی
 نتاایج  (2008 7)امسوتادتر، شادد فراوانای مشاکالت مدتا  م کان اسات هیجاانی تدیینظم
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 بارا  خطار عامال هیجانی، یتدینظم در دشدار  که است داده نشان مختلف  هاپژوهش
 روانای شناسایآسای  مختلاف اندا  با مرتبط فراتشخیصی عامل ندعی و است روانی سالمت

 خاشب مشاکالت، ایانچادن  و ؛(2014؛ ماوس و تمیر، 2015 1)شپز و همکاران، شاددیم محسدب
 در ،(2012 2)کیسولر و اوالتنجوی، رونادیما شا اره با اضطرابی اختالالت ساز مفهدماز  یمه 
 اخاتالالت دوقطبای، اخاتالل ع ده، افسردگی اختالل مانند روانی، شناسیآسی   هامدل

)منوین و  انادشاده گرفتاه کااره ب گدناگدن شخصیتی اختالالت و خدردن اختالالت اضطرابی،

  (2013 4هوکسما، و ؛ آلدئو و نولن2007 3همکاران،

 اشااره هیجانی تدیینظم راهبردها  ناسازگارانه کاربرد به هیجانی، تدیینظم در دشدار 
 دشدین  متناس  و مقبدل هیجانی یا رفتار  شناختی، پیامدها  به منجر که طدر  به دارد،

 یاا درک در شکسات شاامل هااپاساخ ایان  (2014؛ گروس و جزایری، 2012هوکسما،  و )آلدئو و نولن
 پایرانعطاف کاربرد منفی،  هاجانیه تجربه زمان در رفتارها کنترل هیجانی، تجارب پایرش

 باه ت ایال و هیجاانی گادییپاساخ مادت یا شدت تعدیل برا  مدقعیت با متناس  راهبردها 
 کاه اسات زنادگی معناادار هاا فعالیت پیگیر  از بخشی عندان به منفی  هاجانیه تجربه

  (2014)گومز و همکاران،  دهندمی نشان هیجانی رویدادها  با ههمدات هنگام افراد
  هاحالت و هیجانی واکنش بر تداندیم ماه  کهدهد نشان می مختلف مطالعات بررسی

 و (2009)کووهن،  باشد اثرگاار بیرونی و درونی تدیینظم یندها آفر  طریب از دلخداه، هیجانی
کوالو و ؛ مک2010 5)کول و همکاران، بخشد ارتقا را هیجانی تدییخددنظم آن، مختلف  هاتنبه

 باه منجار اسات م کان ن ازخدانادن مانناد مااهبی  هاتیفعال مثال، برا   (2009 6ویالوبی،
 در درگیرشادن و دهادیما ارتقاا را تادییخاددنظم که شدد اهدافی و رفتارها به فرد یابیدست
 عندان به خددکنترلی مانند) دکن تقدیت را ییتدنظم کاربرد تدانایی تداندیم ییهاتیفعال چنین
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 و رشاد که داد نشان نیز (2006) 2فاگان مطالعه ،ه چنین  (2011 1کالو و کارتر،)مک (نیرو ندعی
 نقاش هیجاانی هادش رشاد و هاجانیه کنترل و شناسایی یندآفر  در ماهبی باورها  پرورش

 بین هیجانی، هدش ابعاد بین ازمعتقدند  (1387) ه کاران وتدرانلد  صیاد   دارد مه ی بسیار
 ، ر یپااتیمسائدل هاا،تکاناه کنتارل بینای،خدش روانی، فشار  لتح له،ئمس حل  هانهیگز 

  دارد وتدد معنادار  و مستقیم رابطه ماهبی باورها  با خددابراز  و ه دلی
 هیجاانی، رشاد بارفراوانای  تاأثیر مااه  کاه شددمی مشخص شدهمطرح مطال  به عنایت با
 ساالمت و بهزیساتی بارا  نیرومناد یعاامل تداندمی و دارد افراد روان سالمت و هیجان تدیینظم

 ررسایب کلای صدرته ب را ماهبی نگرش شده،انجام مطالعات بیشتر ،این وتدد با  باشد افراد روانی
 اضاطراب در را مااهبی نگرش مختلف ابعاد تأثیر چگدنگی تامع، طدره ب که کاملی مطالعه و کرده

 پاژوهش  رسادیما نظار باه منطقی نهزمی این در تامع بررسی لاا  است نگرفته صدرت کند بررسی
 هیجاانی تادیینظم در دشدار  بر ماهبی  هانگرش رابطه بررسی منظدر به و هدف این با حاضر

  گرفت صدرت تامعه در روانی سالمت  هامؤلفه عندان به اضطراب و

 کار روش

 نتهارا دانشاگاه دانشاجدیان ت اامی را آماار  تامعاه ه بساتگی، ا تدصیفی پژوهش این در
 فدق آمار  تامعه از  بددند تحصیل به مشیدل ۹۵-۹۴ یلیتحص سال در که دهندیم تشکیل

اسااس فرمادل  )بار ،نفار ۳۷۶ بااً یتقر  ،اولیاه ن دناه بددناد، نفار هازار ۳۰ تا ۲۰ بین باً یتقر  که
 باین ازیعنای  شادند  انتخااب ا چندمرحله  اخدشه  ر یگن دنه روش از استفاده با کدکران(
 علادم و شناسایروان انساانی، علدم و ادبیات دانشکده تهران، دانشگاه مختلف ها دانشکده
 شاد  انتخااب کامپیدتر و ریاضی علدم و ،ورزشی علدم و بدنی تربیت مهندسی، و فنی تربیتی،

 کالس یک ارشد و دکتری( ی)کارشناسی، کارشناس تحصیلی مقطع هر برا  دانشکده هر از سپس
 شد  ابانتخ ن دنه عندان به

                                                      
1. McCullough, M. E.; Carter, E. C.   
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 ابتادا هاا،کاالس ایان دانشاجدیان ه کاار  تلا  بارا  هاا،ناماهپرساش تدزیاع از پیش
 ت اام باه یمخداسات آنهاا از و شاد داده آنهاا باه پژوهش اه یت و هدفباره در  الزم تدضیحات

