
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 عاونت پژوهشی و فناوریم
 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

اضطراب، با از خدا  یرابطه تصور مثبت و منف یبررس

 دانش آموزان یاسترس و افسردگ

 مجری طرح

 دکتر اشرف میکائیلی

 همکار طرح

 پرویز پرزور

 ی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه معارف اسالم

 این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا

 گردیده است.

 1396-تابستان
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

ابعاد مختلف توجه به تأثيري كه نوع نگرش نسبت به خداوند بر با 

 و مثبت تصور رابطه بررسی پژوهش حاضر با هدفافراد دارد،  سالمت

 اردبيل آموزان دانش افسردگی و استرس اضطراب، با خدا از منفی

نفر  240تعداد نمونه ای به است. برای انجام پژوهش  گرفته صورت

با روش تصادفی چند  از دانش آموزان دختر و پسر شهر اردبيل

هاي هاي پژوهش توسط پرسشنامهشدند. داده در نظر گرفتهمرحله ای 

 و مقياس اضطراب، استرس و افسردگی لویندا (RSI)تصور از خدا 

گردآوري و با استفاده از آزمون همبستگی پيرسون، رگرسيون 

نتایج نشان مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.  tگانه و آزمون چند

 اضطراب،) روانی سالمت تواند می خدا از منفی و مثبت داد كه تصور

 که صورت بدین کند، بينی پيش را آموزان دانش( افسردگی و استرس

 و پایين افسردگی و استرس اضطراب، عالیم با خدا از مثبت تصور



 

 

رابطه  باال افسردگی و استرس اضطراب، عالیم با خدا از منفی تصور

همچنين نتایج حاصل از تحليل  .(>001/0P) داشتند معنی داری

 واریانس از درصد 2/25 ترتيب رگرسيون چندگانه نشان داد که به

 واریانس از درصد 38 و استرس واریانس از درصد 4/33 اضطراب،

 .شود می تبيين خدا از منفی و مثبت تصور وسيله به افسردگی

نوع تصور از  نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد كه بنابراین،

 سالمت روانی دانش آموزان نقش قابل تأملی دارد. خدا در پيش بينی

 در مذهبي هايزمينه ارائه و خداوند از مثبت تصور آموزشلذا 

 در برنامه، فوق هايكالس و تحصيل دوران طول در مختلف هايكالس

 .كندمي ایفا مؤثري نقش آموزان دانش رواني بهداشت ارتقا

 تصور مثبت از خدا، تصور منفی از خدا، اضطراب، استرس، افسردگی کلمات کلیدی:
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 مقدمه  -1-1

 یفرهنگ ،یتيترب یاست که در آن آرمانها ای آموزش و پرورش عرصه 

 .شوند یدنبال مبرای تربيت انسان های طراز انقالب اسالمی  یو اخالق

امروزه دانش آموزان به دليل نقش مهمی که در اداره آینده کشور 

دارند، یکی از قشرهای مهم جامعه به حساب می آیند. این گروه به 

دليل شرایط سنی و موقعيت خاص اجتماعی، در معرض استرس های 

نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی فراوان می باشند. 

است و نوجوانان ناچارند با رویدادهای انتقالی بسياری از نظر 

زیست شناختی، تحصيلی و اجتماعی روبرو شوند. با توجه به 

ویژگيهای خاص نوجوانی، این دوران با مشکالت خاص خود از جمله 

ن، از جمله اضطراب، استرس و افسردگی مواجه است. عالوه بر ای

مهمترین مشکالت دوره نوجوانی و جوانی عبارت است از: بحران 

هویت، انحرافات اجتماعی، پرخاشگری، بزهکاری، اعتياد، خود کشی، 

مشکالت تحصيلی، خانوادگی، شغلی، اختالالت عاطفی و مشکالت مربوط به 

 تحصيل و مدرسه.

