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ادبيات روش
عنوان یک
تواند به
آموزش مؤلفههای آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی می
زبان و
مجله
1383امتحان و افزایش تاب آوری دانشآموزان به کار رود.
اضطراب
برایوکاهش
مداخلهای
تابستان
مفیدبهار
فارسي -

واژگان کلیدی :آموزش مؤلفههای آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی ،اضطراب
امتحان ،تاب آوری ،صبر و دعا.
مقدمه

اختالالت اضطرابی یکی از شایعترین اختاللهای دوران نوجوانی و جوانی محسوب
میشود (توبرت و پینکوارتو .)2011،1از مهمترین این اختالالت میتوان به اضطراب

امتحان2

اشاره کرد .اضطراب امتحان ،نوعی خاصی از اضطراب است که با نشانههای جسمی ،شناختی
و رفتاری به هنگام آماده شدن برای امتحان و انجام تستها و آزمونها مشخص میشود و
زمانی تبدیل به یک مشکل میشود که سطح باالی این اضطراب با آماده شدن برای امتحان و
انجام آزمون تداخل پیدا کند (التاس ،پانتیک و آبراداوچ .)2010،3اضطراب امتحان بهعنوان
اضطراب موقعیتی در نظر گرفته میشود و دارای دو بعد شناختی 4و عاطفی 5است .بعد عاطفی
که نگرانی نامیده میشود ،واکنش فیزیولوژیکی یا همان هیجانی است و بهعنوان برانگیختگی
فیزیولوژیکی مرتبط با استرس در نظر گرفته میشود (لو 6و همکاران .)2008،جنبه
برانگیختگی -هیجانی اضطراب امتحان فیزیولوژیکی است و باعث میشود که فرد احساس
تنش ،دلهره ،عصبانیت ،ناآرامی ،افزایش ضربان قلب و عالئمی از این قبیل را داشته باشد
(ورن .)2000،7بعد شناختی توصیفکننده تحریفات مربوط به خود و افکار منفی مرتبط با
توانایی تحصیلی و هوشی است (اشکرفت و کروسی .)2007،8بعد رفتاری 9اضطراب امتحان
همسو با بعد شناختی رشد کرد و موردتوجه قرار گرفت .این بعد متمرکز بر مهارتهایی است
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که بر پاسخهای استرسی خودمختار تأثیر گذاشته و آن را تغییر میدهد چیزی که
مداخالت شناختی از عهده آن برنمیآیند (ورن.)2000،
شواردز معتقد است اضطراب امتحان بین  10تا  11سالگی شکل میگیرد ،ثبات مییابد و
تا بزرگسالی ادامه پیدا میکند (چراغ چشم .)1387 ،اضطراب امتحان نوع شایعی از اضطراب
عملکرد است که بین  %10-20دانش آموزان و دانشجویان به آن دچار میشوند (جناآبادی،
ناستی زایی و جالل زایی .)1395،مطالعات انجامشده میزان شیوع اضطراب امتحان را 10-30
درصد و در ایران  %17/2گزارش کردهاند (ابوالقاسمی ،مهرامی زاده ،نجاریان و شکر
کن .)1383،همچنین در پژوهشی دیگر ،نتایج نشان داد که میزان شیوع اضطراب امتحان در
دانش آموزان دختر دبیرستانی سقز  %25/62میباشد (سپهریان و رضایی .)1389،عوامل
متعددی در اضطراب امتحان دخیل هستند .از جمله این عوامل میتوان به عوامل فردی،
آموزشگاهی ،اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد (شعیری ،مالمیرزایی ،پروری ،شهمرادی و
هاشمی .)1383،همچنین مرور پیشینهی پژوهش نشاندهنده اهمیت عوامل فردی مرتبط با
اضطراب امتحان است .ازجمله عوامل فردی مرتبط با اضطراب امتحان عبارتاند از :اضطراب
خصیصهای ،پایین بودن عزتنفس ،شخصیت و اعتمادبهنفس ،ترس اجتماعی و افکار منفی
(اکبری بورنگ و امین یزدی .)1388 ،از سویی مقاومت موفقیتآمیز در برابر موقعیتهای
چالشبرانگیز ،باعث میشود افراد علیرغم مواجه با استرسهای مزمن و تنیدگیها از آثار
نامطلوب آن کاسته و سالمت خود را حفظ کنند .این مسئله به معنای تابآوری 1یکی از
سازههای تأثیرگذار در افزایش بهرهوری آموزشی است که طی ده سال گذشته توجه بسیاری از
محققان را به خود جلب کرده است (فرایبورگ ،هجیمدال ،روزنوینگ ،مارتینیوسن.)2003،2
این مفهوم که با واژههایی چون استقامت ،تهور ،جسارت ،بیپروایی و شهامت وجه مشترک