 ناماهپرساش) پاژوهش هاا ناماهپرساش ساپس  دهناد پاساخ دقتبه هانامهپرسش االتسؤ
  دشا تدزیع آنها بین (بک اضطراب و هیجانی تدیینظم در ر دشدا مقیاس و ماهبی نگرش

 بارا  ک تار  فرصات دانشاجدیان اکثار و بادد امتحاناات زماان در هانامهپرسش تدزیع البته
 عنادان باه کاه برگرداندناد نااقص صدرته ب را هانامهپرسش از تعداد   لاا داشتند دهیپاسخ

  آور ت ااع و اتاارا از پااس شااد  گااشااته کنااار پااژوهش از مخاادوش هااا نامااهپرسااش
 مقطاع در نفار ۱۱۷ کاه ،۲۴ ۰۵ سانی میاانگین با (دختر ۹۱) دانشجد ۲۰۱ ها نامهپرسش

 و جزیهت هانامهپرسش کردند،می تحصیل دکتر  نفر ۷ و ارشد کارشناسی نفر ۷۷ کارشناسی،
  پایرفت انجام یرمس تحلیل و  SPSS-19افزارنرم وسیله به هاداده تحلیل و تجزیه  شد تحلیل

 :دش استفاده زیر ابزارها  از اطالعات آور ت ع برا 

 (RAS-R) کوتاه نسخه مذهبی سنجنگرش نامهپرسش

 ادیان نگرش مفاهیم و نظر   هاسازه اساس بر ،(RAS) ماهبی سنجنگرش اصلی مقیاس
 صانعتی ان،تهار  هاا دانشاگاه دانشاجدیان از نفار  ۳۶۹  ان دناه باا ،اسالم ویژهبه ،الهی

 ۶ شاامل مقیااس دارد  مااده ۴۰ آن نهاایی نسخه  شد تهیه قم، عل یه حدزه طالب و شریف
 اثار هاا،ارزش و اخالقیاات عباادات، :از ناداعباارت کاه است ماهبی نگرش به مربد  حیطه

 گاار ن ره روش  دین و علم و باورها و بینیتهان اتت اعی، مباحث رفتار، و زندگی بر ماه 
 ایان باه دانشاجدیان ن دنه با مقیاس یسنجروان کیفیت  است  انقطهپنج لیکرت تصدر  به

 و ۰ ۹۳ ترتیا  باه گات ن و براون -اسپیرمن روش به پایایی ضری  :است شده گزارش شرح
 آماده دسات باه ۰ ۹۵ کرونبااخ آلفا  ضری  تعیین با درونی ه سانی و، شده گزارش ۰ ۹۲

 و شاریف صانعتی دانشاگاه دانشاجدیان ن ارات میاانگین تتفااو طریاب از سازه روایی  است
 الیؤسا ۲۵ کدتااه نساخه  (1379)خدایاری فورد و همکواران،  شد محاسبه قم عل یه حدزه طالب
 چهاار ایان  است اساسی مؤلفه چهار بر مبتنی آن، بلند مقیاس از برگرفته ماهبی سنجنگرش
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 اتت اعی رفتارها  و عبادات ها،رزشا و اخالقیات ماهبی، ینیبتهان عناوین تحترا  عامل
 درونای ه بساتگی  بددناد مساتقل نسابتاً  عدامال ایان  انادکارده گااار نام درونی معندیت و

 اسپیرمن ضری  و ۰ ۹۵ مقیاس کرونباخ آلفا   شد محاسبه کل ن ره با و یکدیگر با هاسؤال
  (1387)ابراهیمی و همکاران،  آمد دست به ۰ ۹۴ براون

 (DERS-16) کوتاه فرم هیجانی جویینظم در یدشوار  مقیاس

 1ه کااران وبیادربرگ  را (DERS-16) هیجاانی تادیینظام در دشدار  مقیاس کدتاه نسخه
 :سانجدیما را زیار عادبُ  ۵ کاهاسات  ساؤال ۱۶شاامل  نساخه ایاناناد  کرده طراحی (2016)
 زماان در هدف ناد رفتارهاا  در درگیرشادن در ناتدانی ؛(گدیه ۳) یمنف  هاجانیه فتنپایر ن

 دسترسای گدیاه(؛ ۳) پریشاانی زماان در تکانشای رفتاار کنتارل مشکالت ؛(گدیه ۳) پریشانی
 ( گدیاه ۲) هیجاانی وضادح فقادان ؛(گدیه ۵) مؤثر هیجانی تدیینظم راهبردها  به محدود
 ۱ از لیکارت  ادرتاهپنج مقیاس در گدیه هر برا  هاپاسخ مقیاس، این اصلی نسخه ه انند

 ۸۰-۱۶ از تدانادیما افاراد کال ن اره  دشادیم بند درته (ه یشه باً یتقر ) ۵ تا (هرگز باً یتقر )
 پایایی  هستند تدیی هیجانینظمنقایص  باالتر سطدح دهندهنشان باالتر ن رات و باشد متییر

 ,N=102) عاد  بزرگ ن دنه گروه دو و (N=96) بالینی  هان دنه رو  بر مقیاس این روایی و

 خادب پایاایی عاالی، درونی ه سانی DERS-16 که بدد این از حاکی نتایج  شد ررسیب (482
   دارد خدبی یه گرای و افتراقی روایی و بازآزمایی،

ناماه به منظادر بررسای روایای محتادایی پرساش  شددر مطالعه حاضر، از این نسخه کدتاه استفاده 
DERS-16و دانشاجدیان دکتار  دان اتر تعداد  از اسانامه پس از ترت ه، در اختیاپرسش هی، فرم اول

دو گزیناه مناسا  و نامناسا  در نظار گرفتاه  پرسشدهی به هر شناسی قرار گرفت و برا  پاسخروان
ساپس   مناسا  بددناد هااهیادرصاد گد هاا نشاان داد کاه هشاتادنتایج حاصال از تدصایف داده  شد