 رو این از. آید مي شمار به سالمت مهم ابعاد از یكي روان سالمت

 اختالالت این درمان و كنترل جهت در تالش و رواني اختالالت بررسي

جامعه باالخص در بين دانش   سالمت اهداف به دستيابي در مؤثري نقش

پيچيدگی زندگی در (. چرا که 2005 هافمن،)كند  مي ایفا آموزان

تغييرسبک و شيوه های زندگی بشر، فشارهای روانی  چند دهه اخير ،

 تماعی ، کم رنگ شدن سنت ها، آداب و رسوم گذشتگان، توليد وو اج

انتشار سریع اطالعات که غالبا با اخبار هيجان برانگيز و فشارزا 

باعث شده تا انسان در گردابی از نامالیمات و همراه هستند، 

  نابسامانی های روانی و روحی قرار گيرد.

مشکالت روحی ـ های مذهبی در کاهش نقش آموزهدر این ميان، 

 روانی جوامع در عصر حاضر موضوع تحقيقات فراوانی بوده است.

رسد که مذهبی بودن و روحيه و رفتار دینی بنابراین به نظر می

آیند و باید به های شخصيتی به حساب میداشتن، بخشی از ویژگی
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های روانی پرداخته شود. مذهب و مطالعه رابطه آنها با سایر سازه

دار کردن زندگی دارند. بی، تأثير مثبتی در معناعقاید مذه

توانند زیارت و... می عبادت، خداوند، به توكل  رفتارهایی از قبيل

های مثبت، موجب آرامش از طریق ایجاد اميد و تشویق به نگرش

زندگی، احساس تعلق داشتن  درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف در

زای در شرایط مشكل خداوند به منبعی واال، اميدواری به یاری

های اجتماعی و معنوی و...، همگی از مندی از حمایتزندگی، بهره

توانند می هایی هستند كه افراد مذهبی با دارا بودن آنهاجمله روش

در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسيب كمتری را متحمل شوند. 

، زداییاسترسها، نقش مؤثری در تواند در تمامی موقعيتمی مذهب

ارزیابی موقعيت،  داشته باشد و در کاهش اضطراب و افسردگی

و...، سبب  های مقابله، منابع حمایتیارزیابی شناختی فرد، فعاليت

از طرفی، . (1386 ،همکاران)صيادی و  كاهش گرفتاری روانی شود

در اختالالت روانی موضوع  ، اضطراب و افسردگیتاثير استرس

و کليه روان شناسان  قرن گذشته بوده است در نيمپژوهشهای متعددی 

همراه با استرس  متفق القول هستند  که زندگی در قرن بيست و یکم

یا تنيدگی روانی و بحرانهایی می باشد که باعث بيماریهایی 

روانی و حتی مرگ می شود. نتایج برخی از مطالعات اخير  ،یجسمان

در  ایشات مذهبی دارند،افراد که گر نشان می دهد که آن دسته از

 از موفقيت بيشتری برخوردار هستند فشارهای روانیمواجهه با 

 در واقع برخورداری از روحيه مذهبی به افراد (.1392 )مصطفوی،

کمک می کند تا بداند در زندگی به دنبال چه ارزشها و محورهای 

با مشخص شدن این  .چه چيزهایی می خواهند کليدی بوده و از زندگی

اهميت پرداخته و عالوه  افراد می توانند کمتر به امور کم داف،اه

، اضطراب و از بروز استرس بر جلوگيری از اتالف وقت و انرژی خود،

 مفهوم اینكه به توجه . با(1388 نمایند )محمدی، جلوگيری افسردگی

لذا  است، مذهبی موضوعات اساسی در متون جمله از تصور از خدا

امکان بررسی نقش این مفهوم در کاهش فشارهای روانی را فراهم می 

 و مثبت تصور رابطه با هدف بررسیکند، بنابراین پژوهش حاضر 
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 اردبيل  آموزان دانش افسردگی و استرس اضطراب، با خدا از منفی

