
 

  
  
  
  
 

  
  
  
  

  »های روانی تنیدگی«بر  »قرائت قرآن«تأثیر 

  در بین دانشجویان  »ای راهبردهای مقابله«و  

  *حسين خادميان

  چكیده

با آن در بین دانشجویان  »ای راهبردهای مقابله«و  »عوامل فشارزای روانی«هدف پژوهش، بررسی 
كه آیـا بـین نـوع    بود ال پژوهش این ؤسدختر قاری و غیر قاری قرآن دانشگاه فردوسی مشهد بود. 

ای، در بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنـاداری وجـود    های روانی و راهبردهای مقابله تنیدگی
نفـر غیـر قـاری بـا      103نفر قـاری قـرآن و    113تعداد  ،منظور از بین دانشجویان دختر دارد؟ بدین

زای  عوامـل تنیـدگی   هـای  پرسشـنامه  و گیری تصادفی ساده انتخاب شـدند  استفاده از روش نمونه
بـه  . بودنـد ای بیلینگز و موس ابزارهای این پژوهش  های مقابله روزمره سارافینو و پرسشنامه شیوه

هـا نشـان داد    یافتهمستقل استفاده شد.  tها عالوه بر آمار توصیفی، از آزمون  منظور توصیف داده
ای تفـاوت   راهبردهـای مقابلـه   زاهای روانی و كه بین دو گروه مورد مطالعه از نظر میزان تنیدگی

  .(P<0.05)معناداری وجود دارد 
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  فردوسی مشهد

   

                                                           
  Email: hosseinkhademian@yahoo.com  مشهد فردوسی دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد كارشناس *
  5/5/1391تاریخ تأیید:           15/11/1390تاریخ دریافت:  

 Biquarterly journal of پژوهشیعلمی ـ  ۀدوفصلنام 

  Studies in شناسیمطالعات اسالم و روان 

 Islam & Psychology 1391 بهار و تابستان، 10، ش6س 

 Vol.6, No.10, Spring & Summer 2012 84ـ  63 صفحات 

Archive of SID

www.SID.ir



  1391 بهار و تابستان/ 10/ ش6شناسي/ س اسالم و روان  مطالعات  64

  

  مقدمه

در طول قرن بیستم و بعد از آن انسان از نظر شیوه زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشـتی  
از تمام تاریخ دستخوش تغییر و دگرگونی شده اسـت. تـالش شـتابزده بـرای      و پزشكی بیش

هـای   كـه الزمـه آن قبـول شـیوه     صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشـینی 
برای زندگی است، اثر معكوس بر سالمت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی جدیـدی را   نوین

، سیاسـی و فرهنگـی نابسـامان جهـان و بـار      آورده است. اوضاع اجتمـاعی، اقتصـادی   بار به
های بیمارگونه بسیاری در افـراد و جوامـع بـه     مشكالت اجتماعی و محیطی و روانی، واكنش

وجود آورده كه خود سبب وخیم شدن اوضاع و نامساعد شدن شرایط محـیط زیسـت شـده    
ا مختـل و  است. بدون شك فشارهای روانی و استرس ناشی از این تحوالت، روابط انسـانی ر 

هـا و   كنـد. عـدم سـازش بـا تنیـدگی      در نتیجه احساس امنیت و آرامش را از انسان سلب می
رفتاری در جوامع انسانی بسیار مشـهود   _ فشارهای روانی و به تبع آن وجود اختالالت روانی

و فراوان شده است. در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعیتی، اشخاص نامتعادلی زندگی 
هـا و فشـارهای روانـی ناشـی از ایـن       د، به عبارت دیگر هیچ انسانی در برابـر تنیـدگی  كنن می

یـك بـا    تحوالت مصون نیست، در این بین دانشجویان نیز از این قاعده مستثنا نبـوده و هـر  
هـای خاصـی را در    های متفاوت خـانوادگی، شـغلی و تحصـیلی، تنیـدگی     توجه به موقعیت
  كنند. زندگی تجربه می

ها بـر   تواند در كاهش میزان تأثیر این تنیدگی مذهبی یكی از عواملی است كه می باورهای
سالمت افراد مؤثر واقع شود. ایمان، دلهره و نگرانی انسان را نسبت به جهان اطـراف از بـین   

كنـد.   های جسمی و روانی به افراد كمك مـی  های هیجانی و ناراحتی برده و در كنترل استرس
باشد كه خداوند برای برقراری رابطه بندگانش با او بـه   ای می منابع مذهبی قرآن كریم، یكی از

ها نازل نموده است و تالوت آن یكی از صداهای دلنشین و جـذاب عرفـانی بـه     سوی انسان
گـذارد، چنـان كـه بعـد از شـنیدن آن انسـان        رود كه بر جسم و روح انسان اثـر مـی   شمار می

هـراس و نگرانـی را از    .نمایـد  قیدوبندهای مادی را میاحساس سبكی، سرزندگی و رهایی از 
كند. از آنجا كه خداوند در قرآن كـریم ذكـر و تـالوت     زداید و در فرد ایجاد آرامش می دل می

محقـق را بـر آن    ترتیـب  بـدین نمایـد،   ها و سالمت روان معرفی می قرآن را مایه آرامش قلب
ای مـذهبی بـر كـاهش     عنوان یك رفتار مقابلـه داشته تا به بررسی علمی تأثیر تالوت قرآن به 

  های روزمره و افزایش امنیت و سالمت روانی قاریان قرآن بپردازد. تنیدگی
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  مبانی تحقیق

بار در انگلستان در قرن هفدهم برای شرح پریشانی و افسردگی به كـار   اصطالح تنیدگی اولین
عنـایی مواجـه گردیـد و    )، اما در طول قرن هجدهم با یـك تحـول م  1987 1رفت (گلدستن،

معنای تنیدگی از نتایج هیجانی آن به عامل ایجادكننده آن یعنی نیرو، فشار و یا بـاری كـه بـه    
  ).1998شود تغییر یافت (استوار،  ایجاد تنش منجر می

شروع شد. از آن  19های زندگی در قرن  تحقیقات نظری درباره تأثیرات فشارها و تنیدگی
تـوان بـه    لفی در مورد تنیدگی به وجود آمده است كه از جملـه مـی  زمان تاكنون نظریات مخت
  اشاره نمود. 2نظریه جنگ یا گریز كنن

شـود، احسـاس خطـر     بر این عقیده بود كه وقتی انسان، با خطری مواجه مـی  )1991كنن (
كنـد.   باعث تحریك عصب سمپاتیك شده و این غدد آدرنال را برای ترشح اپی انفرین فعال می