دارد ،نوعی سبک شخصیتی است که مجموعهای از صفات روانی را در بر میگیرد (دیالیج،
گیالرد و وندان .)2010 ،3تابآوری به انطباق موفقی گفته میشود که در آوردگاه مصائب و
. Resilience
. Friborg, Hjemdal, Rosenvinge, Martinussen
. Delahaij, Gaillard & Van Dam
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افرادی که
همکاران (
)2009ادبيات
زبان و
استرسهای ناتوان ساز آشکار میگردد .به اعتقاد آرک 1و مجله
تابستان
بهار و
فارسي
1383ایجاد هیجانات مثبت پس از رویاروییهای فشارزا به حالت
اغلب با
هستند،
تاب-آوری
دارای
طبیعی بازمیگردند .افراد تابآور بدون اینکه سالمت روان آنها کاهش یابد و دچار بیماری
روانی شوند ،رویدادهای فشارزا را پشت سر میگذارد (واف ،فردریکسون و تیلور.)2008 ،2
یافته های مطالعه حسینی و امیری ( )1394نشان داد بین تاب آوری و اضطراب دانش
آموزان همبستگی منفی وجود دارد .پژوهش زارعی ( )1394نشان داد که تابآوری و
راهبردهای خودکارآمدی ،شناختی و فراشناختی ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را به صورت
مثبت و اضطراب امتحان ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را به صورت منفی پیشبینی میکنند.
همچنین پژوهش طهماسبی ( )1391نشان داد که معنویت و تاب آوری می توانند اضطراب و
افسردگی دانشجویان را پیش بینی کنند .ارتقاء میزان معنویت و تاب آوری با پیامدهای مطلوبی
مانند کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان همراه است که به ارتقاء سالمت روان می
انجامد .در همین راستا بنتی و کامبوروپولوس )2006( 3معتقدند که تابآوری با آسیبپذیری
روانی از جمله آشفتگیهای روانشناختی ،افسردگی و اضطراب رابطة منفی دارد.
از طرفی با توجه به پژوهشهای انجامشده باورهای دینی و انجام فرایض دینی،
راهکارهای بسیار مؤثری برای داشتن سالمت روانشناختی مطلوب و تجربه کردن بهزیستی
ارائهشده است (جهانگیری و مفتون .)1387 ،لذا در همین راستا ازجمله مداخلههای مؤثر که
به نظر میرسد در ارتقاء تابآوری و کاهش اضطراب امتحان مؤثر باشد به آموزش مولفه های
آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی (دعا و صبر) میتوان اشاره نمود .آرامش
روانشناختی در تعریفی کلی به معنای تجربهی زندگی سرشار از شادی و آرامش است و یکی
از واالترین لذتها برای انسان تلقی میشود و به معنای آرامش یافتن و تسکین یافتن میباشد.
آرامش روح و روان انسان در اثر رشد ایمان و باورهای دینی اتفاق میافتد (هرزوگ ،گری،
دانویل ،هیکس و گیلسون .)2011 ،4کسی که دارای ارتباط قوی با خداوند باشد ،یأس و
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4
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نامیدی را به خود راه نمیدهد ،در برابر مشکالت احساس ضعف و زبونی نمیکند ،در
برابر حوادث سخت مقاوم است و صبر پیشه میکند و همین عقیده چنان قدرت روحی و
روانشناختی به او میدهد که می تواند بر مشکالت پیروز شود و از سوی دیگر امدادهای غیبی
که به افراد دیندار نوید دادهشده به یاری او میآیند و او را از شکست و ناتوانی رهایی
میبخشد .در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که علل انحراف و بیماری و همچنین
راههای تهذیب و تربیت و معالجه روان را بهطور جامع نشان داده است (خدایار ،قائمی،
.)1391
پژوهش در زمینه تاثیر مولفه های آرام روانشناختی بر تاب آوری و کاهش اضطراب
محدود است ،اما به پژوهش های مرتبط مشابه زیر می توان اشاره نمود .به عنوان مثال ،صبر به
عنوان مؤلفه ای مبتنی بر آموزههای اسالمی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های روانی ،به
ویژه اضطراب دارد و برای حفظ تعادل بهداشت روانی باید انسان در انجام کارها صبر و