  .صورت گرفته است

 مسئله بيان-1-2

جامعه دارند و از بعضي از اختالالت روان شناسي شيوع زیادي در 

اختالالت مهم محسوب مي شوند. از جمله اختالالت مهم و شایع در 

و   ، استرساختالل افسردگيباالخص در بين دانش آموزان،  جامعه

اضطراب  است كه هر ساله تعداد زیادي از انسانها به آن دچار و 

 تهزینه هاي زیادي را نيز صرف خود مي كنند، همچنين این اختالال

كرد افراد را از جنبه هاي گوناگون دچار اشكال مي كند و عمل

عواقب و پيامدهاي زیادي را به دنبال دارند كه به طور  مشكالت و

كلي، تمام سيستم یك جامعه را تحت شعاع قرار مي دهند، در واقع 

بهداشت رواني كل جامعه را تحت تأثير قرار مي گيرد )دادستان ، 

راب، استرس و افسردگی، به یکی از امروزه اضط(. بطوریکه 1387

مهمترین مسائل مورد مطالعه روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان 

علوم رفتاري تبدیل شده است و طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، 

درصد کل اختالالت روانی  35اختالالت خلقی مانند: افسردگی و اضطراب، 

کی و نوجوانی منشأ را تشکيل می دهند که اکثر آنها از دوران کود

(. 2011گيرند)خمسه، روحی، عبادی، حاج امينی، سليمی و رادفر،  می

حـالتي اسـت كـه تقریبـًا در همـة انسـانهـا در طـول  اضـطراب

زندگيشان به درجات مختلف بروز ميكند، به طوري كه هـر كـس در 

زندگي خود حداقل یك بار این احساس را تجربه كرده اسـت)فایل و 

وجود اندكي اضطراب در انسان هم طبيعي و هم الزم است،  (2012هاید، 

ولي اگر از حد بگذرد براي او مشكل ساز خواهد بود، به طوري كه 

با داشتن اطالعات و مهارت قـادر نخواهـد بـود امتياز الزم را 

اضطراب در نظریه راجرز  (.2011كسب كند)ریچاردسون و همكاران، 

د تجارت و ادراكات ناهماهنگ با خود پنداره وجو ؛عبارت است از

فرد. به عقيده راجرز فرد روان نژند )روان رنجور( مضطرب فردي 

است كه تجارت زندگي او با خویشتن پنداره او گاهي ناهماهنگ و 
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گاهي حتي در تضاد است. به همين دليل راجرز معتقد است براي 

تفاده از دو جلوگيري و كاهش اضطراب، فرد مضطرب از طریق اس

 نهمكانيزم انكار و تحریف سعي مي كند بين خود واقعي و زمي

فشار  .(2008، 1کرکبی و همکاران) كند ایجاد تعادل خود تجربي

روانی یا استرس نيز اصطالحی است که برای توصيف وضعيت، شیء یا 

های جسمانی که شود، احساسات و پاسخشخصی که موجب فشار روانی می

رود، چه این امر، آید و نتایج حاصله، بکار میوجود میدر فرد به 

(. 2000، 2کرتيسرفتاری باشد، چه شناختی باشد و چه فيزیولوژیایی )

استرس زیاد بر نظام ایمنی بدن تاثير منفی داشته، کارایی آن را 

ها را پذیری در برابر بيماریکاهش داده و از این طریق آسيب

اختاللی روانشناختی است که بخش  3ردگیافسدهد. همچنين افزایش می

شناسی را به خود نپزشکی و عصبروا های روانشناسی،ای از پژوهشعمده

خلق ناشاد افسردگی شامل (. 1380عليلو، محمود) اختصاص داده است

)نااميدی، غم، اندوه، ناراحتی یا نگرانی( و فقدان عالقه و لذت 

باشد های فرد میهای عادی و سرگرمیدر تقریبًا همه فعاليت

های مرتبط با ویژگی (.1391، به نقل از طهماسبی، 9871 ،4ساراسون)

 احساس شکست، ارزشی،احساس بی تمرکز ضعيف، مشکالت رفتاری، افسردگی،

 گيری اجتماعی،گوشه نفس پایين، به اعتماد افکار بدبينانه،

 (.۲۰۰۳ ،5)مش و بارکلی باشدپذیری و مشکالت خانواده میتحریک

 یباورند که مذهب  آثار بالشک نیامروزه غالب صاحب نظران بر ا

بشر دارد که البته در  یابعاد زندگ گریروان و د ،بر سالمت جسم

بهداشت جسم و روح و  رامونيدستورات اسالم پ، یاله انیاد انيم

است و از نظر روان شناسان مسلم و  نيفرام نیامور کاملتر ریسا

 یها یاز ناراحت یکه ناش یروان یها یماريب کثراست که ا یقطع

 شتريب یمذهب ريافراد غ انياست ، در م یزندگ یها یو تلخ یروح

                                                           
1.  Kirkby & et al 

2. Curtis Anthony James 

3. Depression   

4. Sarason 

5. Mash & barkley 
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با توجه (. در این ميان، 1378و همکاران ،  یشود ) اسالم یم دهید