ی انفرین باعث تحریك بدن شده، ضربان قلـب، فشـار خـون، قنـد خـون و تـنفس را       ترشح اپ
هـا   دهد و نیز باعث كاهش گردش خون در پوست و افزایش گردش خون در ماهیچه افزایش می

كنـد. بـه    گردد و این فعل و انفعاالت انسان را برای پاسخ و واكنش جنگ یا گریز آمـاده مـی   می
  ).1994 3گویند (به نقل از: سارافینو، ریه جنگ یا گریز میهمین دلیل نظریه كنن را نظ

تـر   زیرا انسان را برای پاسخ سـریع  ستمدت یك واكنش سازگارانه ا این واكنش در كوتاه
بـرای سـالمتی مضـر    آن كند اما اگر طوالنی شـود، تحریـك زیـادی     نسبت به خطر آماده می

  ).1988 4خواهد بود (هافبول،
میزان درجـه  «باشد. وی تنیدگی را  می 5درم سازگاری عمومی سلیهنظریه دیگر، نظریه سن

) و معتقـد  149، ص2003كنـد (شـاملو،    تعریـف مـی  » سوزوساز بدن بر اثر فشارهای زندگی
هـای روانـی و هیجـانی     به جنبه شود. وی كه تنیدگی باعث یك پاسخ فیزیولوژیكی می است

زا  های استرس وجودآمده در موقعیت هب های جسمانی و بیشتر به واكنش تهتنیدگی توجه نداش
 )6، ص1988(هافبول،  ه استمند بود هعالق

بـه نقـل   ه است (واكنش انسان در برابر تنیدگی را در سه مرحله شرح داد )1980( 6سلیه
  ):2003از: شاملو، 

                                                           
1. Goldeston 2. Canon  
3. Sarafino 4. Hofboll  
5. seleye general adaptation syndrome theory 6. Seleye 
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. در ایـن  اسـت . مرحله آگاه شدن از خطر، كه این مرحله شبیه واكنش جنـگ یـا گریـز    1
مقاومـت بـا شـوك و     شود، یك شوك اولیـه كـم   عصبی و آدرنالین فعال می مرحله، سیسستم

های دفاعی فرد بـه كـار افتـاده، و فعـال      گردد و طی این عمل، مكانیزم ضربه متقابل دنبال می
 ).1996 1گردد (اتیكن، می

زا سازگاری ایجـاد كنـد. افـت و خیـز      تنیدگیعامل كند با  . در مرحله دوم بدن سعی می2
آمیزی  ماند. این مرحله، مرحله تطابق كامل و موفقیت زیكی در حد طبیعی باقی میتحریك فی

یابد امـا اگـر فشـار ادامـه داشـته باشـد و یـا اینكـه          كه طی آن فرد تعادل خود را بازمی ستا
 رسد. های دفاعی به كار نیافتند فرد به مرحله سوم می مكانیزم

نیـدگی باقیمانـده و مـزمن باعـث     . مرحله سوم، مرحله خستگی و فرسـودگی اسـت. ت  3
آیـد   شود و در این هنگام پاسخ سلولی و عملكرد دفاعی به كار نمی تحلیل و خستگی زیاد می

شـود.   رود و اگر تنیدگی ادامه پیدا كند باعث مرگ می و مكانیزم تعادل مختل شده و از بین می
تئـوری وی را در مـورد    سلیه این مراحل واكنشی را سندرم سازگاری عمومی نامید و این امـر 

  ).1994دهد (سارافینو،  تنیدگی تشكیل می
بـار واژه تنیـدگی و مقابلـه را     باشـد. وی اولـین   مـی )1984( 2نظریه سوم، نظریه الزاروس
تنیـدگی، رابطـه بـین شـخص و محـیط      «كند:  گونه تعریف می مصطلح كرد. او تنیدگی را این

راتر از آن، خطرزا برای سـالمتی او بـرآورد   است كه به وسیله شخص به عنوان عمل فشار یا ف
  ).1999به نقل از: آقایوسفی، ( »شود می

های هیجانی متفاوتی را بـه وجـود    معتقد بود كه آنچه در افراد، واكنش )1984الزاروس (
هـا و   آورد ارزیابی شخصی فرد از معنای حوادث است، وی نقـش ارزیـابی را، در تنیـدگی    می

  ).1988ه نقل از: هافبول، (ب دانست یفشارهای روانی اساسی م
  . ارزیابی ثانویه.2. ارزیابی اولیه؛ 1شود:  در نظریه الزاروس ارزیابی شناختی شامل دو جزء می

زا  ارزیابی اولیه به این صورت است كه وقتی شخصـی بـا یـك موقعیـت بـالقوه تنیـدگی      
كنـد كـه در    خود بررسی مـی  زا بودن برای سالمتی شود آن موقعیت را از نظر آسیب رو می روبه

افتد، یا آن موقعیت ربطـی بـه سـالمتی نداشـته و تهدیـدآمیز       اینجا سه نوع ارزیابی اتفاق می
  باشد. زا می خطر است، و یا موقعیت تهدیدآمیز و آسیب باشد. یا موقعیت خوب و بی نمی

احتمـالی  ارزیابی ثانویه هم اشاره به منابع و امكانات در دسترس بـرای كنتـرل و كـاهش    
  ).1996آسیب و تهدید دارد (اتیكن، 

                                                           
1. Atiken 2. Lasarus  
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ناپذیر بوده و كمتـر كسـی اسـت كـه      با این وجود امروزه تنیدگی در زندگی امری اجتناب
شود نباید بـا نگـاهی    مدعی باشد آن را تجربه نكرده است. هنگامی كه از تنیدگی صحبت می

ی و تحـرك بخشـیده و   كه تنیدگی از یـك طـرف بـه زنـدگی پویـای      منفی از آن یاد كرد، چرا
هـا مالیـم و    آورد. تا زمانی كه تغییرات و تنیـدگی  موجبات تحول در زندگی آدمی را فراهم می

تنها نامناسب نیستند بلكه مفید و سازنده بـوده و در سـازگاری آدمـی نقـش      محدود باشند نه
بـوده و  اسـترس مثبـت    مشخصـی از  معتقدند كه مقدار  2و كن 1كنند. پرات بارزی را ایفا می

مـدت   شود ولی میزان بیش از حد یا طـوالنی  های مختلف می منجر به ارتقای فرد در موقعیت
، 2003(پـرات،   گـردد  ها تلقی می ها و بیماری آن مضر بوده و عامل بسیاری از دردها، ناراحتی

  )792_774، ص1998 و كن، 4ص
هـا محسـوب    یمـاری یكی از علل عمده بسـیاری از ب  3واقعیت این است كه امروزه استرس