شکیبایی پیشه کند (صفورایی پاریزی .)1389 ،در پژوهشی که توسط حسین ثابت ()1392
انجام شد ،صبر به عنوان مقاومتی در برابر نامالیمات و دشواری های روزگار معرفی شد و
پیامدهای صبر را دستیابی به حقیقت ،ایجاد تعادل روانی و آسان شدن سختی ها می داند .دعا
به عنوان مکملی در درمان و بهبود بیماری ها و گذر از درد جسمی و روحی بشر می باشد و
از طرفی اعتراف پژوهشگران علوم پزشکی را می رساند که بی توجهی به چنین فرصت و
امکانی یعنی استفاده از دعا و روحانیت برای درمان بیماری ها را بیش از این پذیرفتنی نمی
بینند (جهانگیر ،کاربخش و جعفری ،)1388 ،در واقع دعا درمانی به عنوان عاملی اساسی در
سالمت انسان و دور شدن از اغتشاش و بی نظمی می باشد (جهانگیری و مفتون .)1387 ،دعا
کردن نقش مهمی در سالمت معنوی افراد دارد (یونگ وکووپسن.)2005 ،1
تحقیقات متعدد اهمیت دین را در زندگی بزرگساالن و نوجوانان تصدیق کردهاند (گرین
فیلد ،وایلنت و مارکس .)2009 ،2همچنین باقری ،میریان و باقری ( )1392در پژوهشی نشان
دادند که بین توکل به خدا و سالمت روان دانشجویان رابطه معنادار جود دارد .پژوهشهای
. Young, Koopsen
. Greenfield, Vaillant & Marks
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ادبيات رشد
زیادی در
اهمیت
زبان و
هومان و بویتزیس )2010( 1نشان داد که اعتقادات دینی مجله
1383
و فارسي
میدهند که اعتقاد به خدا و نیز ارتباط با او بهعنوان دو نوع از
تابستاننشان
بهار توحقیقات
نوجوانان-دارد.
مهمترین مسائل دینی هستند و اثرات زیادی روی خوشبختی ،سالمتی و کاهش مشکالت
روانشناختی دارند (لوونتال 2و همکاران .)2000 ،در پژوهشی نشان داده شد که پیوندهای
دینی در افزایش احساس بهزیستی و رضایتمندی نقش دارند و افراد دیندار کمتر از افراد غیر
دیندار ،مرتکب جرم میشوند و میزان بیشتری از سالمت روانشناختی برخوردار هستند
(کرمی نوری ،مکری ،محمدی فر و یزدانی.)1381 ،
مسئله دیگری که حائز اهمیت است ،جایگاه ویژه دانشآموزان در تحوالت آینده هر
جامعه است و بهتبع این موضوع ،آموزشوپرورش بهعنوان منشأ تربیت نیروی متخصص
انسانی برای آینده ،اهمیت ویژهای دارد .با توجه به اینکه کشور ما جامعهای جوان است و
بیشترین پهنه هرم سنی را جوانان آن تشکیل میدهد ،در چنین جامعهای الزاماً رقابت در ادامه
تحصیل ،ورود به دانشگاه ،انتخاب مناسب رشته تحصیلی و شغل مناسب از اهمیت ویژهای
بهرهمند خواهد بود .دانشآموزان ،بهخصوص دانشآموزان دوره دبیرستان به دلیل واقعشدن در
دوره حساس نوجوانی و جوانی در معرض فشارهای عاطفی و تعارضها ،انتخابهای
سرنوشتساز ،رقابت و بهتبع آن در معرض فشارهای زیادی قرار دارند .فشارها هیجانها
میتوانند سیر پیشرفت و موفقیت نهایی دانشآموزان را تسهیل یا تضعیف کنند .ازآنجاکه
عوامل هیجانی چنین نقشی را دارند ،مدارس باید به این جنبه از تعلیم و تربیت ازجمله
مدیریت و مقابله با فشارها باهدف حفظ منافع دانشآموزان اقدام کنند .لذا با توجه به آنچه
بیان شد و اینکه پژوهشی در راستای اثربخشی مداخلههای مذکور انجامنشده و از سویی نقش
مهمی که آموزش مولفه های آرام روانشناختی در تابآوری و اضطراب امتحان میتواند ایفا
کند ،پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مؤلفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه
اسالمی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول زاهدان
انجام میشود ،پس محقق به دنبال این سؤال است که آیا آموزش مؤلفه های آرامش
. Homan & Boyatzis
. Lowenthal
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روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش
آموزان پسر متوسطه اول زاهدان مؤثر است؟
روش پژوهش