به اینكه موضوع خدا از جمله تفكرات اساسی مذهبی است و در رأس 

هایی پيدا شناسان گرایشموضوعات مذهبی قرار دارد، در بين روان

ای العادهشده است مبنی بر اینكه در ایمان به خدا، نيروی خارق

در  بخشد ووجود دارد كه نوعی قدرت معنوی به انسان متدین می

كند و مردم را از نگرانی و های زندگی او را كمك میتحّمل سختی

سازد. اضطرابی كه بسياری اكنون در معرض ابتالی آن هستند، دور می

گامانی كه این مسئله را مطرح كرد ویليام جيمز بود. یكی از پيش

ای ناگسستنی وجود دارد. اگر گوید: ميان ما و خداوند رابطهوی می

ا تحت اشراف خداوند درآوریم و تسليم او شویم تمام ما خود ر

  (.1388)نجاتی،  آمال و آرزوهای ما محقق خواهد شد

گذارد، یكی از عواملی كه بر رابطه افراد با خداوند تأثير می

تصور از خدا یك . نوع تصوری است كه افراد از خداوند دارند

تری به  يعپدیده چند بعدی یا چند متغيری است كه تحت حيطه وس

( انگيزه های 1996)1و اسميت مارک .(2000لی، )نام دین قرار دارد 

اصلی انسان از ارائه اسنادهای مذهبی را یافتن معنا، کنترل و 

کنترل تفسيری نيز ارائه می دهد  حرمت خود می دانند. مذهب یک حس

خداوند در قرآن دو که موجب افزایش سالمت روانی انسان می شود. 

صورت اساسی مقابل  دهد كه بهفاوت از خود نشان میسيمای مت

اند. البته برای عقل مّتقی مؤمن، این دو سيما یكدیگر قرار گرفته

چيزی جز دو جانب خدای یگانه نيست، ولی برای عقل معمولی، این 

را  رسند. در یكی از این دو سيما، خدا خوددو متضاد به نظر می

و خدای محبت و رحمت نامتناهی و  پایانخواهی بیخدای خير و نيك

گير در دهد. در جایی دیگر، خدا سختبخشنده و آمرزنده نشان می

نشدنی در روز داوری و سخت كيفر دادگستری و داور نرم

كننده است كه غضب وی بر هر كه فرود آید او )شدیدالعقاب( و تالفی

از خدا در (. بنابراین تصوری كه 2012)توشيکو،  آوردرا از پا درمی

تواند شكل بگيرد به تصور مثبت و منفی تقسيم می شود و افراد می

                                                           
1. Mark & Smith 
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و ... تصور  در تصور مثبت از خدا، خدا مهربان، حمایتگر، راهنما