های گوارشی و پوسـتی و ماننـد    های قلبی، سرطان، ناراحتی بیماری 4شود، اختالالت روانی، می
توانند با فشار روانی در قرن حاضر ارتباط داشته باشند. بر طبق تخمین پزشـكان،   اینها همگی می

، 1986 5،گالسـر  _ باشد (كیكولت های پزشكی ناشی از استرس می درصد از شكایت 75عامل 
هـای زیسـتی،    توانـد بـه شـكل    ). آقامحمدیان شعرباف نیز معتقد است كـه اسـترس مـی   5ص
). دیویسـون و  15، ص2004شناختی و اجتماعی زندگی افراد را تحـت تـأثیر قـرار دهـد (     روان

) نیز استرس یا فشار روانی را تجربه ذهنـی نـاراحتی در پاسـخ بـه مشـكالت      2007( 6جانسون
  ).2009پور،  اند (به نقل از شمسی تعریف كردهشده  محیطی ادراك

تـر از   توان گفت كـه مهـم   با وجود تمام مسائل مربوط به استرس و نتایج خطرناك آن، می
). به همین دلیـل  2003باشد (شاملو،  زا در زندگی، طرق مقابله با آن می وجود عوامل استرس

ـ      شناسی سالمت در سال روان وه مواجهـه بـا تنیـدگی و    های اخیـر اهمیـت زیـادی بـرای نح
های زندگی در بهبود وضعیت سالمت جسـمانی و روانـی افـراد قائـل شـده اسـت و        چالش
هـای شـناختی آنـان     ای و توانمنـدی  های مقابلـه  ترین روش مداخله را، تقویت پاسخ مستقیم

). توانـایی سـازگاری افـراد در رویـارویی بـا تنیـدگی،       2006 7دانـد (آلـویی و ریسـكیند،    می
 ؛)85، ص2006 8یـر،  ت زندگی شخصی و معضالت اجتماعی برابر نیست (آنگرمـی مشكال

هـای   های مشابه اجتماعی، بعضی افـراد توانـایی مقابلـه بـا مشـكالت و موقعیـت       در محیط
                                                           
1. Pratt 2. Coon  
3. Stress 4. psychosomatic disorder  
5. Kiecolt-Glaser 6. Davison & Johnson  
7. Alloy & Riskind 8. Angermeyer  
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دهنـد و دچـار افسـردگی، اضـطراب، رفتارهـای ضـد        انگیز را خیلی زود از دست می چالش
راحتـی قادرنـد از پـس مشـكل      ای دیگر بـه  هشوند؛ در حالی كه عد اجتماعی و خودكشی می

). 1998 1سـر بگذارنـد (انگـرام،    برآیند و بدون عارضه مشكل را برطرف كرده یا آن را پشت
هر اندازه چنین ظرفیتی باالتر باشد به همان اندازه شخص قادر خواهد بود سـالمت روانـی و   

ـ  اجتماعی خود را در سطح بهتری نگه دارد و به شیوه مثبت ه حـل و فصـل مشـكالت    تری ب
سـو   ای است پویا كه از یك پدیده 3). بنابراین مقابله،64، ص1995 2خویش بپردازد (گراس،

زا و  های شـناختی و عـاطفی فـرد در مواجهـه بـا عناصـر تنیـدگی        دهنده وضعیت كنش نشان
ژه وی پیامدهای ناشی از آن و از سوی دیگر مهار نیازهای درونی و انتظارهای بیرونی خاص، به

، 2004 4دهنـد (كائسـار،   را نشان می باشد میهای او  هنگامی كه نیازها فراتر از توان و قابلیت
های  ای عبارت است از تالش های مقابله سبك«توان گفت:  ). بر این اساس می610_599ص

، 2002 5(تـامرس، » شناختی و رفتاری افـراد بـرای پیشـگیری، مـدیریت و كـاهش تنیـدگی      
و  7مـدار  هـای مقابلـه را شـامل مقابلـه مسـئله      ) شـیوه 1984( 6فولكمن). الزاروس و 10ص

كنـد كـه فـرد     هـایی بـروز مـی    مدار، بیشتر در موقعیت دانستند. مقابله مسئله می 8مدار هیجان
مــدار، در  احســاس توانــایی تغییــر یــا مهــار موقعیــت را دارد، در حــالی كــه مقابلــه هیجــان

خـاطر   توانایی تغییر یا مهار موقعیت را ندارد بدین كند كه فرد احساس هایی بروز می موقعیت
ـ  كنـد آن را تحمـل كنـد    دهد یا سـعی مـی   در برابر آن واكنش نشان می ه نقـل از: روشـن و   (ب

  .)50، ص2004شعیری، 

  پیشینه تحقیق

های مقابلـه بـا آن    ای تنیدگی و شیوه های متعدد و گسترده های نظری، پژوهش عالوه بر بحث
ای را در زمینـه   )، مطالعـه 1996( 9اند. بـه عنـوان مثـال لـی     و بررسی قرار دادهرا مورد مطالعه 

پسـر دبیرسـتانی در    127دختـر و   135زاهای روزمـره بـر روی    های جنسی در تنیدگی تفاوت
آمده نشان داد كه دختران در مقایسه با پسران در مواجهـه   دست كنگ انجام داد، نتایج به هنگ

خیلی كمی  بیشتر خُلق منفی و عالیم جسمی بیشتر و هیجانات مثبتزاهای روزمره  با تنیدگی

                                                           
1. Engram 2. Gross  
3. Coping 4. Kausar  
5. Tamers 6. Lasarus & Folkman  
7. problem focused coping 8. emotional focused coping  
9. Lai 
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هـای   زاهـا و گـزارش   دهند. همچنین آنان دریافتند كه ارتباط بین تنیـدگی  ود نشان میخ را از
  .بیشتر است پسران زعالیم جسمی در دختران ا

) در پژوهش خود نشان دادند كه مشكالت تحصـیلی یكـی از   2003( 1آگان و سیاروشی
  باشد. ترین منابع تنیدگی در دانشجویان می تعارفم

هـای مربـوط بـه     ) در پژوهش خود به ایـن نتیجـه رسـید كـه تنیـدگی     2005( 2ارمسوی
های تحصیلی با نتایج منفی مختلفی از قبیـل بهزیسـتی پـایین و پیشـرفت تحصـیلی       فعالیت

  .ضعیف همراه است
ـ   1992نتایج پژوهش موسوی ( دگی دانشـجویان در گسـتره   ) نشان داد كـه بیشـترین تنی