هاا باا یکادیگر، ه شاد و باا مقایساه عباارتشده، مجددًا به زبان انگلیسای بازگردانادها  ترت هالؤس
                                                      
1. Bjureberg, J.; Ljótsson, B.: Tull, M. T.; Hedman, E.: Sahlin, H.: Lundh, L. G.; Bjärehed, J.; 

DiLillo, D.: Messman-Moore, T.; Gumpert, C. H.; Gratz, K. L.  
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سنجی فارم فارسای بررسی خصدصیات روان برا مشکالت مرتفع گردید  پس از تنظیم نسخه نهایی، 
ضاری  آلفاا  کرونبااخ بارا  ن اره کلای مقیااس،   دشااین مقیاس از روش آلفا  کرونباخ، استفاده 

  نامه است  پرسشدهنده ه سانی درونی بسیار باالدست آمد که نشانه ب ۰ ۹۱

 (BAI) بک اضطراب نامهپرسش

 ناماهپرساش ایان  اسات دهشا اساتفاده باک اضطراب نامهپرسش از اضطراب، سنجش برا 
 باالیی درونی ثبات واست  ۳ تا صفر از  ادرتهچهار  لیکرت طیف صدرت به عبارت ۲۱ شامل

 (۰ ۶۰ برابر )میانگین ۰ ۷۱ تا ۰ ۳۰ از  ادامنه شامل هم با آن  هاماده ه بستگی و دارد
 به (۰ ۷۵) ییباال  ه بستگی هفته، یک فاصله به بازآزمایی روش به اترا در ه چنین،  است

 روایای نظار از کاه داد نشاان نتاایج نیاز ایران در آن پایایی و روایی بررسی در  است آمده دست
(۷۲ ۰  =r)، پایاااایی (۰ ۸۳  =r) درونااای ثباااات و (۰ ۹۲=α) و اردد مناسااابی وضاااعیت 

  (1387، موسوی)کاویانی و  بدد ۰ ۴۸ بک افسردگی آزمدن با آزمدن این نتایج ه بستگی

 هاافتهی

 تحصایلی مقطاع و تنسیت قبیل از پژوهش ن دنه شناختیت عیت ها ویژگی یک تدول در
 تنسایت نظار از فراوانای بیشاترین تدول، این در مندرج اطالعات اساس بر  است شده لکر

 مقطع به مربد  فراوانی بیشترین تحصیلی، مقطع لحاظ از و (نفر ۱۱۰) مردان هگرو به مربد 
  است (نفر ۱۱۷) کارشناسی

 های پژوهششناختی آزمودنیخصوصیات جمعیت ؛۱جدول 

 درصد فراوانی  متغیرها

 جنسیت
 2/45 91 زن

 7/54 110 مرد

 تحصیالت

 2/58 117 کارشناسی

 3/38 77 کارشناسی ارشد

 5/3 7 دکتری
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 شاده لکار پاژوهش متییرهاا  در هااآزمددنی ن رات تدصیفی ها شاخص دو، تدول در
 ،اسااس ه این بار اسات؛ یعّلا هاا مدل تحلیل و تجزیه مبنا  ه بستگی ماتریس  است

 کاه طادره اان  اسات شادهلکار  دو تادول در نیاز پاژوهش متییرهاا  ه بستگی ماتریس
 و هیجاانی تادیینظام در دشادار  و مااهبی  هاانگرش بین روابط ه ه شدد،می مشاهده

  هستند معنادار ۰ ۰۱ سطح در اضطراب،و  تدیینظم در دشدار و نیز  ،اضطراب

 های توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش؛ شاخص۲جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
 همبستگی

 جویی هیجانیدشواری در نظم ااطراب

 -14/0* -181/0** 27/3 53/5 معنویت درونی

 -85/0 -19/0** 45/3 45/7 عبادات

 -17/0* -20/0** 01/6 72/15 مذهبی یهاارزش

 -07/0* -13/0** 73/8 00/21 بینی مذهبیجهان

 57/0** 1 2/10 31/32 اضطراب

 1 57/0** 09/10 92/32 جویی هیجانیدشواری در نظم

 دینای نگارش ابعاد نقش غیرمستقیم و مستقیم آثار بررسی پژوهش، این اصلی هدف چدن
 قالا  در نیاز متییرها این بین یعلّ  روابط ،بدد اضطراب و شناختی تدیینظم  ها دشدار  بر

  شاد اساتفاده مسایر تحلیال روش از الگاد ایان آزمادن بارا  و (1)نموودار  دشا ترسیم الگدیی
 1تطبیقای یبرازنادگ شااخص دو، خای مجااور شااخص اساس بر پیشنهاد  الگد  برازندگی

(CFI)، 2بارازش نیکدیی شاخص (GFI)، 3شادهتعادیل بارازش نیکادیی شااخص (AGFI) و 
 کلای هاا شااخص مقادیر  دش بررسی (RMSEA) 4تقری  مجاورات میانگین خطا  شهیر 

                                                      
1. Comparative Fit Index (CFI) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Root Mean Square Error of Approximation 
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 الگاد  ایان  داشات الگاد این کلی نایافتگیبرازش از حکایت اولیه، پیشنهاد  الگد  آزمدن
  است دهشترسیم  ۲ ن ددار در نایافتهبرازش

 

 اضطراب برای اولیه تأییدنشده الگوی؛ ۱ نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشده اولیه، تصحیحاتی بر اساس مبانی نظر  و تجربی صدرت گرفت تاا دییسپس برا  برازش الگد  تأ
شاده در کلای ایان الگاد  پیشانهاد  تصاحیح  هاشاخص  شدتأیید  ۲در نهایت الگد  مندرج در ن ددار 

هاا  کلای آزمادن الگاد  با تدته باه نتاایج منادرج در تادول فادق، شااخص  استشده ترسیم  ۳تدول 
 :د و مقادیر آنها حاکی از برازش کلی این الگد استنشده، استانداردها  مد نظر را دار پیشنهاد  تصحیح