و در تصور منفی از  دهی داشته باشدتواند نقش آرامشمی شود كه می

كننده، كننده، تنبيهخدا، خدا با اصطالحات منطقی نظير طرد

شود افراد نوميدی، تنفر و شود كه باعث مین و... تصور میمهربانا

 (.2005)گرینوی و همکاران، خلق منفی را تجربه كنند

پژوهشگران رابطه بين باورهای دینی با سالمت جسمانی و روانی 

را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهش ها نشان می دهد که 

مانی و روانی رابطه بين باورها و اعتقادات مذهبی با سالمت جس

؛ سيمن، 2003؛ پاول و همکاران، 2003وجود دارد)الرسون و همکاران، 

سه گروه از افراد شركت كننده در  ( روی2000)1كرك پاتریك(.  2003

تحقيقات مربوط به مذهب و نظریه تماس كار كرده است. او ابتدا 

یژه های وهایی كه داوطلبانه به پرسشنامهآنها را بر اساس پاسخ

های خاص، به سه گروه تقسيم و از داده بودند و نيز نتایج مصاحبه

هم جدا كرد: گروه اول یا گروهی كه خدا را بعنوان یك دوست 

شناختند، گروه دوم یا گروهی واقعی مراقبت كننده و قابل اتكا می

دانستند و كه خدا را رفيق سرد، انتقام جو و غير پاسخگو می

گروهی كه در قبول وجود خدا یا ضرورت  سرانجام گروه سوم یا

اعتقاد به او دچار تزلزل بودند. گروه اول و دوم هنگام برخورد 

با پيشامدهای رنج آور و مشكالت زندگی روزمره به خدا روی 

دادند، های تماس جویانه خود قرار میآوردند و او را هدف تالشمی

ابزار دیگری  در حاليكه گروه سوم درهنگام برخورد با مشكل، از

كردند. چون فكر كردن، استراحت عضالنی و مانند اینها استفاده می

ها در دو گروه اول و دوم  در پایان او نشان داد كه اوالً آزمودنی

های سالمت روانی بسيار بيشتر از افراد گروه سوم دارای نشانه

بودند، ثانيًا افراد گروه اول در مقایسه با افراد گروه دوم و 

های افسردگی، اضطراب و احساس نمرات بسيار كمتری در مقياس سوم

گيرد كه علت بوجود آورنده این تنهایی كسب كردند. او نتيجه می

ها، از یك طرف برقراری یا عدم تفاوتهای كلی در نتایج آزمون

                                                           
1. Krik Patrick 
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برقراری تماس با خداوند در هنگام بحران و از طرف دیگر طرز 

است )کریکپاتریک، غير حامی  تلقی خدا بعنوان دوست حامی یا

(. با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه پژوهش خيلی محدودی 2000

در خصوص تأثير نوع تصور از خدا در سالمت روانی باالخص اضطراب ، 

رابطه  یبررسافسردگی و استرس صورت گرفته، این مطالعه به دنبال 

دانش  یدگاز خدا با اضطراب، استرس و افسر یتصور مثبت و منف

   اردبيل است.آموزان  

 اهميت و ضرورت تحقيق -1-3

تمام جوامع به دنبال این هستند که سطح سالمت افراد جامعه خود 

را ارتقاء دهند زیرا برای ایجاد جامعه توسعه یافته داشتن 

برای رشد و پيشرفت  نيروی انسانی سالم ضروری است، زیرا جوامع

به نيروی کار همه افراد خود نياز دارند و این امر نيازمند 

توجه هر چه بيشتر به امر بهداشت می باشد. که در درجه اول پيش 

گيری و در درجه دوم مداخله و درمان افرادی که درگير مشکالت و 

بيماری های العالج می باشند، زیرا افرادی که دچار بيماری العالج 

-تند به نيروی خود ایمان نداشته و گوشه گيری و انزوا میهس

توانيم سالمت این افراد ای مناسب میگيرند. که با روشهای مداخله

 را افزایش داد تا عضو مفيدی از جامعه شوند. 

ساختار روحی و عقلی انسان به گونه ای است که طبعًا         

جهان می باشد، جذب به سوی ذاتی عظيم، دانا و توانا که آفریده 

می شود و در مقابل قدرت و عظمت اش خضوع و کرنش می نماید. پس 

بنابراین توجه به معنویت، دلبستگی به خدا و نوع نگرش افراد به 

معارف الهی می تواند از اهميت بسزایی برخوردار باشد. با توجه 

به اینکه عصری که در آن زندگی می کنيم، عصر اضطراب ناميده شده 

ست و در پژوهش ها یکی از عّلت های کاهش دهنده ترس از مرگ، ا

مذهب و معنویت و ارتباط خدا عنوان شده است، پس نتایج این 

پژوهش می تواند مسئولين مربوطه را در زمينه توجه به مذهب و 

مراسمات مذهبی در کاهش مسائل و مشکالت روانی دانش آموزان کمک 
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ر جامعه فعلی ما بر گرایشات نماید. از طرف دیگر با اینکه د

دینی و معنوی  توجه وافر می شود و تبليغات انجام شده در این 

زمينه بر کسی پوشيده نيست، اما متأسفانه مفهوم سازی و تعریف 

هایی مواجه شده، پس پژوهش در این زمينه عملياتی از آن با کاستی

این خأل را پر می کند. همچنين با توجه به اینکه نوجوانی دوره 

سالمت روانشناختی و ای پيچيده ایی از رشد انسان است، تامين 

این قشر در دوران تحصيل و بعد از آن، مسئوليتی سنگين  شادکامی

 است.