  باشد. مسائل آموزشی و اقتصادی می
) در تحقیق خود مسائل عاطفی، ازدواج و مسـائل مـالی را بـه عنـوان بـاالترین      1983مهاجر (

) در بررسـی خـود بـر روی یـك نمونـه      1999( 3زا دانشجویان معرفی نمود. راسور عوامل تنیدگی
  باشد. ها مربوط به كمبود خواب می باالترین تنیدگینفری در آمریكا به این نتیجه رسید كه 2000

زا بـر روی دانشـجویان شـاهد و     ) بـا مطالعـه عوامـل تنیـدگی    2004روشـن و شـعیری (  
ها، نگرانـی از   شاهد، مشغله فراوان، مشكالت محیطی نظیر آلودگی هوا و ترافیك خیابان غیر

زندگی را به عنـوان بـاالترین    یها های خواب، باال بودن هزینه انتخاب شغل، تغییر در عادت
  بیان نمودند. ،ها برحسب فراوانی و شدت تنیدگی

ای مقابله با ه ) در پژوهشی كه تحت عنوان سطوح و انواع استرس و راهبرد1998هومن (
انجـام داد بـه ایـن نتیجـه      های كارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران آن در دانشجویان دوره

از  ،های زنـدگی و شـغل مناسـب بـا رشـته تحصـیلی       هی، هزینهكمبود امكانات رفا رسید كه
  .ستهای دانشجویان ا باالترین تنیدگی

آمـوزان لهسـتانی، رفتارهـای     هـا را در دانـش   تـرین تنیـدگی   ) فراوان2000( 4كاراسكا پیه
  گرایانه معلمان در فرایند آموزش و ارزشیابی در كالس درس ذكر كرده است. سوءاستفاده
) نیز در پژوهش خود نشان دادنـد كـه دانشـجویان بـه دنبـال      2006( 5اردیستگ میشارا و

های مقابله با استرس، از خشنودی و رضـایت بیشـتری برخوردارنـد و فشـار      آموزش مهارت
مدی آموزش آای كار ) در مطالعه1998( 6كنند. هونگ تحصیلی كمتری را گزارش می _ روانی

را  ، روحیه امید در خود و تلقین آرامش و غیـره) خودگویی مثبت انندای (م های مقابله مهارت
                                                           
1. Akgun & Ciarrochi 2. Ermsoy   
3. Rasor 4. Piekarska  
5. Mishara & Ystgaard 6. Hong  
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هـا در كـاهش اضـطراب     در كاهش اضطراب امتحان مؤثر دانسته و نشان داد كه این آموزش
  نقش مؤثری دارند.
هـای   ) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید كه آموزش مهـارت 1998( 1ساخوداسكی

اشـگری و مشـكالت رفتـاری در افـراد     ای باعث بهبود روابط بین فردی و كاهش پرخ مقابله
هـای   ای نشـان داد كـه آمـوزش مهـارت     ) در مطالعـه 2000( 2شود. ویتالف دیده می آموزش
ورزی و كاهش پرخاشگری و خصـومت بـین شخصـی افـراد      ای باعث افزایش جرأت مقابله

بینـی   ای در پـیش  هـای مقابلـه   دهنده اهمیـت سـبك   ها نشان گردد. نتایج برخی از بررسی می
ای  كننده سبك مقابلـه  ) بر نقش تعدیل2000( 3به عنوان مثال استراترز ؛اند پیشرفت تحصیلی

اند و نشان  محور در بررسی رابطه بین تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تأكید كرده مسئله
محور با انگیزش باال و پیشرفت تحصـیلی بهتـر در یادگیرنـدگان     دادندكه سبك مقابله مسئله

در  ،محـور  دارد. همچنین نشان دادند كه بین دانشجویان با سـبك مقابلـه مسـئله    رابطه مثبت
محور، تجربه تنیدگی تحصیلی و همچنـین سـطح برانگیختگـی     مقایسه با دانشجویان هیجان

  .استمتفاوت 
هــایی در رابطــه بــا انتخــاب رویكردهــای مقابلــه در برابــر  در تحقیقــات مختلــف تفــاوت

) و قریشـی  1997( 4بین مردان و زنان گزارش شده است. فرایـدنبرگ زا در  های تنیدگی موقعیت
ای نوجوانـان انجـام دادنـد بـه ایـن نتیجـه        های مقابلـه  ) در تحقیقاتی كه بر روی سبك2002(

  كنند. مدار استفاده می ها بیشتر از راهبردهای هیجان رسیدند كه دختران در مواجهه با تنیدگی
ی كـه تحـت عنـوان تـأثیر جنسـیت بـر رویـدادهای        ا ) در مطالعـه 2008( 5پتری بری و

هـای   پراسترس زندگی انجام دادند، به این نتیجـه رسـیدند كـه دختـران بیشـتر از اسـتراتژی      
مدار اسـتفاده   و پسران بیشتر از راهبردهای مسئله ،متمركز بر هیجان، اجتناب و طلب حمایت

فـاوت جـنس در مقابلـه بـا     ) در پژوهش خود كه بـا عنـوان ت  2007زادگان ( كنند. حاجی می
آموزان شهر تهران انجام داد، دریافت كه دخترها در مقابلـه بـا تنیـدگی،     تنیدگی بر روی دانش

گرایـی و پسـرها از    نگـری و مـذهب   پـذیری، تـالش و پیشـاپیش    بیشتر از راهبردهای نگرانی
  كنند. راهبردهای انكار و فعالیت بدنی استفاده می

زای  نیز در تحقیقی كه بـا عنـوان مقایسـه عوامـل تنیـدگی     ) 1999اوالدی و نورمحمدی (
بـه ایـن   های مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر شهر مشهد انجام دادند  روزمره و روش

                                                           
1. Sukhodasky 2. Weitlauf  
3. Struthers 4. Frydenberg  
5. Barry & Petry 

Archive of SID

www.SID.ir



  71  در بين دانشجويان »اي راهبردهاي مقابله«و » هاي رواني تنيدگي«بر » قرائت قرآن«تأثير 

  

زای  ین میانگین فراوانی و ناخوشـایندی عوامـل تنیـدگی   نتیجه رسیدند كه تفاوت معناداری ب
ویان دختر و پسر نیست و جـنس در ایـن مسـئله    های مقابله با آنها، در دانشج روزمره و روش
  نقشی ندارد.