 (۸۸ ۰=/df2χ، ۰۰ ۰ RSMEA=، ۹۹ ۰= GFI، ۹۷ ۰= AGFI،۰۰ ۱= CFI ) 

 شدهتصحیح پیشنهادی الگوی برازش نیکویی هایشاخص؛ ۳ جدول

χ
۲ Df χ

۲
/df RMSEA GFI AGFI CFI 

52/3 4 88/0 00/0 99/0 97/0 00/1 

 الگاد کلای بارازش هاا شااخص باه محادود فقاط مسایر تحلیل تدلید  ها شاخص اما
 از یعّلا مسایرها  از یاک هر برا  آنها با متناظر t مقادیر و مسیر ضری  پارامتر بلکه ،نیست



 81 یجانیه ییجو در نظم یدشوار  یانجیو اضطراب: نقش م ینگرش مذهب

 نیاز زاددرون متییر به میانجی متییرها  از و زاد،درون و میانجی متییر به زادبرون ا متییره
 با متناظر t مقدارکه به ه راه  دهدمی نشان را مسیر هر نسبی قدرت ضرای ، این  دارد وتدد

  است شده یک ترسیم ن ددار در پیشنهاد  الگد  برا  آنها

دارناد رش دینی در ایجاد اضطراب، نقش غیرمساتقیم شده، سه مؤلفه نگبر اساس نتایج حاصل
شاده در ایان ن اددار، ضاری  مسایر معندیات لکر مطابب اطالعات   و مؤلفه عبادات نقش مستقیم

است که ضری  مسیر منفی است که بار اسااس  -۲ ۵۵تدیی هیجانی، درونی با دشدار  در نظم
ها  ماهبی به دشادار  ارزش یرمس  یضر  ( =۰۵p< ،۲۳ ۲-t ۰)معنادار است  tآزمدن آمار  

 tاست که ضاری  مسایر منفای اسات و بار اسااس آزمادن آماار   -۰ ۳۹تدیی هیجانی، در نظم
بینی ماهبی به دشادار  در ، ضری  مسیر تهاننیه چن  ( -=p ،۰۶ ۲t <۰۵ ۰)معنادار است 

 tآمار  است که ضری  مسیر مثبت و ضعیفی است و بر اساس آزمدن  ۰ ۳۵تدیی هیجانی، نظم
است که ضاری   -۰ ۱۷مسیر عبادات به اضطراب،   یضر  ( =۰۵p< ،۳۱ ۲ t ۰)معنادار است 

ه چناین،  ( =۰۵p< ،۸۳ ۲-t ۰)معناادار اسات  tمسیر منفی است و بار اسااس آزمادن آماار  
است که ضری  مسایر مثبات اسات و بار  ۰ ۰۵تدیی به اضطراب، ضری  مسیر دشدار  در نظم

به عبارت دیگر، ضرای  مسایر از متییار  ( =۰۵p< ،۷۰ ۸t ۰)معنادار است  tاساس آزمدن آمار  
زاد و درون (تادیی هیجاانیدشادار  در نظام)باه متییار میاانجی  سطح از نگرش مذهبی( 4)زاد بارون

 ( >۰p ۰۵) استمعنادار  (اضطراب)

 (ده داخل پرانتزالگوی تأییدش tالگوی تأییدشده برای اضطراب )ضرایب مسیر و مقادیر  ؛۲نمودار 
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 شاده آورده پاژوهش متییرهاا  کال و غیرمساتقیم مساتقیم، اثرها  ضرای  ۴ تدول در
 میاانجی و (عباادات) زادبارون متییار ،شاددیما مشااهده تادول این در که طدره ان  است

 ایان باین از کاه دارناد اضاطراب بار معناادار  مساتقیم اثار (هیجاان تدیینظم در دشدار )
  دارناد اضاطراب بار منفای اثار عباادات و مثبات اثار هیجاان، تدیینظم در شدار د متییرها

 و دارد هیجانی تدیینظم  ها دشدار  بر مثبتی و مستقیم اثر ماهبی، بینیتهان ،ه چنین
 کلای طادره با  دارناد هیجاانی تادیینظام در دشادار  بر منفی اثر درونی معندیت و هاارزش

 رابطااه باارا  را معنااادار  میااانجی نقااش هیجااانی، دییتاانظاام در دشاادار  گفاات تاادانیماا
  کندیم ایفا اضطراب با درونی معندیت و هاارزش ماهبی، بینیتهان

 نهایی تأییدشده الگوی در غیرمستقیم و مستقیم هایاثر  مسیر ضرایب ؛۴ جدول

 اثرهای غیرمستقیم اثرهای مستقیم متغیرها

   جویی هیجاندشواری در نظم

 - 35/0 مذهبیبینی جهان

 - -39/0 هاارزش

 - -55/2 معنویت درونی

   اضطراب

 - -17/0 عبادات

 - 05/0 جویی هیجانیدشواری در نظم

 نتیجه

 در دشادار  و اضاطراب بار تأثیرگاار متییرها  از یکی عندان به ماه  مؤثر نقش به تدته با
 و اضاطراب و مااهبی نگارش باین رابطاه تحلیل هدف با حاضر پژوهش هیجانی، تدیینظم

 نگارش عادبُ  چهاار و دشا انجاام مسیر تحلیل الگد  اساس بر هیجان تدیینظم در دشدار 
 ایان راساتا  در  کارد بررسی اضطراب و هیجان تدیینظم در دشدار  با ارتبا  در را ماهبی
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 پژوهشای پیشاینه و نظار  مفااهیم اساس بر متییرها بین روابط به مربد  ساز مدل هدف،
 و هیجاانی تادیینظام در دشادار  باا مااهبی نگارش ابعااد باین داد نشاان نتایج  شد مانجا

  دارد وتدد  معنادار  رابطه اضطراب

 هیجاان، تادیینظام در دشادار  مااهبی باا بینیتهان بین داد نشان پژوهش یافته نخستین
 ان و ه کااراناحسا بهرامای  هااافتاهی باا حادود  تاا یافتاه این  است برقرار مثبت معنادار رابطه