عهد مذهبي، سرسپردگي تحقيقات به طور مكرر نشان داده اند كه ت

كاهش  و ایمان مذهبي با بسياري از شاخص هاي سالمت و بيماري مثل

اضطراب و افسردگي، افزایش عزت نفس، تحمل و بردباري، و 

ها همچنين نشان داده اند  خودكنترلي در ارتباط بوده اند. پژوهش

از خدا مي تواند در چگونگي شكل  و تصور كه كيفيت تصویر ذهني

هوم خود و تصویر ذهني از خود تاثير بگذارد. مطالعات گيري مف

نشان داده اند كه عزت نفس افراد با تصویر مثبت از خدا، باور 

به خداي دوست دارنده همبستگي مثبت داشته و بطور منفي با تصویر 

ذهني طردكننده از خدا در ارتباط مي باشد)بنسون و اسپيلكا، 

تصویر ذهنی افراد با سه شاخص  خالء پژوهشی در خصوص رابطه (.1973

اضطراب، استرس و افسردگی و عدم بررسی این متغير تصور از خدا 

در بين دانش آموزان در داخل کشور، ضرورت این پژوهش را ایجاب 

از مسائل مورد توجه در امر  یکیمطالعه  نیا جینتامی کند. 

عارف ی)باالخص مسأله ای که به عمق مو توجه به معارف اسالم تیتقو

در سطح جامعه را  یسالمت روان شیدر افزا الهی یعنی تصور از خدا(

 یمطالعه برا نیا جینتا گرید یو پاسخگو خواهد بود. از سو یبررس

 یدر سطح منطقه ا یو حت یدانشگاه ريم گيو تصم یفرهنگ ینهادها

. است یپژوهش قابل بهره بردار یرهايدر امر مربوط به متغ زين

عوامل استرس زا در دانش آموزان و آثار مخّرب  یتوجه به فراوان

و حرفه اي آنان و از آنجا که دانش آموزان هر  یشخص یآن بر زندگ

سازان و  ندهیآن جامعه و آ یجامعه، دسترنج معنوي و انسان
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صنعت و فّناوري هاي  شرفتيسازمان دهندگان فرداي آن کشورند، با پ

 شیافزا ،یشکالت جسمانو م یماري هاي روانياختالالت و ب د،یجد

معارف  نگرش به قيعم راتيداشته اند و با توجه به تأث رييچشمگ

 یمطالعه حاضر با بررس، در سالمت روان دانش آموزان الهی و مذهبی

است، کامالً جزو  یو علم یفرهنگ یاصل یاز دغدغه ها یکیکه  یموضوع

 شود. یمحسوب م و در عين حال قابل بررسی زمباحث رو

 داف پژوهشاه -1-4
 الف( اهداف كلي 

از خـــدا بـا  یارتبـاط تصــــور مثبــت و منفــ نييتعـ

 دانـش آمـوزان. ، استرس و افسردگیاضطراب

 ب( اهداف جزيي 

 دا با اضطرابــخاز  و منفـی تـور مثبـــتصتعـيين ارتباط  -1

 دانـش آمـوزان.

 استرساز خــدا با  یارتباط تصـــور مثبـت و منفـ نييتعـ -2

 دانـش آمـوزان.

 افسردگیاز خـدا با  یارتباط تصــور مثبـت و منفـ نييتعـ -3

 دانـش آمـوزان.