های اخیر اهمیت زیادی را برای نقش راهبردهـای مقابلـۀ مـذهبی و     شناسان در سال روان
اند (شـجرات و   سبك زندگی افراد در چگونگی وضعیت سالمت جسمانی و روانی قائل شده

ثار و پیامدهای مذهب و دیـن  های متعدد نشان داده است كه آ ). بررسی4، ص2008عزیزی، 
در زندگی و تجارب مـذهبی باعـث كـاهش پریشـانی افـراد شـده و بـه سـازگاری افـراد بـا           

) در یك مطالعه نشـان دادنـد   2000( 1كنند. الرنس وكوئینگ هنجارهای اجتماعی كمك می
شـود كـه در ارتقـای بهداشـت      تر باعث ایجاد یك اثر مثبت روانی مـی  كه عقاید مذهبی قوی

  ).23_19، ص2001به نقل از: صدری، ( نی مؤثر استروا
در تحقیقی كه با هـدف بررسـی رابطـه میـان دینـداری بـا سـالمت        2003( 2یكرنونیم (

افـراد را در برابـر اعمـالی مثـل سـیگار       ،نوجوانان انجام داد، به این نتیجه رسید كه دینـداری 
 كند. كشیدن، نوشیدن الكل و مصرف مواد مخدر محافظت می

) در مطالعه خود تحت عنوان رابطه میزان عبادت و سالمت روان 1992امی مشعوف (بهر
مركز تربیت معلم همدان انجام داد دریافت كه بین میزان عبـادت و  كه در در دانشجویان پسر 

) در یك فراتحلیلی نشـان  2003( 3دار وجود دارد. اسمیت كاهش اضطراب رابطه مثبت معنی
الهی  های افسردگی ارتباط دارد. كریم ر متوسط با سطوح كمتر نشانهطو داد كه مذهبی بودن به

ای كه بـا عنـوان بررسـی ارتبـاط بـین اعتقـادات مـذهبی و افسـردگی در          ) در مطالعه2001(
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی اردبیل انجام داد بـه ایـن نتیجـه رسـید كـه بـین       

  داری وجود دارد. نگرش مذهبی و افسردگی پایین رابطه معنی
های مـذهبی و   ) در پژوهشی كه تحت عنوان بررسی ارتباط میان نگرش1999پور ( یزدانی

های شخصیت در بین دانشجویان دانشـگاه اصـفهان انجـام داد، همبسـتگی نگـرش       ویژگی
دهنده تأثیر نگرش مـذهبی در   كه نشان ) به دست آورد = r-4/0منفی ( مذهبی و اضطراب را

افـراد بـا    كـه  ) در پژوهشـی نشـان داد  2008باشد. و درنهایت حیدری ( میكاهش اضطراب 
گذرانند  سر می توسل به دعا و معنویات، شرایط پراسترس و بحرانی را با كمترین آسیب پشت

  تری دارند. گونه مواقع رفتارهای سازگارانه و در این

                                                           
1. Larson & Koeing 2. Nonnemaker  
3. Smith 
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هدف پژوهش حاضـر  های پژوهشی كه بدان پرداخته شد،  با توجه به مبانی نظری و یافته
های مقابله با آن، در سه گروه اعضای هیئت علمی، كارمنـدان   زا و شیوه بررسی عوامل تنیدگی

و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. همچنین نقش جنسـیت نیـز مـورد مطالعـه قـرار      
  .ده استش گرفته و با یكدیگر مقایسه 

  سؤاالت پژوهش

 انشجویان دختر قاری قرآن كدامند؟ترین عوامل فشارزای روانی د مهم  . 1

  ترین عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر غیر قاری قرآن چیست؟ مهم  . 2
  بین دانشجویان قاری قرآن چیست؟ ای در ترین راهبردهای مقابله مهم  . 3
  ای دانشجویان غیر قاری قرآن كدامند؟ ترین راهبردهای مقابله مهم  . 4
ـ    آیا بین عوامل فشارزای  . 5 ر قـاری قـرآن تفـاوت معنـاداری     روانی دانشـجویان قـاری و غی

  دارد؟ وجود
  دارد؟ ر قاری قرآن تفاوت معناداری وجودای دانشجویان قاری و غی آیا بین راهبردهای مقابله  .  6

  روش تحقیق

  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود.

  جامعه و نمونه آماری

 90_89ر دانشگاه فردوسی مشهد در سـال تحصـیلی   جامعه آماری شامل كلیه دانشجویان دخت
باشد. به منظور انتخاب دانشجویان قـاری قـرآن بـه دلیـل محـدود بـودن حجـم نمونـه، از          می

صورت كه با مراجعه بـه دفتـر نهـاد مقـام معظـم       گیری در دسترس استفاده گردید؛ بدین نمونه
ـ  اری قـرآن (اعـم از حـافظین    رهبری در دانشگاه و مركز مدیریت فرهنگی، لیست دانشجویان ق

كنند و بـه   قرآن و كسانی كه به شكل مستمر در جلسات هفتگی قرائت قرآن دانشگاه شركت می
پردازند) اخذ گردید و سپس با مراجعـه بـه محـل تحصـیل یـا خوابگـاه آنـان         تالوت قرآن می

هـا و حـذف    آوری پرسشنامه های تحقیق در اختیار آنان قرار داده شد كه پس از جمع پرسشنامه
دانشجوی قاری قرآن به عنوان نمونـه انتخـاب گردیدنـد.     113های فاقد اعتبار تعداد  پرسشنامه

هـای در   گیـری تصـادفی سـاده و از نمونـه     همچنین به منظور انتخاب نمونه غیرقاریان، از نمونه
ـ  صورت كه با مراجعه به دانشـكده علـوم تربیتـی و روان    دسترس استفاده گردید. بدین ی شناس
  غیر قاری قرآن) توزیع گردید.پرسشنامه بین دانشجویان ( 103اد دانشگاه فردوسی مشهد تعد
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 گیری ابزارهای اندازه

  اند از: در این پژوهش از دو ابزار استفاده گردید كه عبارت
؛ به نقل از: 1997این پرسشنامه توسط سارافینو ( 1زای روزمره. . پرسشنامه عوامل تنیدگی1

) تهیــه گردیــده كــه در ابتــدا وجــود یــا عــدم وجــود عوامــل 1999محمــدی، اوالدی و نور
كنـد و سـپس میـزان فراوانـی و ناخوشـایندی آنهــا را       زای روزمـره را مشـخص مـی    تنیـدگی 

باشد. اعتبار و روایی این آزمـون در مقیـاس فراوانـی     سؤال می 64سنجد. این آزمون دارای  می
گذاری  گزارش شده است. شیوه نمره 84/0یندی و در مقیاس ناخوشا 88/0زا  عوامل تنیدگی