 باارهدر  ایان از پایش کاه مختلفای هاا پاژوهش در آمادهدساتباه نتاایج با واست  ه سد (1395)
آن  بیاانگر کاهیسات، ن ه ساد گرفتاه روان صادرت ساالمت تأمین در ماه   هاکنش چگدنگی

 بهبادد بار بسازایی تأثیر و دشدیم اضطراب کاهش سب  تامعه افراد دینی هدیت و باورها که است
  (2004 1؛ فرانسیس و همکاران،1390)کیمیایی و همکاران،  دارد تس انی و اتت اعی ،روانی متسال

 ناد  و کیفیات تفااوت باه مرباد  تدانادیمایافتاه  ایان بارا  احت االی  هاانییتب از یکی
 2آلپادرت  باشاد افاراد هیجاانی و شناختی سیستم در آن اثرگاار  نحده و ماهبی بینیتهان

 ناد  دو اسااس، ایان بار و شاد قالال ت ایزرشدنایافته  و رشدیافته دیندار  سبک بین (1959)
 اشااره حاالتی به درونی ماهبی گیر تهت  کرد مطرح را بیرونی و درونی ماهبی گیر تهت

 او رفتاار  و خلقای شاناختی، نظاام در و شاده درونای فارد، بارا  ماهبی  هاارزش که دارد
 اما ،داندیم ماهبی باورها  به مقید را خدد فرد یرونی،ب گیر تهتدر  اما است، یافته وحدت

رایی و همکاران، غ) است نشده درونی او رفتار  و خلقی شناختی، نظام شخصیت، در باورها این

 روان سالمت با ماهبی بینیتهان ارتبا  از مطلب و کلی طدر به نتدان شاید ،بنابراین  (1387
  دارد بستگی افراد ماهبی گیر تهت ند  و کیفیت به ارتبا  این بلکه گفت، سخن

طمر  } :دیفرمایم کریم قرآن در متعال خداوند ْن َلهر ِئط ولل
ر
طْلم  ن م ِع ر َ هر ِذیَن َءيَم ر ي َوَلْم َیْلِبسر ي ِإیَ طل

ٱلمَ
وَن  ْهَتطدر م ممر  باه را آن و انادآورده ای اان خداوناد باه کاه کساانی ؛ یعنی فقط(82 :)انعام (ٱْأَرْمنر َوهر

 آنها فقط و دانط أنینه و آرامش سزاوار اندنکرده مخلد  خدا تزه ب دیگر  معبدد هیچ بادتع
 برا  اضطراب و تشدیش و نگرانی از رهایی و آرامش اصدالً  د نخیر  و حب راه بهشدگان هدایت

                                                      
1. Francis, L. J.; Robbins, M.; Lewis, C. A.; Quigley, C. F.; Wheeler, C.   

2. Allport, G. W.   
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 لطاف نظار و ح ایات و ک ک به را او خداوند به راستینش ای ان چدن  دشدیم محقب مؤمن
 ماهبی یبینتهان دارا  افراد (1395) ه کاران و احسان بهرامیبه نظر   دکنیم رامیدوا خدا

 رشد دینی  هاطیمح در ماهبی، نگرش دارا  افراد از یگروه  شدندیم تقسیم گروه چند به
 تصادر لاکرشادن  هااراه و لکار چیساتی دربااره اماا ،بندنادپا  آن به نیز ع ل در و اندکرده

رفتارهاایی  فقاطکاه   ابه گدنه ،انددر این باره «صفر و یکی»افراد دچار تفکر  این  درستی ندارند
مدفاب باه  کهی و در صدرتند دانمیرا لکر حقیقی  نهایمانند ن از، لکر لفظی، گریه، دعا و مانند ا

  س، حسرت، غ گینی و افسردگی شادید خداهناد شادأآنها نشدند، دچار اضطراب، ی دادنانجام
 ،اناددینی ماأندس بادده  هاطیاین افراد کسانی هستند که با مح دارند فراد تعارض گروه دیگر ا

باه چنادانی بند  است و در ع ل پا  اما باورها  لاکرانه در آنها به صدرت ع قی شکل نگرفته
  شدندیبه این ترتی  در زمان تعارض، دچار درگیر  با خدد، پشی انی و اضطراب م  آن ندارند

 بااا اخالقاایالت و هاااارزش منفاای ارتبااا  بیااانگر پااژوهش، از آماادهدسااتهباا دوم یافتااه
 و مااهبی  هااارزش غیرمساتقیم نقاش از حااکی که است هیجانی تدیینظم  ها دشدار 

 کاه اسات متعادد   هااافتاهی با ه سد یافته این  است افراد اضطراب کاهش در اخالقیات
 رشاد و هیجاناات کنترل و شناسایی یندآفر  در ماهبی اعتقادات پرورش و رشد دهندیم نشان

 باا  (1386؛ صویادی تورانلوو و همکواران، 2006)فاگان،  دارد مه ی العادهفدق نقش هیجانی هدش
 خدد اخالقی مرزها  و حد نیازمند  امحدوده هر در هیجانی هدش از استفاده اینکه به تدته
 ودهاد مای ارتقا را هیجانی دشه غیرمستقیم،و مستقیم  دره طب ماه  گفت تدانیم ،است
 اخالقیات رشد و آمدزش در مه ی نقش ماه  اینکه به تدته با بنابراین،  کندیم کنترل حتی

  اژهیاو اه یت سنی گروه هر در ماهبی اخالقیات رشد و آمدزش مقدله به تدته ،کندیم ایفا
 نتیجاه در و افراد در ماهبی اعتقادات رشد بستر زمینه، این در بیشتر  گاار هیسرما با و ؛دارد
  شددمی فراهم آنها روانی بهداشت تقدیت و رشد