دانش  بيناز خدا  یتصور مثبت و منفتفاوت جنسيتی  ميزان نييتع -4

 آموزان

 سواالت و فرضيات پژوهش-1-5 

تصور مثبت از خدا رابطه منفی و تصور منفی از خدا رابطه مثبت  -1

 ری با اضطراب دانش آموزان دارد.معنی دا

از خدا رابطه مثبت  یو تصور منف یتصور مثبت از خدا  رابطه منف-2

 . دانش آموزان دارد استرسبا  یدار یمعن

از خدا رابطه مثبت  یو تصور منف یتصور مثبت از خدا رابطه منف-3

 دانش آموزان دارد. افسردگی با یدار یمعن
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و  نمرات تصور مثبتميزان پسر، در   و دختر دانش آموزان نيب -4

 دارد.وجود  یداری از خدا تفاوت معن منفی

 

 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها-1-6
 

 تصور از خدا-1-6-1

خداوند در قرآن دو سيمای متفاوت از خود نشان تعریف مفهومی: 

اند. البته صورت اساسی مقابل یكدیگر قرار گرفته دهد كه بهمی

مّتقی مؤمن، این دو سيما چيزی جز دو جانب خدای یگانه برای عقل 

رسند. در نيست، ولی برای عقل معمولی، این دو متضاد به نظر می

پایان خواهی بیرا خدای خير و نيك یكی از این دو سيما، خدا خود

دهد. و خدای محبت و رحمت نامتناهی و بخشنده و آمرزنده نشان می

نشدنی در روز در دادگستری و داور نرم گيردر جایی دیگر، خدا سخت

كننده است كه غضب وی بر داوری و سخت كيفر )شدیدالعقاب( و تالفی

(. بنابراین 2012)توشيکو،  آوردهر كه فرود آید او را از پا درمی

تواند شكل بگيرد به تصور مثبت و تصوری كه از خدا در افراد می

دا، خدا مهربان، منفی تقسيم می شود و در تصور مثبت از خ

دهی تواند نقش آرامشو ... تصور می شود كه می حمایتگر، راهنما

و در تصور منفی از خدا، خدا با اصطالحات منطقی نظير  داشته باشد

شود كه باعث مهربان و... تصور میكننده، ناكننده، تنبيهطرد

)گرینوی و لق منفی را تجربه كنندخشود افراد نوميدی، تنفر و می

 (.2005همکاران، 

تعریف عملياتی: در این پژوهش منظور از تصور از خدا نمره ای 

بدست می  (RSI) پرسشنامه تصور از خدااست که دانش آموزان در 

 آورد که مقياس اندازه گيری آن فاصله ای می باشد.

 استرس-1-6-2

فشار روانی یا استرس اصطالحی است که برای تعریف مفهومی: 

شود، احساسات شیء یا شخصی که موجب فشار روانی میتوصيف وضعيت، 
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آید و نتایج حاصله، های جسمانی که در فرد به وجود میو پاسخ

رود، چه این امر، رفتاری باشد، چه شناختی باشد و چه بکار می

 (.2000، 1کرتيسفيزیولوژیایی )

تعریف عملياتی: منظور از استرس نمره ای است که دانش آموزان 

بدست می آورد. مقياس این متغير فاصله  لویندا س استرسمقيادر 

 ای است.

 

 افسردگی-1-6-3

اختاللی روانشناختی است که بخش  2افسردگی تعریف مفهومی:

شناسی را به خود نپزشکی و عصبروا های روانشناسی،ای از پژوهشعمده

خلق ناشاد (. افسردگی شامل 1380عليلو،محمود) اختصاص داده است

)نااميدی، غم، اندوه، ناراحتی یا نگرانی( و فقدان عالقه و لذت 

باشد های فرد میهای عادی و سرگرمیدر تقریبًا همه فعاليت

های مرتبط با ویژگی (.1391، به نقل از طهماسبی، 9871 ،3ساراسون)