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است .جامعه
آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول شهر زاهدان در سال تحصیلی
 1396-1397تشکیل می دادند .برای انتخاب نمونه مورد پژوهش از روش نمونه گیری خوشه
ای چند مرحله ای استفاده شد ،به این صورت که از بین مدارس پسرانه دوره اول متوسطه
شهر زاهدان یک مدرسه به تصادف انتخاب شد و از این آموزشگاه از بین سه پایه (هفتم،
هشتم و نهم) دانش آموزان پایه هشتم انتخاب ( 30نفر نمونه که شامل  15نفر گروه گواه و 15
نفر گروه گواه) انتخاب شدند .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  22و آزمون
تحلیل کوواریانس تک متغیره در سطح معنی داری  0/05استفاده شد.
 -1پرسشنامه اضطراب امتحان :این پرسشنامه توسط ابوالقاسمی ،اسدیمقدم ،نجاریان و
شکرشکن ( )1375ساختهشده است .این پرسشنامه 25 ،ماده دارد که با استفاده از روش تحلیل
عوامل برای سنجش عالئم اضطراب امتحان بر روی یک نمونهی دانشآموزی ساخته شد.
آزمودنی به هر ماده ،بر اساس انتخاب یکی از چهار گزینهی «هرگز»« ،بهندرت»« ،گاهی
اوقات» و «اغلب اوقات» پاسخ میدهد که به ترتیب نمرات  3 ،2 ،1 ،0را بر اساس پاسخهای
دادهشده دریافت میکنند .دامنه نمرات این آزمون 0 ،تا  75است و نمرهی باال در این آزمون
بیانگر اضطراب امتحان باالست .ابوالقاسمی و همکاران ( )1375از طریق باز آزمایی ،روایی
مقیاس اضطراب امتحان را برای کل آزمودنیها ،آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر به
ترتیب 0/88 ،0/78 ،و  0/67مشاهده کردند .همچنین بهمنظور سنجش پایایی ،از مقیاس
عزتنفس کوپر اسمیت استفاده کردند .ضرایب همبستگی نمرههای کل آزمودنیها،
آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر در مقیاس عزتنفس با مقیاس اضطراب امتحان ،به
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ادبيات روش
پایایی کل به
حاضرزبان و
ترتیب -0/68 ،0/57 ،و  -0/43با  p=0/100بود .در پژوهش مجله
1383
تابستان
کرونباخبهار
فارسي -
دست آمد.
/78و 0به
آلفای
-2پرسشنامه تابآوری :این پرسشنامه توسط کونور و دیوید سون )2003( 1ساخته شده و
دارای  25گویه است که سازه تابآوری را در اندازههای پنجدرجهای لیکرت میسنجد .هر
عبارت بر اساس یک مقیاس لیکرت بین ( 0کامالً نادرست) تا ( 4همیشه درست) نمرهگذاری
میشود و دامنه نمرهی کل بین  0-100است .نتایج مطالعات مربوط به ویژگیهای روانسنجی
این پرسشنامه در نمونههای بهنجار و بیمار ،اعتبار و روایی آن را تائید کرده است (کونور و
دیوید سون .)2003،محمدی ( )1384این پرسشنامه را بر روی  248نفر اجرا نمود و اعتبار آن
را با روش همسانی درونی  0/89گزارش نمود .در پژوهش حاضر پایایی کل به روش آلفای
کرونباخ  0/82به دست آمد.
برای اجرا در ابتدا با اخذ مجوز از آموزشوپرورش زاهدان و مشخص نمودن نمونه ،به
کسانی که مالکهای ورود به پژوهش را داشتند ،توضیحاتی در مورد شیوه و فرآیند پژوهش
داده شد .مالکهای ورود دانشآموزان در این پژوهش عبارت بود از نداشتن سابقة بستری
روانی ،نداشتن پروندۀ بیماریهای روانپزشکی و تشخیص سایر اختالالت ،نداشتن سابقة سوء
مصرف مواد مخدر براساس پروندههای مشاورهای ،قرار نداشتن تحت درمان یا روشهای
اثربخشی دیگر و تمایل و رغبت برای شرکت در پژوهش براساس تشخیص در مصاحبه.
مالک های خروج نمونه شرکت در هشت جلسه آموزش و عدم غیبت در جلسات آموزشی
بود.
مالحظات اخالقی در این پژوهش شامل حضور داوطلبانة اعضا در جلسات برنامة
مشاورهای گروهی ،تکمیل کردن پرسشنامهها با میل و رغبت توسط اعضا ،برنامهریزی مناسب
برای اجرای جلسات مشاوره بهطوریکه مزاحم تدریس دبیران و برنامههای مدرسه نشود،
محرمانه ماندن اطالعات و نام افراد در پژوهش بود .افراد گروه آزمایش در  8جلسه ی 45
دقیقه ای آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر

آموزههای اسالمی (دعا و صبر) بر اساس

پروتکل ساخته شده توسط فرشاد ،کالنتر کوشه و فرحبخش ( )1393شرکت کردند ،اما گروه

اثربخشی آموزش مؤلفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی (صبر و دعا) در
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کنترل هیچ مداخلهای دریافت ننمود .سپس از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .خالصه
پروتکل درمانی آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزه های اسالمی (دعا و صبر) به شرح
زیر بود:
جدول  :1خالصه جلسات آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزه های اسالمی
جلسه

شرح مختصر

جلسه اول

برقراری ارتباط و آشنایی با دانش آموزان ،بیان اهداف ،روش کار و تشریح جلسات

جلسه دوم

آرامش روانی و اهمیت آن در زندگی فرد

جلسه سوم

آموزش صبر و انواع آن.

جلسه چهارم

اثرات صبر بر سختی ها و مزایان آن

جلسه پنجم

ویژگی صابران (کنترل خشم)

جلسه ششم

شناخت دعا به عنوان عاملی مکمل صبر و راهگشای آرامش روانشناختی (هدف گذاری)

جلسه هفتم

آموزش دعا

جلسه هشتم

آرامش روانشناختی بر مبنای دعادرمانی .جمع بندی و ارزیابی روند کار.

یافته ها

به منظور بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه
اسالمی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان از آزمون تحلیل
کوواریانس تک متغیره استفاده شد .پس از تائید مفروضه همسانی ماتریس کوواریانسها و
همگنی واریانس متغیرهای وابسته در بین گروهها به عنوان مفروضات ،آزمونهای آماری انجام
شد.
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جدول  .2شاخص های توصیفی متغیرهای اضطراب امتحان و تاب آوری در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به