 معناادار  و منفای طادره ب درونی معندیت دهدیم نشان پژوهش از شدهحاصل سدم یافته
تاأثیر  اضاطراب کاهش بر غیرمستقیم طدره ب و است مرتبط هیجانی تدیینظم در دشدار  با
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 تادییخاددنظم و ماه  بین که اندداده نشان نیز مختلف تمطالعا یافته، این با ه سد  دارد
 باا تدانادیما مااه  و (1390شوریفی،  :زا، به نقل 2009، و همکاران )میشل دارد وتدد مثبتی رابطه
 هیجاانی تادیینظام یندها آفر  مختلف  هاقس ت بر ،فرد خددنظارتی و اهداف کردنمتأثر 
 ات خاددمطالعا در (2008) 1ه کااران و فارنچنیاز  و (2014) و ه کاران نیشکیو  بگاارد تأثیر

 و دعاخداناادن خداونااد، بااه تدکاال ماننااد ماااهبی مقابلااه راهبردهااا  بااین کااه دادنااد نشااان
 و صایاد  پاژوهش دارد  وتادد مساتقی ی ارتباا  هیجاانی حااالت تنظایم باا خدانادنقرآن

 روانای، فشاار لتح ا له،ئمسا حال هیجانی هدش ابعاد بین ندداد نشان نیز (1386) ه کاران
 رابطاه ماهبی باورها  با خددابراز  و ه دلی و پایر مسئدلیت ها،تکانه کنترل بینی،خدش

 تادیینظام مشاکالت نقاش نیاز و فادق مطالا  باه عنایات با دارد  وتدد معنادار  مستقیم
 هیجاانی، تادیینظام راهبردهاا  باه محادود دسترسای هیجاناات، فتنپایر ن )مانند هیجان
 اخاتالالت مرکاز  تنباه عنادان باه هدف ناد( رفتارهاا  نداشاتن تکانشگر ، ننکردکنترل

 درونی معندیت که شددمی استنبا  طدراین (2015؛ شپز و همکاران، 2010 2،تال)گراتز و  اضطرابی
 باشد  مؤثر فرد اضطراب بر هیجانی تدیینظم بر تأثیرش طریب از تداندیم

 در چشا گیر  نیارو  مااه چادن  کاه کارد سااز مفهدم طدراین تدانیم را مطل  این
 تادییخاددنظم و رفتاار هادایت در  فارد باه منحصار عنصر ،دارد پیروانش هیجانی هدایت

 نیاز (2014) ه کااران و ویشاکین کاه گدناهه اان  (2003 3ئی،بوو) شددیم محسدب هیجانی
 یاار  به امیدوار  برتر، منبعی به داشتنتعلب احساس زندگی، در هدف و معنا داشتن اندگفته

 ابازار عنادان به هیجانی اهداف انتخاب بر ه گی زندگی، زا مشکلها  وضعیت در خداوند
 دروناای یناادها آفر  و گناااه( لااات، گاازار ،سااپاس )ماننااد: ماااهبی  هاااارزش بااه رساایدن

 باددنساازگارانه رباارهد باورهاایی و تادییخاددنظم  هاامهاارت ت لاه از هیجانیی تدینظم
 تأثیر زندگی معنادارکردن بر درونی معندیت از برخدردار  دیگر، عبارت به  دارند تأثیر تهیجانا

                                                      
1. French, D. C.; Eisenberg, N.; Vaughan, J.; Purwono, U.; Suryanti, T. A. 

2. Gratz, K. L.; Tull, M. T.   

3. Bowie, F. 
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 راهبردهاا  اندا ه ب فرد دسترسینیز  و رنج با مداتهه زمان در هیجانات پایرش و دارد مثبتی
؛ 2015 2؛ شورمن و همکواران،2015 1)اسوپراندیو و لود، دکنمی تسهیلرا  هیجانات مؤثرتر تدیینظم

  هااروش از بیشاتر مااهبی، باورهاا  از برخادردار افراد عالوه،هب  (2016 3یمائو و همکاران،س
 نشاخدار و نگرانای یاا دیگاران و خادد کاردنسرزش تا ه ب و نندکمی استفاده ماهبی مقابله
 بارا  خداوناد باه تدسال و تدکل نیایش، دعا، مانند منابعی از مشکالت، دیدنفاتعه یا فکر 
  وردآ ارمیان به را اضطرابی ها نشانه و نگرانی از رهایی تداندیم که کنندیم تفادهاس مقابله
 مناساک ،شاددیما دیده ۲ تأییدشده ن ددار در که طدره ان پژوهش، این یافته آخرین در

 اتفااق منفی صدرت به ارتبا  این و بگاارند تأثیر اضطراب بر مستقیم طدر به تدانندیم عباد 
  ابدییم کاهش فرد در اضطراب ماهبی، مناسک انجام افزایش با که صدرت این به افتد،می

 فارد، روانای بهداشات ساطح افازایش در مااهبی اع اال اسات معتقد (2006) فاگان پاتریک
 ماؤثر اتت اعی و فرد  بین روابط در خشندد  و نفس عزت آوردندستهب افسردگی، کاهش

 از پاس روانای فشاارها  تح ل و اضطراب کاهش در ماهبی اع ال و هاآمدزه ییآکار  و است
  است شده مشخص بهبدد ،

 قارآن، نگااه از روانای آراماش باه رسایدن ها راه از یکیگفت  تدانیم یافته این تبیین در
 تبرس  نبددن و قل  اطمینان و آرامش معنا  به و هشد گرفته «امن» ریشه از که است ای ان
 ساب  او بیتصاد و خداوناد به اعتقاد با نان،یاط  و آرامش به انسان یابیدست احت االً  است 

مصوطفوی، ) اسات «خادف» مقابال در کاه است بدده  انیا مفهدم  برا «امن» واژه از استفاده

 و خادا باه قلبای تصادیب و بااور از اسات عباارت ای اان دیگار، عبارت به  (1/150-151: 1360
 و قلا  و نشادد وارد آن بار ردیاد ت و شاک گدناههایچ کاه تصادیقی و بااور آنچناان رسدلش،
نَزَل } :میخدانیم (4: فتح) کریم قرآن در نباشد  تردید گرفتار آنخصدص  در احساس

َ
ِذى ن

َ  ٱلمَ هر
                                                      
1. Esperandio, M. R.; Ladd, K. L. 

2. Sherman, A. C.; Merluzzi, T. V.; Pustejovsky, J. E.; Park, C. L.; Fitchett, G.; Jim, H. S.; 

Munoz, A. R.; Danhauer, S. C.; Snyder, M. A.; Salsman, J. M.  