ترتیـب كـه در    شود. بـدین  گذاری می در این پرسشنامه براساس فراوانی و ناخوشایندی نمره
، 4نمـره  » بسیار زیاد«، 3نمره » بسیار«، 2نمره » گاهی اوقات«، 1نمره » ندرتاً« ،قسمت فراوانی

» بسـیار ناخوشـایند  «، 2نمـره  » متوسط«، 1نمره » خفیف«گیرد. و در قسمت ناخوشایندی  می
كـدام از   . نمره باال در این آزمون در هـر كند اخذ می، 4نمره » نهایت ناخوشایند بی«، و 3نمره 

  باشد. می 85و نمره پایین  170، نمره متوسط 256فراوانی و ناخوشایندی  ،ها قسمت
و مقیـاس   65/0زا  در این پژوهش نیـز ضـریب اعتبـار مقیـاس فراوانـی عوامـل تنیـدگی       

  به دست آمد. 73/0ناخوشایندی
باشـد   سؤال می 32این پرسشنامه دارای  بود. 2های مقابله بیلینگز و موس . پرسشنامه شیوه2

سـنجد.   مدار و اجتنابی را مـی  مدار، رفتاری یا هیجان ای شناختی یا مسئله كه سه راهبرد مقابله
تنظیم شده اسـت. دامنـه   » همیشه«تا » هرگز«بندی لیكرت از  ها به صورت طیف درجه پاسخ

) ضریب اعتبار بازآزمایی كل 2004( 3زالدكاست. ا 96نمره آزمودنی در این پرسشنامه صفر تا
) ضریب اعتبار بازآزمایی كل پرسشنامه را 2005، و ابوالقاسمی و نریمانی (71/0پرسشنامه را 

بـه دسـت آوردنـد. در ایـن      77/0مـدار را   و مقابله هیجـان  83/0مدار را  ، مقابله مسئله73/0
راهبـرد   و 81/0محـور   ای مسـئله  ، راهبرد مقابله84/0مطالعه نیز ضریب اعتبار كل پرسشنامه 

  به دست آمد. 87/0محور  ای هیجان مقابله

  ها روش تجزیه و تحلیل داده

ها عـالوه بـر اسـتفاده از آمـار توصـیفی، بـرای آزمـون         در این تحقیق به منظور توصیف داده
 مستقل استفاده شد. tها از آزمون  یهفرض

                                                           
1. questionnaire daily stressful factor's 

2. questionnaire of coping styles billings & moos 

3. Oxlad 
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  های پژوهش یافته

 ترین عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر قاری قرآن كدامند؟ . مهم1سؤال 

 ترین عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر غیر قاری قرآن چیست؟ . مهم2سؤال 

  ها رتبه در آزمودنيترين عوامل فشارزاي رواني برحسب چند مورد از بيشترين  : مهم1 جدول

ت
ضعی
 و

به عوامل فشارزای روانی
رت

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

ی
قار

  

  41/81  92  1  های مربوط به آینده نظیر شغل و ازدواج برنامه

  22/75  85  2  مشكالت مربوط به كاریابی یا مصاحبه شغلی

  68/71  81  3  عدم امكان در برآوردن نیازهای منطقی خود

  60/64  73  4  شنیدن كالم ناخوشایند

  94/61  70  5  ادبی مالحظگی، بی انگاری، بی رفتارهای اجتماعی آزاردهنده دیگران نظیر سهل

  06/61  69  6  رغم میل باطنی فشار همساالن برای پذیرش اجتماعی، علی

  32/51  58  7  عدالتی واقع شدن مورد بی

  90/46  53  8  ن آنمسائل مربوط به نمرات نظیر باال نبودن نمرات یا فشار برای بهتر شد

  01/46  52  9  احترامی بی

  59/41  47  10  امتحانات نظیر آمادگی برای آن

ی
قار
یر 
غ

  

  46/84  87  1  مطالعه و مشكالت مربوط به انگیزش و تمركز در مطالعه

  49/83  86  2  های مربوط به آینده نظیر شغل و ازدواج برنامه

  87/70  73  3  ظاهر شخصی نظیر جذابیت، وضعیت لباس و آرایش

  13/62  64  4  مسائل مربوط به رابطه دختر و پسر

  22/59  61  5  عدم تناسب اندام

  28/57  59  6  محیط فیزیكی زندگی

  42/52  54  7  زود از خواب بیدار شدن برای كالس یا كار

  63/45  47  8  مسائل و مشكالت مربوط به ایجاد رابطه در خانواده

  66/44  46  9  پولی بی

  74/41  43  10  كان در برآوردن نیازهای منطقی خودعدم ام
  

بیشترین فراوانی عوامل فشارزای روانی را در بین دانشجویان قاری قـرآن   1نتایج جدول شماره 
زا در بین دانشجویان دختر قاری  دهد كه بیشترین موارد تنیدگی ها نشان می دهد. این یافته نشان می
نظیر شغل و ازدواج، مشكالت مربـوط بـه كاریـابی یـا مصـاحبه      های مربوط به آینده  برنامهقرآن، 

شغلی، عدم امكان در برآوردن نیازهای منطقی خود، شنیدن كالم ناخوشایند، رفتارهـای اجتمـاعی   
ادبـی، فشـار همسـاالن بـرای پـذیرش       مالحظگـی و بـی   انگاری، بی آزاردهنده دیگران نظیر سهل

مسائل مربوط به نمرات نظیر باال نبـودن  لتی واقع شدن، عدا رغم میل باطنی، مورد بی اجتماعی علی
  باشد. امتحانات نظیر آمادگی برای آن میاحترامی و  نمرات یا فشار برای بهتر شدن آن، بی
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مطالعـه و   ها مربـوط بـه   بیشترین تنیدگیدر بین دانشجویان دختر غیر قاری نیز به ترتیب 
های مربـوط بـه آینـده نظیـر شـغل و       برنامه، مشكالت مربوط به انگیزش و تمركز در مطالعه

مسائل مربوط به رابطه دختـر  ، ظاهر شخصی نظیر جذابیت، وضعیت لباس و آرایشازدواج، 
زود از خواب بیدار شـدن بـرای كـالس یـا     ، محیط فیزیكی زندگی، عدم تناسب اندام، و پسر
م امكـان در بـرآوردن   ، عـد پولی بی، مسائل و مشكالت مربوط به ایجاد رابطه در خانواده، كار

  باشد. نیازهای منطقی خود، می
 بین دانشجویان قاری قرآن چیست؟ ای در ترین راهبردهای مقابله . مهم3سؤال 

  ای دانشجویان غیر قاری قرآن كدامند؟ ترین راهبردهای مقابله . مهم4سؤال 

  ها ده در آزمودنياي گروه مورد مطالعه با بيشترين استفا ترين راهبردهاي مقابله : مهم2جدول 

ت
ضعی
و

  

به  ای راهكارهای مقابله
رت

ن  
گی
یان
م

یار  
مع
ف 
حرا
ان

  

ی
قار

  

 17/1  74/3  1  برم در مواجهه با مشكالت به خدا پناه می

 07/1 40/3  2  كنم. دعا می

 35/1 32/3  3  در برابر هر مشكل اولین اقدام من این است كه آن مشكل را درست درك كنم.

