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 دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل/

 

 ب و مقابله مذهبي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل رابطه اضطرا

 1387-89تحصيلي  سال

 

 ، 1)بهنام موالئي، محمدعلي محمدي، بهروز دادخواه، ناصر مظفري(

 3، بهزاد محمدزاده2دكتر پرويز مولوي

 

 چكيده

 مقدمه

ويش، تهديـد و نگرانـي در   امروزه دگرگوني شيوه زندگي، روابـط اجتمـاعي و پيشـرفت تكنولـوژي باعـث بـروز تشـ       

گروههاي مختلف جامعه و خصوصاً دانشجويان شده است. اضطراب در صورت عدم كنترل با مكانيزمهـاي مناسـب و   

شيوه هاي مقابله اي تعديل كننده باعث بروز اختالالت رواني در دانشـجويان و در نتيجـه اخـتالل در عملكـرد فـردي،      

عه حاضر با هدف تعيين ارتباط اضطراب با مقابله مذهبي در دانشجويان دانشـگاه  شغلي و اجتماعي آنها ميشود. لذا مطال

 انجام گرفت. 1387-89علوم پزشكي اردبيل در سال تحصيلي 

 

 هامواد و روش

كـه بـه    1387-89دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال تحصـيلي   364تحليلي بر روي  -اين مطالعه توصيفي

انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها شـامل پرسشـنامه مشخصـات فـردي،      روش تصادفي طبقه اي

پرسشنامه اضطراب آشكار و پنهان اشپيل برگر و پرسشنامه مقابلـه مـذهبي بـود. داده هـاي مطالعـه بـا آمـار توصـيفي و         

 قرار گرفت.مورد تجزيه و تحليل  spssآزمونهاي كاي دو، ضريب همبستگي پيرسون در نرم افزار 

 

                                                 
 اردبيل . عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي1

 . روانپزشك و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 2

 . كارشناس پرستاري 3
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  و دانشگاه باورهاي ديني/ سمينار      

 

 يافته ها

% از دانشـجويان  1/70هسـتند. در   20±21/1% از دانشـجويان پسـر و بقيـه دختـر بـا ميـانگين سـني        7/46نتايج نشان داد 

% در حد شديد و در بقيه در سطح خفيف بود. همچنـين ميـزان اضـطراب پنهـان     8اضطراب آشكار در حد متوسط، در 

% در حد شديد و در بقيه در حد خفيف بود. يافته ها نشان دادبين اضطراب 6/12ها در حد متوسط، در % نمونه5/63در 

).ميـزان اضـطراب   p>001/0آشكار و پنهان و مقابله مـذهبي در دانشـجويان اخـتالف آمـاري معنـي دار وجـود دارد (      

ي متوسـط در  (متوسط و شديد) در افراد مجـرد و در خانمهـا بيشـتر از افـراد متأهـل و آقايـان بـود. روش مقابلـه مـذهب         

%) بـود. همچنـين ميـزان اضـطراب شـديد بـا افـزايش سـن،         9/65%) بيشتر از دانشجويان پسـر ( 4/72دانشجويان دختر (

 .كاهش نشان داد ولي اين اختالف از نظر آماري معني دار نبود

 

 نتيجه گيري

سمي، رواني و اجتماعي آنهـا  با توجه به نقش متغيرهاي متعدد در بروز اضطراب دانشجويان و بمنظور بهبود عملكرد ج

ضروريست آموزشهاي الزم در زمينه ايجاد عادات بهداشـت روانـي مثبـت، تقويـت شـيوه هـاي سـازگاري مـذهبي و         

 روشهاي كارآمد براي برخورد با استرس به دانشجويان داده شود و بر نقش حمايتي خانواده و جامعه تأكيد شود.

 

 انشجو: اضطراب، مقابله مذهبي، دكليدي كلمات

 

 مقدمه

اضطراب يكي از شايعترين حاالت ناخوشايند رواني است كه بر اثر تعارضات و ناكاميهايي كه شخص در زنـدگي تجربـه   

كرده و قادر نيست به نحو صحيحي با آنها روبرو شود بوجود ميايد. امروزه انسانها بيش از همه تاريخ، دگرگوني را از نظر 

مسايل مربوط به حرفه و شغل خود تجربه مي كنـد. در ايـن ميـان سـهم توانـايي سـازگار       شيوه زندگي، روابط اجتماعي و 