مجله زبان و ادبيات

تفکیک دو گروه آزمایش گواه به همراه نتایج آنالیز کوواریانس

فارسي  -بهار و تابستان 1383
متغیر

پیش آزمون

گروه
میانگین

انحراف

پس آزمون
میانگین

معیار

اضطراب
امتحان
تاب آوری

مقایسه پس آزمون

انحراف
معیار

آزمایش

43/87

10/494

41/73

10/138

گواه

44/60

11/044

43/73

10/464

آزمایش

36/33

10/588

38/47

10/433

گواه

38/67

11/580

39/13

10/743

مقدار F

مقدار P

مجذور اتا

14/202

>0.001

0/345

13/147

>0.001

0/327

مطابق جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات اضطراب امتحان افراد
در گروههای آزمایش و گواه ،نشان داد که پس از حذف اثر پیشآزمون و با توجه به پایین تر
بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در پس آزمون ،می توان نتیجه گرفت که آموزش مؤلفه
های آرامش روانشناختی موثر بوده و موجب کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان می شود
()p>0/001
همچنین نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات تاب آوری افراد در گروههای
آزمایش و گواه ،نشان داد؛ که پس از حذف اثر پیش آزمون و با توجه به باالتر بودن میانگین
نمرات گروه آزمایش در پس آزمون ،می توان نتیجه گرفت که مؤلفه های آرامش روانشناختی
موثر بوده و موجب بهبود تاب آوری دانش آموزان می شود (.)p>0/001
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش مؤلفههای آرامش روانشناختی مبتنی بر
دیدگاه اسالمی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول
شهر زاهدان انجام شد .اولین یافته پژوهش نشان داد که آموزش مؤلفههای آرامش روانشناختی
مبتنی بر دیدگاه اسالمی(صبر و دعا) بر اضطراب امتحان موثر بوده و موجب کاهش اضطراب
امتحان دانش آموزان شده است .نتیجه به دست آمده همراستا با مطالعات تقریباً مشابه در این
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زمینه از جمله پژوهشهای (جهانگیری و مفتون1387 ،؛ فالحی و اسدی1395،؛ جاللی و
احمدی 1394،و حسین ثابت )1387،بود .در پژوهشی فالحی و اسدی( )1395دریافتند که
آموزش مثبتاندیشی و دعا ،میزان اضطراب و افسردگی را کاهش میدهد .یافتههای پژوهشی
محمدی جاللی و احمدی( )1394نشان داد که آموزش راهکارهای مقابلهای اسالم برگرفته از
آیات قرآن کریم روش و راهکار موثری در کاهش اضطراب دانش آموزان میباشد .نتایج
مطالعه حسین ثابت( )1392نشان داد که آموزش صبر منجر به کاهش اضطراب ،افسردگی و
افزایش شادکامی در هرسه گروه آزمایشی (مضطرب ،افسرده و مضطرب-افسرده) شده است.
در به دست آمدن چنین نتیجهای میتوان گفت که آموزههای اسالمی باعث ایجاد آرامش
درونی می گردد و باعث میشود افراد خود را همانگونه که هستند با تمام ویژگیهایی که
دارند ،بپذیرند .در حقیقت ارتباط با نیروی الهی به افراد نگرشی مثبت به زندگی می دهد.
تقویت آموزههای اسالمی از قبیل دعا و صبر باعث میشود فرد قدردان جنبههای زندگی گردد
و احساس مثبت در مورد زندگی گذشته داشتهباشد و همچنین باعث میشود افراد احساس
نارضایتی در مورد خود را کنار بگذارند و با خدای خود ارتباط داشته و همیشه در حال نیایش
و عبادت باشند و احساس یأس درباره زندگی گذشته را کنار بگذارند و دیگر آرزوهایش با آن
چیزی که هستند متفاوت نباشد ،در واقع زمانی که نوجوانان دعا میخوانند و با خدای خود
راز و نیاز میکنند ،احساس خوبی دارند و برای حل مشکالتشان به خدا توکل میکنند؛ در
نتیجه کمتر اضطراب خواهند داشت .افرادی که به ویژگیهای خداوند مثل رحمت ،بخشندگی
و کمک خداوند توجه دارند ،هنگام سختیها و مشکالت درمانده نمیشوند .به همین دلیل به
احتمال کمتر دچار اضطراب میشوند .همچنین در آموزش صبر ،سعی میشود افراد خطرها و
بحرانها را بیش از حد خطرناک یا وخیم ارزیابی نکنند .این کار ،با تفهیم این مطلب صورت
میگیرد که گاهی بحرانها از سوی پروردگار ،برای امتحان انسان است و منجر به رشد و