 47/1 30/3  4  كنم. عیتی كه پیش آمده توجه میهای مثبت موق به جنبه

 44/0 22/3  5  دهم. آمده افزایش می اطالعات خود را درباره موقعیت پیش

  80/1  82/2  6  پردازم. مرحله بررسی كرده و به حل آنها می به آمده را به صورت مرحله مشكل یا مشكالت پیش

  24/1 75/2  7  .كنم آمده آرامش خود را حفظ می در برابر مشكل پیش

  49/0  63/2  8  كنم. با پدر، مادر یا بستگانم مشورت می

  82/1  48/2  9  كنم. ام استفاده می از تجربیات گذشته

 38/1  33/2  10  كنم. برای حل مشكل با افراد متخصص همچون پزشك، حقوقدان، و روحانی مشورت می

ی
قار
یر 
غ

  

 59/0 90/3  1  كنم ام استفاده می ازتجربیات گذشته

  98/0 73/3  2  كنم. آمده آرامش خود را حفظ می در برابر مشكل پیش

 86/0 48/3  3  كنم. آمده به چیزهای دیگری خود را مشغول می برای فراموش كردن مشكل پیش

 94/0 29/3  4  برم. در مواجهه با مشكالت به خدا پناه می

 85/0 16/3  5  كنم. با پدر، مادر یا بستگانم مشورت می

 76/0 49/2  6  شوم. نگام مواجهه با مشكالت، دچار سردرد میه

 59/0 33/2  7  شوم. ها غمگین و افسرده می آید مدت وقتی مشكلی پیش می

 50/0 28/2  8  كنم. مشكل یا ناراحتی خود را با دیگران یا هر كسی بازگو می

 75/0 14/2  9  كنم. دعا می

  1 08/2  10  كنم. لی درواقع خودخوری میمانم و ظاهرآرام می در برابر مشكالت به
  

ها را در مواجهه بـا مشـكالت نشـان     ای آزمودنی باالترین راهبردهای مقابله 2جدول شماره 
های مقابله در بین قاریان قرآن به ترتیب، پنـاه بـردن    ها نشان داد كه بیشترین شیوه دهد. یافته می
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های مثبت، افـزایش اطالعـات پیرامـون     به خدا، دعا كردن، درك صحیح مشكل، توجه به جنبه
گام مشكل، حفـظ آرامـش، مشـورت بـا پـدر، مـادر و بسـتگان، اسـتفاده از          به مشكل، حل گام

باشـد؛ در حـالی كـه بیشـترین      تجربیات گذشته و درنهایت مشورت بـا افـراد متخصـص مـی    
ود از: اسـتفاده از  ای در بین دانشجویان دختر غیر قاری قرآن به ترتیب عبارت ب راهبردهای مقابله

تجربیات گذشته، حفظ آرامش، مشغول كردن خود با چیزهای دیگر به منظـور فرامـوش كـردن    
مشكل، پناه بردن به خدا، مشورت با پدر، مادر و بسـتگان، دچـار سـردرد شـدن در هنگـام بـا       
مواجهه شدن با مشكالت، غمگین و افسرده شدن، بازگو كردن مشكل با دیگران، دعـا كـردن و   

 رنهایت خودخوری كردن.د

. آیا بین عوامل فشـارزای روانـی دانشـجویان قـاری و غیـر قـاری قـرآن تفـاوت         5سؤال 
 معناداری وجود دارد؟

ای دانشجویان قاری و غیر قاری قرآن تفاوت معناداری  . آیا بین راهبردهای مقابله6سؤال 
  وجود دارد؟
  هاي مقابله در گروه مورد مطالعه شارزا، روشمستقل براي معناداري تفاوت عوامل ف t: آزمون 3جدول 

  دانشجویان غیر قاری  دانشجویان قاری  
 سطح معناداری آماره آزمون درجۀ آزادی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین  متغیر

  01/0*  57/2  214  01/13  24/59  14/12  69/34  عوامل فشارزا

  001/0*  96/3  214  10/14  68/41  48/9  62/61  ای راهبردهای مقابله
* 05/0 P <  

دهـد كـه میـزان عوامـل فشـارزای روانـی و راهبردهـای         نشان می 3نتایج جدول شماره 
  داری وجود دارد. غیرقاری قرآن تفاوت معنیو ای در بین دانشجویان قاری  مقابله

  هاي راهبردهاي مقابله در نمونه مورد مطالعه : مقايسه زيرگروه4جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون درجۀ آزادی  انحراف معیار  میانگین  ها گروه  ای مقابلهنوع راهبرد 

  محور مسئله
  03/5  31/26  قاری

214  14/5  *001/0  
  65/7  14/16  غیر قاری

  محور هیجان
  68/8  20/37  قاری

214  01/3  *001/0  
  49/9  74/63  غیر قاری

 * 05/0 P <  

هـای   كه دانشجویان قاری قرآن در مواجهه با تنیدگی دهد های جدول فوق نشان می یافته
ای  محور و غیر قاریان بیشـتر از راهبردهـای مقابلـه    ای مسئله روانی بیشتر از راهبردهای مقابله

  كنند. محور استفاده می هیجان
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  گیری بحث و نتیجه

هنـوز   رسد كه های مختلف تازگی ندارد اما به نظر می تالش در جهت بررسی تنیدگی در گروه
كه تنیـدگی جـزء    چرا ؛باشیم های مختلف می ها و گروه نیازمند مطالعات گسترده در جمعیت

تواند در برانگیختگی و تالش آدمی مؤثر افتد  یمم ه ز این رو،باشد. ا الینفك زندگی آدمی می
تر، سالمت جسمانی و روانی انسـان را بـه مخـاطره انـدازد.      تواند در سطوح گسترده و هم می

پژوهش حاضر، بررسی عوامل فشارزای روانی در بین دانشجویان دختر قـاری قـرآن و    هدف
ها نشان داد كه قاریـان نیـز هماننـد دیگـر      مقایسه آن با دانشجویان غیر قاری قرآن بود. یافته