). عـده اي در  1شدن فرد با محيط و درجه تحمل پذيري و تسليم شدن با تغييرات محيط پيرامون نبايـد از نظـر دور باشـد (   

ترس و يا اضطراب دارند و اين مورد تغييرات پيرامون خود عكس العمل خاص ندارند اما عده اي ديگر احساس وحشت، 

درصـد جمعيـت عمـومي ديـده      4تا  2) اختالالت اضطرابي در 2المت آنها ايفاء مي كند (ــدگي و ســمي در زنـنقش مه

شود و در روند تفكر و يادگيري دانشجويان تأثير زيادي داشته و ميتواند بر سالمت جسم و روان آنها نيز اثرات مخربي مي
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 دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل/

مقابله و سازگاري فرايندي پويا، مداوم، پيشرونده و حفظ كننده زندگي است كه بواسطه آن موجود زنـده  ). 3داشته باشد(

خود را با تغييرات مداوم محيط منطبق مي كند. مكانيزهاي سازگاري و شيوه هـاي مقابلـه اي تعيـين كننـده مكـان فـرد در       

ارزيابي درست موقعيت، احسـاس امنيـت، دسـتيابي     طيف سالمت و بيماري رواني است كه بكارگيري مناسب آن منجر به

). در همين راسـتا مقابلـه و سـازگاري مـذهبي روشـي      4به حمايت، انعطاف پذيري، رشد و كسب هويت در فرد مي شود(

). پيچيـدگي  5است كه انسانها از عقايد و شعائر مذهبي جهت روياروئي با مشكالت و فشارهاي زندگي بهـره مـي گيرنـد(   

ن اخير باعث شده است كه انسان بطور مداوم در مقابل ناماليمـات از شـيوه هـاي مختلـف سازشـي اسـتفاده       زندگي در قر

كند. دانشجويان بعنوان متخصصين آينده و تأثيرگذار در تحول و پيشـرفت هـر كشـور در معـرض آسـيبهاي زيـادي قـرار        

وجواني به جواني، عـدم آشـنايي بـا محـيط دانشـگاه،      دارند كه از جمله آنها ميتوان به مشكالت مربوط به مرحله انتقال از ن

جدايي از خانواده، عدم عالقه به رشته تحصيلي، ناسازگاري با ساير افراد در محيط زندگي، كافي نبودن امكانات رفاهي و 

ت ). تـا كنـون مطالعـا   6اقتصادي اشاره كرد لذا اين عوامـل آسـيب زا ميتوانـد سـالمت روان دانشـجويان را تهديـد كنـد (       

متعددي در كشورهاي مختلف جهان در زمينه ارتباط بين گرايشهاي مذهبي و سـالمت روان انجـام شـده اسـت كـه نتـايج       

متناقضي داشته است و اين باعث شده اسـت تبيـين سـاختارهاي روانشـناختي مـذهب و اثرگـذاري آن بـر سـالمت روان و         

يشات مذهبي و كاهش اختالالت رواني، مشـكالت هيجـاني   بهزيستي با محدوديتهايي همراه باشد. برخي مطالعات بين گرا

مانند افسردگي، اضطراب، عزت نفس و ... ارتباط معني دار و مثبت گزارش كرده انـد و نيـز بـر تـأثير متغيرهـاي مـذهبي،       

 ). 7و6ارزشهاي ديني، دعا، زيارت و ... بر سالمت روان در بيماران سرطاني و سالمندان تأكيد زيادي شده است (

 34مطالعه در زمينه مقابله و سازگاري مذهبي و نقش آن در سـالمت روان نتيجـه گرفـت     130) با مرور 1997پاراگامنت (

درصد از مطالعات به اثرات مثبت و معني دار مقابله و سازگاري مذهبي در كاهش افسردگي و اضطراب تأكيد دارد و تنها 

 ).8ارد بدون ارتباط معني داراست (درصد موارد اين ارتباط منفي و در بقيه مو 4در 

در همين راستا و با عنايت به موارد فوق و با توجه به بافت فرهنگي و مذهبي جامعه ما و خصوصاً شهر مذهبي اردبيل و نيـز  

نتايج مطالعات در زمينه اهميت و نقش بكارگيري مذهب در مواجهه بـا مشـكالت و ناماليمـات مطالعـه حاضـر بـا هـدف        

 بين مقابله مذهبي با اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام گرفت. تعيين رابطه
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  و دانشگاه باورهاي ديني/ سمينار      

 