تعالی انسان میشوند و سعی میشود به جای تمرکز بر مشکل ،به نحوه مقابله با مشکل تأکید
شود و فرد از حداکثر منابع مقابله خود استفاده کند .لذا موجب میشود که اضطراب آنان در
موقعیتهای مختلف از جمله امتحان کاهش یابد.
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ادبياتدیدگاه
مبتنی بر
شناختیزبان و
دیگر یافته پژوهش نشان داد که مؤلفههای آرامش روان مجله
بهار و
فارسي -
1383موثر بوده و موجب بهبود تاب آوری دانش آموزان میشود.
تابستان آوری
دعا) بر تاب
اسالمی(صبر و
نتیجه به دست آمده همسو با مطالعه (قدم پور و همکاران1397،؛ خالدی 1396،و نعیمی و
همکاران )1395،میباشد .قدم پور و همکاران( )1397در مطالعه خود دریافتند که آموزش صبر
به شیوه گروهی در افزایش تاب آوری دانشآموزان مؤثر میباشد .همچنین نتایج پژوهش
نعیمی و همکاران( )1395نشان داد که مثبت اندیشی بر مبنای آموزههای دینی موجب بهبود
نسبی شاخص تاب آوری و تغییر نسبی در رغبتهای شغلی تحصیلی دانشآموزان شده است.
نتایج مطالعه خالدی( )1396نشان داد که آموزش صبر در افزایش تاب آوری نوجوانان دختر
موثر بود است.
در توجیه یافتههای پژوهش میتوان گفت که یکی از عوامل مؤثر بر تاب آوری دانش
آموزان آموزههای اسالمی از قبیل نماز و دعا و صبر میباشد و میتوان به آموزههای اسالمی
متکی بود و آموزههای اسالمی را به عنوان عواملی که دربرگیرنده آرامش روانشناختی
میباشند ،در نظر گرفت .دعا و نیایش یکی از سرچشمههای آرامش روانی می باشد که
میتواند از اضطراب و نگرانی آدمی بکاهد و یا از بروز آن پیشگیری کند .صبر نیز باعث
آرامش درونی افراد میشود .در حقیقت ،صبر عامل اصلی پیروزی بر مشکالت و غلبه بر
حوادث(تسلط بر محیط) میباشد و موجب افزایش ظرفیت برخورد با حوادث استرسزا(تاب
آوری) و مانع اختالل در تدبیر و چارهاندیشی (هدفمندی در زندگی) میشود .به عبارتی دیگر
باورهای مذهبی مانند دعا و نیایش و توکل به خدا ارزش مثبتی در پرداختن به نکات معنیدار
زندگی دارند این نوع مقابلهها ،هم منبع حمایت عاطفی و هم وسیلهای برای تفسیر مثبت
حوادث زندگی هستند ،میتوانند سالمتی را برای انسان به دنبال داشته باشند و از طریق ایجاد
امید و تشویق به نگرشهای مثبت ،موجب آرامش روانی فرد شوند .باور به این که خدایی
هست که موقعیتها را کنترل می کند و ناظر بر ماست ،اضطراب و فشارها را کاهش میدهد؛
به طوری که اغلب افراد مومن ارتباط خود را با خداوند مانند ارتباط با یک دوست صمیمی
توصیف میکنند و معتقدند که میتوان از طریق اتکا و توسل به خداوند ،اثر موقعیتهای غیر
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قابل کنترل را به طریقی کنترل نمود .به همین دلیل گفته میشود که دین میتواند به شیوه
فعالی در معنای زندگی موثر باشد .به طور کلی داشتن معنا و هدف زندگی ،امیدواری به کمک
و یاری خداوند ،در شرایط مشکلزای زندگی ،برخورداری از حمایتهای اجتماعی و ...
همگی از جمله منابعی هستند که افراد مومن و با ایمان با برخورداری از آنها میتوانند در
مواجهه با حوادث فشار زای زندگی آسیبهای کمتری را تحمل کنند.
در انجام این مطالعه ،پژوهشگران با محدودیتهایی مواجه بودند ،از جمله :پیگیری
نکردن برای مشخص شدن ماندگاری اثر درمان و در نهایت محدود بودن نتایج به دانش
آموزان پسر متوسطه اول ،پیشنهاد میشود لذا پیشنهاد میشود که جهت تعمیمپذیری نتایج به
انجام مداخله مذکور بر روی سایر دورههای تحصیلی و شهرهای مختلف پرداخته شود.
همچنین به اثربخشی آرامش روانشناختی بر مؤلفههای دیگر روانشناسی از جمله خود پنداره،
عزت نفس و احساس ارزشمندی نیز پرداخته شود .همچنین ،به مقایسه رویکرد درمانی آرامش
روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی (دعا و صبر) با دیگر رویکردهای درمانی پرداخته شود.
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