3. Simão, T. P.; Caldeira, S.; de Carvalho, E. C.   

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3
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ِ ِهْم  ططَع ِإیَ طططل َ ا ممَ وي ِإیَ طططل ططْؤِمِ یَن ِلَ ططْزَديدر طط ِب ٱْل ر لر ططِک َمَ  فِططُ قر هیی   ؛ او کسییا ا یی  کییش راادیید اا  ا   ٱلسمن
 ایان ردیاگیما صادرت آیاه این از که برداشتی  (ت  ایم نا بش ایم نش ن بیفزاینی  دؤدن ن ن ز  کر 

 از یکای کاه گفات تادانیم گدنهاین حداقل یا ندارد وتدد روحی آرامش ای ان، بدون که است
ط ي  } آیاه در ،ه چناین  اسات خداوناد باه ای اان آراماش، ایجاد عدامل ط ي َوَلطْم َیْلِبسر طِذیَن َءيَم ر

ٱلمَ
وَن ِإیَ طل  ْهَتطدر م ممر مر ٱْأَرْمنر َوهر ْن َلهر ِئ ولل

ر
طْلم  ن م ِع ر  معرفای نامؤمنا آن از فقاط را ی نیا ،(82 :)انعام (َ هر

 باه رسایدن راه  دیگر  تا  در است  ش رده  انیا آثار و خداص از را (رامشآ) تیامن و دهکر 
ِذ }: دکنمی یمعرف او یاد و لکر و خداوند به ای ان را اضطراب از رهایی و قل  آرامش

مَم ر ي  َن یيلمَ
 ُِ ْم ِعِذک هر لر عر َ ِئنمر قر ُْ أا َو َت

َ
ِه ن لر بر  يللمَ َ ِئنمر يْلقر ُْ ِه َت ُِ يللمَ  رنهی هی      وانی  روا ه می نیا شا کیس نک ؛ِعِذک

گ ه ا  ؛ راام خ اون    ی ب    (28: )رعد )کن دا  ایپ راادده     خ ا،   ی ب  تنه  ب ش ر
 هام  ااشاره آمده انیم به  انیا از سخن گاه هر قرآن، اتیآ از  ار یبس در دیگر، سد  از

ط} است: شده صالح ع ل به طذیَن ءيَم ط ي و َ ِ لط ي يلصم
طِر يلمَ ِشم َْ طاِلحاو  طم َا م  ؛(25 :)بقوره (تاِت َينمَ َلهر

ذیَن ءيَم  ي و}
سطنر مطآباِلحاَ ِ لر ي يلصم  َيلمَ م و حر  طادرایان ه راهای ایان از  (29: )رعد (ِت ط وُ َلهر

 ببارزترین  روایبات،  و آیبات  طبب   و ستا ای ان دیگر وزنه صالح، ع ل که شددیم استنبا 

)موسووی سوبزواری، اسبت   حب   و روزه نمباز،  هم ون عبادی مناسک صالح، عمل مصادی 

، به معنا  عبادت و تقارب باه خداوناد و اع اال «نسک»، از ریشه «مناسک»  (4/428: 1404
و  (12/105: 1360مصوطفوی، )ت که صرفًا از تان  خداوند تشریع شاده اسات عباد  خاّصی اس

ده است تا تایی که هدف از خلقت انساان چیاز  شنیز تدصیه به انجام آنها   در آیات متعدد
  (56: )ذاریاتتز عبادت بیان نشده است 

 هنشاان کاه اسات عبااد  مناساک در ای اان تجلی که گرفت نتیجه تدانمی ترتی ، این به
 فارد ای اان درتاه چه هر و ستا او کرانبی قدرت بر تکیه و خداوند به اعت اد و ای ان رفتار 

 نتیجاه در  ددشامی بیشترن از  مانند عباد  مناسک به ت سک و خدا به فرد تدته رود، باالتر
 عالوه،هب  است اضطراب با تضاد در که آوردمی ارمیان به انسان در را آسددگی و روحی آرامش

 ع ال و لکار بااالترین عنادان به ن ازخداندن مانند بادتیع دهدمی نشان عل ی ها پژوهش
 در نشاا  و آراماش به منجر که دارد  راهه به فیزیدلدژیکی و تس ی نظر از را تأثیراتی صالح،
 باا مداتهاه در تدانادیما و مانادمی یباق بدن در مدتی تا مع دالً  هاحالت این و دشدمی انسان
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  کند ک ک فرد به آنها، یادآور  اب انگیزاضطراب امدر
 بر ،غیرمستقیم و مستقیم ،ماهبی نگرش ابعاد که داد نشان پژوهش این نتایج مج د  در
 این در گاارر یتأث متییرها  از یکی عندان به تداندیم و ددار  ریتأث اضطراب و هیجان تدیینظم

 ابعااد بار ماه  تأثیر بر مبنی قبلی  هاافتهی رب تأیید  تداندیم یافته این  باشد مطرح حیطه
 احکاام و قادانین کننادهمطارح ایادلدلدژ ،نادعی  عنادان به ماه  زیرا  باشد زندگی مختلف

 در روانای ساالمت و بهداشتی فرد ، بین روابط اتت اعی، و فرد  اخالق قبیل از تانبهه ه
 اهاداف )مانناد هیجاانی تادیینظام مختلاف ابعااد بار طریاب ایان باه و است شخص زندگی

 باا  گاااردیما ریتأث آنها( بددنناسازگارانه یا سازگارانه هیجان، تدیینظم راهبردها  هیجانی،
 از تدانادیما مااهبی نگرش که دکر  استنبا  طدراین تدانیم پژوهش، این  هاافتهی به تدته

 اخاتالالت زا گیار پایش در مساتقیم، طادره ب یا هیجان تدیینظم مشکالت کاهش طریب
  رسادمای نظار باه لااا باشاد  داشاته بسازایی نقاش افاراد روان سالمت نهایت در و اضطرابی
  شددیم محسدب رورتض درمان و شناسیآسی  از بحث در هااین به پرداختن