   هامواد و روش

تحليلي است. جامعه پژوهش را كل دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه علـوم   -مطالعه حاضر از نوع توصيفي

مطالعه فقط دانشجوياني شركت كردند كـه مشـغول   تشكيل ميدهند. در اين  1389-1387پزشكي اردبيل در سال تحصيلي 

 به تحصيل بوده و دين رسمي آنها اسالم بود. 

n=zحجم نمونه تحت مطالعه براساس فرمول تعيين حجم نمونه 
2
p(1-p)/d

%، ضـريب خطـاي   50و با احتسـاب نسـبت    2

لـف پزشـكي و پيراپزشـكي،    نفر بـرآورد گرديـد. نمونـه هـا از دانشـكده هـاي مخت       384% حدود 95% و ضريب اطمينان 5

مامايي و آموزشكده بهداشت متناسب با حجم جامعـه دانشـجويان بـه روش تصـادفي طبقـه اي انتخـاب شـدند.         -پرستاري

پرسشـنامه بـا اسـتفاده از آمـار توصـيفي و       364پرسشنامه بعلـت نـاقص بـودن كنـار گذاشـته شـدند و داده هـاي         20تعداد 

مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتنـد. در ايـن مطالعـه        SPSSرسون در نرم افزار آزمونهاي كاي دو و ضريب همبستگي پي

 اضطراب و مقابله مذهبي بعنوان متغير وابسته و سن، جنس، رشته تحصيلي و ... بعنوان متغيير مستقل بودند.

ننـده در  ابزار مطالعه پرسشنامه اي مشتمل بر سه قسمت بـود: قسـمت اول مشخصـات دموگرافيـك دانشـجويان شـركت ك      

مـاده اي اشـپيل    40مطالعه بود كه شامل متغيرهاي مستقل مانند سن، جنس، رشته تحصيلي و ... بود. قسمت دوم، پرسشنامه 

ماده مربوط بـه اضـطراب پنهـان (شخصـيتي) بـود.       20ماده مربوط به اضطراب آشكار (موقعيتي) و  20برگر بود كه شامل 

ه، احساس فرد در همـان لحظـه اسـت و منظـور از اضـطراب شخصـيتي احسـاس        (منظور از اضطراب موقعيتي در اين مطالع

و بـراي   91/0معمول فرد در اكثر اوقات است.) پايايي اين مقيـاس براسـاس پـژوهش هنجاريـابي بـراي اضـطراب آشـكار        

دون سـطح بـ   4). اضطراب آشكار و پنهان آزمودنيها براسـاس نمـرات بدسـت آمـده در     6بوده است ( 9/0اضطراب پنهان 

) مورد بررسـي قـرار   61-80) و اضطراب شديد (41-60)، اضطراب متوسط (21-40)، اضطراب خفيف (0-20اضطراب (

گرفت. قسمت سوم، پرسشنامه مقابله مذهبي بود. اين مقياس به سنجش جنبه هايي از اعتقادات و شعائر مذهبي مي پـردازد  

هكارهاي از عمده برآيي مذهبي براي مقابله بـا مشـكالت و   كه فرد در جهت درك و ارزيابي موقعيت، حمايت شدن و را

ناماليمات زندگي روزمره و حوادث بزرگ و ناگوار كمك مي كند. اين پرسشنامه از مطالعه عظيمي و ضرغامي اسـتفاده  

رتيـب  ) و آزمون دونيم كردن و ضريب پايائي آلفا (آلفـا كرونبـاخ) بـه ت   r=88/0شده است كه پايائي آن با آزمون مجدد (

تعيين شده است و توسط اساتيد دفتر مطالعات اسالمي در بهداشـت روانـي انسـيتو روانپزشـكي تهـران تأييـد        90/0و  88/0



 

 

17 

 

 
 

 دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل/

ماده مربوط به شيوه هاي مختلف مقابله مذهبي واحـدهاي مـورد پـژوهش     31نهايي شده است. در پرسشنامه مقابله مذهبي 

 ) رتبه بندي شده است.106-155يد () و شد53-105)، متوسط (0-52در سه سطح خفيف (

 

 يافته ها 

% مونـث هسـتند و سـن آنهـا بـين      7/52% از دانشجويان شركت كننده در مطالعه مـذكر و  7/46ان داد ـج اين مطالعه نشـنتاي

% متأهـل بودنـد. از نظـر مقطـع تحصـيلي      3% از دانشـجويان مجـرد و   3/95بود.  20±21/1ميانگين سني  سال است. 17-26