 احساس شکست، ارزشی،احساس بی تمرکز ضعيف، مشکالت رفتاری، افسردگی،

 گيری اجتماعی،گوشه نفس پایين، به اعتماد ر بدبينانه،افکا

 (.۲۰۰۳ ،4)مش و بارکلی باشدپذیری و مشکالت خانواده میتحریک

افسردگی در معنای محدود پزشکی به منزله یک بيماری خلق یا 

اختالل کنش خلق و در سطح معمولی نشانگانی است که تحت سلطه خلق 

به نقل از  ؛1990، 6برن و کيتروبلک ؛1992 ،5افسرده است )لو و لو

های تشخيصی آخرین نسخه راهنمای تشخيصی (. طبق مالک1380، دادستان

عالئم افسردگی اساسی باید حداقل دو   ، 7های روانیو آماری اختالل

هر روز به طول بيانجامد و حداقل یکی از دو عالمت  تقریباً  ،هفته

                                                           
1. Curtis Anthony James 

1. Depression   

2. Sarason 

3. Mash & barkley 

4. Lou & lou 

5. Belk Bern & kittro 

6. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) 
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های فرد فعاليت یعنی خلق پایين یا عدم عالقه و لذت در همه ،اصلی

عالمت دیگر شامل تغييرات  9عالمت از  4حداقل  ؛ همچنيندیده شود

اشکال  احساس گناه، فقدان انرژی، تغييرات خواب، اشتها و وزن،

گيری و افکار عودکننده مرگ یا خودکشی در تمرکز و تفکر و تصميم

عالئم متعددی واجد د. افسردگی به طور کلی را به همراه داشته باش

 .(1392)گنجی،  است که ماهيت آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است

است  ینمره ا افسردگیمنظور از در این پژوهش  تعریف عملياتی:

 اسيآورد. مق یلویندا بدست م افسردگیکه دانش آموزان در مقياس 

 .است یفاصله ا ريمتغ نیا

 

 

 اضطراب-1-6-4

اضطراب، احساس ناخوش آیند هراس و دلواپسی است تعریف مفهومی: 

از افکار  است ایاین حس آميخته .دهدکه به فرد دست می

درماندگی و برانگيختگی فيزیولوژیک. بر اساس  ترس و احساس منفی،

آید که وجود می، اضطراب معموال هنگامی به1اظهار الزاروس و کوهن

هایی وجود داشته بيشتر باشند یا خواستها از منابع موجود خواست

ای نداشته یا برای آنها پاسخ تطبيقی باشند که پاسخ آماده

خودکار وجود نداشته باشد )به نقل از متقی، اسماعيلی و روحانی، 

اضطراب بيش از حد را می توان هسته مرکزی بسياری از (. 1390

اختالالت شخصيت  اختالالت همچون ترس، وسواس، خودکشی، سوءمصرف مواد،

درصد  4تا  2و انواع انحرافات دانست، و به عنوان یک اختالل در 

اضطراب شایع ترین احساسي است كه همه .  جمعيت دیده می شود

انسان ها آن را تجربه مي كنند، در این حالت فرد احساس تحت 

. فشار بودن مي كند و احساس مي كند كه در آرامش و تعادل نيست

 الینفك زندگي انسان است، اما همين امر مي تواند تيغ اضطراب وجه 

                                                           
1. Lazarus&Cohen 



23 

 

 

 

 
The study of relationship between positive and 

negative perception of god with anxiety, stress and 

depression in students  
 

A. Mikaeili & P. Porzoor 

Abstract  

According to the effect that God's attitude toward various aspects of human health, the 

purpose of this study was the relationship between positive and negative perception of 

God with anxiety, stress and depression in students. A sample of 240 male and female 

students of ardebil city were selected by multi-stage random sampling method. The data 

were collected by God's Imagination Questionnaire (RSI) and Anxiety, Stress and 

Depression Scale and analyzed by Pearson correlation test, multiple regression and t-test. 

The results showed that the positive and negative conception of God can predict the 

mental health (anxiety, stress and depression) of students, Thus, the positive image of 

God with the symptoms of anxiety, low stress and low depression and negative image of 

God had significant relation with symptoms of anxiety, stress and high depression 

(P<0.001). Also, the results of multiple regression analysis showed that 25.2% of the 

variance of anxiety, 33.4% of stress variance and 38% of variance of depression were 

explained by the positive and negative view of God. Therefore, the results of this study 

showed that the kind of image of God in predicting mental health of students has a 

significant role. Therefore, teaching positive image of God and providing religious 

backgrounds in different classes during the period of study and extracurricular classes 

plays an effective role in promoting mental health of students. 

Key words: Positive Conception of God, Negative Conception of God, Anxiety, Stress, 

Depression 
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