 دنشادد، بایاد گفات چامای استنبا  پژوهش این از که مه ی تلدیحات رغمعلی ،پایان در
 ،را نداشات الزم ه گنی و بدد شده تشکیل دانشجد افراد از هشپژو این در بررسیتحت  گروه
 را احتیاا  تدانا  نتاایج تع ایم در بایاد و باشاند تامعاه افراد ه ه معرف تدانندین  افراد این

 بررسای باه مشابه  هاپژوهش در شددمی پیشنهاد پژوهش، این نتایج به تدته با د کر  رعایت
 بار تدانادمای آتای هاا پژوهش این، بر افزون  شدد اختهپرد افراد سایر در پژوهش متییرها 
 مت رکاز اضاطراب، و مااهبی نگارش بین رابطه درمؤثر  ا واسطه متییرها  دیگر شناسایی

 آن، گدنااگدن ابعااد و مااهبی نگارش سانجش پیچیادگی باه تدته با اینکه دیگر نکته  داشب
  باشد مفید ندتدایم بعد   هاپژوهش در تربیدق ابزارها  از استفاده

 گزاریسپاس

 مشاارکت پاژوهش ایان اتارا  در کاه دانشجدیانی کلیه و تهران دانشگاه محترم نمسئدال از
  داریم را قدردانی و تشکر ک ال اند،داشته
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 منابع

 (. ترجمه: سید محمدرضا صفوی، قم: انتشارات دهتر نشر معارف.۱۳۸۸)  رآن قر:ه
 سـن نگـرش مقیـاس روایـی و پایـایی عـاملی، سـاختار» (.۱۳۸۷) همکاران امرالله؛ و ابراهیمی،

 .۱۱۶-۱۰۷ص ،(۳۸) ۲ش ،۱۰س ،رواونی بلداشت ا ر در:  ،«دینی
 سـالمت مـذهبی، نگـرش رابطه» (.۱۳۹۲هریبا ) یزدخواستی،؛ اللهسید حبیب هروشانی، احمدی
 شـهید دانشـگاه شـناختیروان آوردهـایدسـت مجلهدر:  ،«دانشجویان در لذت و شادی روان،

 .۱۳۸ـ  ۱۲۳ص ،۱ش، دوره چهارم اهواز، چمران
پیشانلاا الگار:ی   معناشناسی افسراای از منظر  رآن. (۱۳۹۵بهرامی احسان، هادی؛ و همکاران )

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران شناسی،رای  رآونی از منظر روانبرای پژورش
، در: «س نگرش مذهبی دانشـجویانسازی مقیاآماده» (.۱۳۷۹خدایاری هرد، محمد؛ و همکاران )

 .۲۸۵ـ  ۲۶۸، ص(۳) ۴، ششناسیمجله روان
آمـوزان یاهتگی اجتمـاعی دانـشبررسی رابطه نگرش مذهبی و سازش (.۱۳۷۹علی )خلیلی، تراب

شهرستان اراک، استاد راهنما: محمدکریم خـداپناهی، اسـتاد مشـاور:  ۲سال دوم متوسطه ناحیه 
 .مه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تهراننامحمدعلی پرویزیان، پایان

بررسی رابطه نگرش مـذهبی و میـزان سـازگاری هـردی و اجتمـاعی در  (.۱۳۷۹سهرابیان، طاهره )
سیما پورشهریاری، اسـتاد مشـاور: طیبـه آموزان دبیرستانی استان لرستان، استاد راهنما: مهدانش

 تهران. (س)و راهنمایی، دانشگاه الزهرا  نامه کارشناسی ارشد مشاورهماهروزاده، پایان
آمـوزان بررسی رابطه نگرش مذهبی با خودتنظیمی خودمختارانه دانـش(. »۱۳۹۰شریفی، هاطمه )

هـای علـوم شـناختی در تعلـیم و تربیـت، شده در اولین همایش ملی یاهتـه، عرضه«دختر و پسر
 مشهد: دانشگاه هردوسی.

ارتبا  اضطراب و کیفیت زنـدگی در دانشـجویان . »(۱۳۹۰) صالحی، تهمینه؛ دهقان نیری، ناهید
 .۱۸۱ـ  ۱۷۵، ص۲، دوره دهم، شپا:ش، در: «های دانشگاه علوم پزشکی تهرانمقیم خوابگاه

هـای مـذهبی اسـالم و بررسی رابطه اعتقاد به آموزه» (.۱۳۸۶صیادی تورانلو، حسین؛ و همکاران )
 .۱۷۲-۱۴۵، ص ۱۱، ش۳دینی، س، در: اندیشه نوین «هوش هیجانی دانشجویان
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 - درونـی مـذهبی گیـریجهـت و روان سـالمت بین ارتبا » (.۱۳۸۷همکاران ) و بنفشه؛ غرایی،
 .۸۸ـ  ۶۵ص ،(۱۰) ۳ش تبر:ز، ااونشگاه شناسیروان مجلهدر:  ،«کاشان در بیرونی
 هارسـی نسـخه سـنجیروان هـایویژگـی. »(۱۳۸۷سـادات ) اشـرف موسـوی، حسین؛ کاویانی،

 .۱۴۰ ـ ۱۳۶ص ،(۲) ۶۵ش ،تلران ااونشگاه پزشکی علر مجله در:  ،«بک اضطراب نامهپرسش
 و زندر:  ،«روان سالمت هایمؤلفه بر آن تشثیر و قرآن حفظ. »(۱۳۹۰همکاران ) و علی؛ کیمیایی،
 .۲۰ـ  ۱ص ،(۴) ۲ش ،جامعه

 کتاب. نشر و رجمهت ، تهران: بنگاهالکر:ه القرآن قلما  فی التحقیق(. ۱۳۶۰حسن ) مصطفوی،
 ، نجف: اآلداب.الرحمان مرارب(. ۱۴۰۴عبداالعلی ) سبزواری، موسوی
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