% در مقطـع دكتـري مشـغول بـه تحصـيل بودنـد. از نظـر تـرم         6/9% در مقطع كارشناسي و 8/30در مقطع كارداني، % 9/56

% در 3/3% در ترم پنجم، 2/2% در ترم چهارم، 6/14% در ترم سوم، 6/31% در ترم دوم، 6/31% در ترم اول، 6/12تحصيلي 

% در منزل شخصي 7/27% در منزل استيجاري و 8/8ابگاه، % ساكن در خو5/61 % در ترم هفتم و هشتم بودند.1ترم ششم و 

 % از دانشجويان در شهر و مابقي در روستا، بخش و غيره اقامت داشتند.1/82خود سكونت داشتند. والدين 

% آنـان  5/5% دانشجويان سابقه مراجعه به پزشك متخصص جهت درمان بيماريهاي جسـمي داشـتند و   8/19نتايج نشان داد 

% از سـيگار  7/4% دانشـجويان سـيگار اسـتعمال نمـي كردنـد و      4/90يافته ها نشـان داد   عه به روانپزشك داشتند.سابقه مراج

% آنان در يكسال اخير يكي از 1/26استفاده مي كردند و مابقي سابقه مصرف داشتند اما در حال حاضر ترك كرده بودند. 

% از دانشـجويان تحـت مطالعـه در    1/70زان اضطراب آشـكار در  عزيزان خود را از دست داده بودند. مطالعات نشان داد مي

% نمونه ها در سـطح  5/63ميزان اضطراب پنهان در  % در سطح شديد و در مابقي آنان در سطح خفيف بود.8حد متوسط ، 

و  نتايج پژوهش نشان داد ميزان اضطراب آشـكار  % در سطح شديد و در بقيه دانشجويان در حد خفيف بود.6/12متوسط، 

داده هاي پژوهش نشـان داد ميـزان اضـطراب     % بوده است.6/12% و 8پنهان (در سطح شديد) در بين دانشجويان به ترتيب 

% اسـت و ايـن   7/9% و در افراد با مقابله مذهبي قـوي  2/22آشكار (در سطح شديد) در دانشجويان با مقابله مذهبي خفيف 

 .)1جدول شماره)(p>001/0اختالف از نظر آماري معني دار بود (
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  و دانشگاه باورهاي ديني/ سمينار      

 

 : توزيع مقابله مذهبي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بر حسب اضطراب آشكار1جدول شماره 

 مقابله مذهبي
 جمع اضطراب شديد اضطراب متوسط اضطراب خفيف بدون اضطراب

 تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد

 100           18 2/22            4 1/61          11 1/11            2 6/5              1 يفضع

 100          253 15             38 1/79        200 5/5            14 4/0              1 متوسط

 100           93 7/9              9 1/44          48 2/45          42 1/1              1 قوي

 100          364 14             51 2/69        252 9/15          58 8/0              3 جمع

0001/0<p                     6=df                30/87=2
α 

ند ميـزان اضـطراب پنهـان در    % از دانشجويان كه از مقابله مـذهبي قـوي برخـوردار هسـت    5/50همچنين مطالعه نشان داد در 

سطح خفيف بود. در افراد با مقابله مذهبي خفيف و متوسط ميزان اضطراب پنهان در سطح متوسط بـود و ايـن اخـتالف از    

 ).2)(جدول شماره p>001/0نظر آماري معني دار بود (

 ضطراب پنهان: توزيع مقابله مذهبي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل برحسب ا2جدول شماره 

 مقابله مذهبي
 جمع اضطراب شديد اضطراب متوسط اضطراب خفيف بدون اضطراب

 تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد

 100           18 1/11            2 50               9 7/16            3 2/22            4 ضعيف

 100          253 7/23          60 70           177 3/4            11 2                 5 متوسط

 100           93 8/11          11 6/36          34 5/50          47 1/1              1 قوي

 100          364 1/20          73 4/60        220 8/16          61 7/2            10 جمع

0001/0<p              6=df              36/131=2
α 

 87: توزيع اضطراب بر حسب مقابله مذهبي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 3جدول شماره 

 مقابله مذهبي
 جمع اضطراب شديد اضطراب متوسط اضطراب خفيف بدون اضطراب

 تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد تعداد       درصد

 100          207 9/17          37 4/61        127 8/19          41 1                 2 ضعيف

 100          112 17             19 9/75          85 1/7              8 0                 0 متوسط

 100           35 7/5              2 6/48          17 7/45          16 0                 0 قوي

 100          354 4/16          58 7/64        229 4/18          65 6/0              2 جمع

0001/0<p            6=df            26/30=2
α 
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% و 1/65ب با وضعيت تأهل يافته ها نشـان داد ميـزان اضـطراب متوسـط و شـديد در افـراد مجـرد (       در زمينه ارتباط اضطرا

%) در 1/11%) بوده و اختالف از نظر آماري معني دار نبود. اضطراب شـديد ( 1/9% و 6/63%) بيشتر از افراد متأهل (با 1/16

%) بـود و ابـن اخـتالف از نظـر آمـاري      4/17راجعـه ( افراد با سابقه مراجعه به پزشك متخصص كمتر از افراد بدون سابقه م

%) بود 2/61%) بيشتر از مردان (8/68مطالعه نشان داد اضطراب آشكار و پنهان  متوسط در زنان ( ).p>020/0معني دار بود(

ن در سال بيشـتر از ميـزان آ   25-30مقابله مذهبي قوي در گروه سني  اما تفاوت آماري معني داري بين آنها وجود نداشت.

%) بيشـتر  4/72%). روش مقابله مذهبي متوسط در دانشـجويان دختـر (  9/24% در مقابل 9/30سال است ( 15-20گروه سني 

%) 3/27%) بود. مطالعه نشان داد استفاده از شيوه هاي مقابله مـذهبي قـوي در دانشـجويان متأهـل (    9/65از دانشجويان پسر( 

 %) است.9/25بيشتر از دانشجويان مجرد (

چنين از نظر ارتباط ميزان اضطراب با سن داده ها نشان داد ميزان اضطراب شديد با افزايش سـن كـاهش مـي يابـد ولـي      هم

  .اين اختالف از نظر آماري معني دار نيست

 

 بحث

اضطراب از شايعترين حاالت ناخوشايند رواني در بين گروههاي مختلف انسانها است. در اين ميـان دانشـجويان بـه جهـت     

) در 1اء سني و در معرض عوامل تـنش زا بـودن و نيـز مسـايل عـاطفي از آسـيب پـذيري بـااليي برخـوردار هسـتند (          اقتض

مطالعات انجام شده در زمينه بررسي سالمت رواني دانشجويان، اضطراب يكي از شـايعترين مشـكالت روانـي دانشـجويان     

% و ميـزان اضـطراب پنهـان    1/70سط) در دانشـجويان  ). در مطالعه حاضر ميزان اضطراب آشكار (در حد متو6بوده است (

درصد  6/12و  8% بود و نيز ميزان اضطراب آشكار و پنهان در سطح شديد به ترتيب 5/63(در حد متوسط) در دانشجويان 

 بود.

را ) نيز در مطالعه خود بر روي دانشجويان ميزان اضطراب آشكار و پنهان شديد و بسـيار شـديد   1381عظيمي و ضرغامي (

) ميـزان اضـطراب آشـكار و    1383درصد گزارش كردند. همچنين در مطالعه مشكاني و كوهـداني (  9/7و  1/10به ترتيب 

) نيز ميـزان اضـطراب شـديد    1378درصد بود و در مطالعه فرهادي و اميني ( 74/9و  73/15پنهان در جمعيت مورد مطالعه 

 كه با نتايج مطالعه ما همخواني دارد.  )6و1درصد گزارش شد ( 1/7در دانشجويان مورد مطالعه 
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%) و مقابلـه مـذهبي قـوي    5/69يافته هاي مطالعه نشان داد اكثريـت دانشـجويان تحـت مطالعـه از مقابلـه مـذهبي متوسـط (       

%) برخوردار هستند و در رويارويي با مشكالت و موقعيتهاي آسيب زا از شيوه هاي مختلف مقابلـه مـذهبي اسـتفاده    5/25(

 55/19و  33/57) در زمينه رابطه اعتقادات مـذهبي و سـالمت روان نشـان داد    1378نتايج پژوهش عمران نسب (مي كنند. 

درصد واحدهاي مورد پژوهش به ترتيب از اعتقادات مذهبي در حد متوسط و قـوي برخـوردار بودنـد. همچنـين پـژوهش      

درصد از كـل آزمودنيهـا    65شجويان نشان دادند ) در زمينه نگرش مذهبي و مكانيسمهاي مقابله دان1379صولتي و نجفي (

درصـد از   4/10و  8/85) 1381در رويارويي با مشكالت از مقابله مذهبي استفاده مي كنند. در مطالعه عظيمي و ضرغامي (

واحدهاي مورد پژوهش از لحاظ بكارگيري مقابله به ترتيب در سطح متوسط و قوي بودند يافته هاي فوق با نتـايج مطالعـه   

 حاضر در يك راستا است.

يافته ديگر مطالعه وجود ارتباط معني دار بين اضطراب و مقابله مذهبي در دانشجويان بود. در اين مطالعـه ميـزان اضـطراب    

%) بود. همچنين 7/9%) از افراد با مقابله مذهبي قوي (2/22آشكار (در سطح شديد) در افراد با مقابله مذهبي خفيف بيشتر (

%) كه از مقابله مذهبي قوي برخوردار بودند اضطراب پنهان خفيف گزارش شد و ايـن اخـتالف   5/50جويان (در اكثر دانش

). در اين مطالعه با افزايش مقابله مذهبي، ميزان اضطراب در دانشجويان كـاهش  p>001/0نيز از نظر آماري معني دار بود (

 .نشان داد

اكثريت واحدهاي مورد پژوهش كه از مقابله مذهبي ضعيف برخـوردار  عظيمي و ضرغامي نيز در مطالعه خود نشان دادند 

)، مشـكاني  1376)، شـهبازي ( 1997هستند اضطراب با شدت بيشتر را تجربه مي كننـد. همچنـين در مطالعـه پـارا گامنـت (     

) و 6شـده اسـت (   ) نيز بر ارتباط معني دار مقابله مذهبي با اضطراب تأكيد1378) و جليلوند (1378)، مير هاشميان (1377(

 اين يافته ها مؤيد نتايج مطالعه حاضر نيز است.

جنسيت دانشجو از ديگر متغيرهاي مؤثر بر اضطراب پنهـان و آشـكار دانشـجويان بـود. در ايـن پـژوهش ميـزان اضـطراب         

ن اسـتفاده از  متوسط در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر بود. همچنين از نظـر اتخـاذ شـيوه هـاي مقابلـه اي، ميـزا      

 روشهاي مقابله مذهبي متوسط در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر بود.

) در مطالعه خود نشان دادند جنسيت نقش مهمي در اتخاذ شيوه هاي مقابله اي دارد. در مطالعات 1377دافعي و همكاران (

بيشـتر از مـردان از روشـهاي مقابلـه مـذهبي اسـتفاده        دد ديگر تفاوت زنان و مردان در ميزان مذهبي بودن و اينكه زنانـمتع

كنند توسط محققين بررسي شده است. اين يافته ها با نتـايج مطالعـه حاضـر همخـواني دارد. البتـه برخـي مطالعـات نيـز         مي
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ي تأكيـد  ) در مطالعه خود بر برخورداري بيشتر مردان از زنان به گرايشات مذهب1378دستاورد متفاوتي دارد. مير هاشميان (

 كرد.

) نيز نشان داد تفاوت معني داري بين دختران و پسران وجود دارد كه با يافتـه هـاي   1381نتايج مطالعه عظيمي و ضرغامي (

 ).6پژوهش حاضر هماهنگ است اما در مورد اضطراب آشكار و پنهان در دو جنس اختالف آماري معني دار نيست (

 

 نتيجه گيري

هش و با توجـه بـه نقـش متغيرهـاي متعـدد در بـروز اضـطراب در دانشـجويان و احتمـال بـروز           با مرور كلي يافته هاي پژو

اختالالت رواني در آنها ضروريست جهت بهبود عملكـرد جسـمي، روانـي و اجتمـاعي دانشـجويان، آموزشـهاي الزم در       

براي برخورد بـا اسـترس    زمينه ايجاد عادات بهداشت رواني مثبت، تقويت شيوه هاي سازگاري مذهبي و روشهاي كارآمد

 به دانشجويان در مقاطع مختلف داده شود و به نقش حمايتي خانواده و جامعه توجه و تأكيد شود.

 

 سپاس و قدرداني

طرح حاضر با بودجة معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام گرفت، لـذا بـدين وسـيله از معاونـت پژوهشـي      

 حيمي و اعضاي محترم شوراي پژوهشي دانشگاه تقدير و تشكر مي گردد.دانشگاه جناب آقاي دكتر ميرزار
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