هایی را برای مقابلـه بـا    های خاص خود برخوردارند و به تبع آن شیوه اقشار جامعه از تنیدگی
ند. در این تحقیق، گروه مورد مطالعه از منظر فراوانی عوامـل فشـارزای روانـی و    گزین آن برمی

  ای مورد بررسی قرار گرفتند. راهبردهای مقابله
ها در بین  آمده حاكی از آن است كه بیشترین فراوانی و باالترین تنیدگی دست های به یافته

ـ    برنامهدانشجویان دختر قاری قرآن،  ر شـغل و ازدواج، مشـكالت   های مربوط بـه آینـده نظی
مربوط به كاریابی یا مصاحبه شغلی، عدم امكان در برآوردن نیازهـای منطقـی خـود، شـنیدن     

مالحظگـی و   انگـاری، بـی   كالم ناخوشایند، رفتارهای اجتماعی آزاردهنده دیگران نظیر سهل
واقـع   عـدالتی  رغم میل باطنی، مـورد بـی   ادبی، فشار همساالن برای پذیرش اجتماعی علی بی

احترامـی   مسائل مربوط به نمرات نظیر باال نبودن نمرات یا فشار برای بهتر شدن آن، بیشدن، 
زاهای روانـی در بـین    در حالی كه باالترین تنیدگی ؛باشد امتحانات نظیر آمادگی برای آن میو 

مطالعـه و مشـكالت مربـوط بـه انگیـزش و تمركـز در        مربوط بهدانشجویان غیر قاری قرآن 
ظـاهر شخصـی نظیـر جـذابیت،     های مربوط به آینـده نظیـر شـغل و ازدواج،     ، برنامهلعهمطا

محـیط  ، عـدم تناسـب انـدام   ، مسائل مربوط به رابطه دختـر و پسـر  ، وضعیت لباس و آرایش
مسائل و مشـكالت مربـوط بـه    ، زود از خواب بیدار شدن برای كالس یا كار، فیزیكی زندگی

باشـد. ایـن    ، عدم امكان در برآوردن نیازهای منطقی خود مییپول بی، یجاد رابطه در خانوادها
)، در 2004روشـن و شـعیری (  به عنوان مثال  ؛باشد مینیز های قبلی  ها همسو با پژوهش یافته

ای در دانشـجویان پرداختنـد و    تحقیقی به بررسی سطوح و انواع تنیدگی و راهبردهای مقابلـه 
جویان مربوط به مشغله فراوان، مشكالت تحصـیلی،  نشان دادند كه بیشترین تنیدگی در دانش

) 2003باشـد. آگـان و سیاروشـی (    شغلی و مشكالت محیطی نظیـر آلـودگی و ترافیـك مـی    
) نیز بیشترین تنیدگی را مسـائل تحصـیلی و اقتصـادی    1992مشكالت تحصیلی و موسوی (

هـای زنـدگی و    ) در تحقیقی، كمبود امكانات رفاهی، هزینـه 1998اند. هومن ( گزارش نموده
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ها گزارش نموده اسـت و مهـاجر    شغل متناسب با رشته تحصیلی را به عنوان باالترین تنیدگی
  زا معرفی كرده است. ) نیز ازدواج و مسائل مالی را به عنوان عوامل تنیدگی1983(

هایی را شاهد باشیم  ها تفاوت در مورد راهبردهای مقابله، اگرچه ممكن است در آزمودنی
ای در بین دو گروه مورد مطالعه نیـز قابـل توجـه     رك بودن بعضی از راهبردهای مقابلهاما مشت

باشد. پناه بردن به خدا، دعا كردن، استفاده از تجربیات گذشته و مشورت كـردن و حفـظ    می
باشـد. بـا ایـن     ای مشترك بین هر دو گروه مورد مطالعه می آرامش از جمله راهبردهای مقابله

هـای مقابلـه بـا     های مورد مطالعه در زمینـه اسـتفاده از شـیوه    در بین گروه هایی وجود تفاوت
توان به دچار سردرد شدن، غمگینی، خودخـوری،   مشكالت وجود داشت كه از آن جمله می

های مثبـت مشـكل،    در بین دانشجویان غیر قاری قرآن و درك صحیح مشكل، توجه به جنبه
  بین دانشجویان قاری قرآن اشاره نمود.  گام مشكل در به افزایش اطالعات وحل گام

نكته حائز اهمیت این است كه نتایج پژوهش حاضر نشان داد، قاریان قـرآن در مواجهـه بـا    
برند وسپس با حفظ آرامـش   مشكالت، در درجه اول به خداوند متعال تكیه كرده و به او پناه می

یـابی كـرده و بهتـرین راهبـرد     وجودآمـده، مشـكل را ارز   های مثبت مشـكل بـه   و توجه به جنبه
كنند؛ در حالی كه در گروه غیر قاریـان قـرآن توكـل بـه خداونـد بعـد از        ای را انتخاب می مقابله

باشد؛ بر همین اساس، بیشتر دچـار اسـترس و پیامـدهای     اتكای به خود، دوستان و خانواده می
ی بیشتر برخورد هیجـانی  ا گردد در انتخاب راهبردهای مقابله هیجانی شده و این امر موجب می

شـود.   داشته باشند بنابراین سردرد، غمگینی، و خودخوری در بین این افراد بیشتر مشـاهده مـی  
) نشـان  2004باشد؛ به عنوان مثـال روشـن و شـعیری (    های پیشین می این نتایج مؤید پژوهش

انتخـاب بهتـرین   دادند توكل به خدا و طلب یاری از او، استفاده از تجارب گذشته و تفكر برای 
 باشد. ای در بین دانشجویان می حل از جمله باالترین راهبردهای مقابله راه

ای دعـا كـردن و پنـاه بـردن بـه       ) نیز در مطالعـه 2002زاده ( آقامحمدیان شعرباف و پاژخ
آموزان گـزارش نمودنـد. حیـدری     ای در بین دانش خداوند را به عنوان باالترین راهبرد مقابله

ن داد افراد با توسل به دعا شـرایط پراسـترس و بحرانـی را بـا كمتـرین آسـیب       ) نشا2008(
های هیجـانی مقابلـه بـا     ) نیز به این یافته رسید كه شیوه1999گذرانند. توكلی ( سر می پشت

 شناختی ارتباط مثبتی با هم دارند. های روان تنیدگی و نشانه

هـای   ورد مطالعه در میـزان تنیـدگی  های دیگر این پژوهش نشان داد، بین دو گروه م یافته
ـ  بـدین  ؛داری وجود دارد ای تفاوتی معنی روانی و راهبردهای مقابله كـه قـاری قـرآن در     امعن

 ،شوند و در صورت مواجهـه نیـز   زاهای روانی مواجه می كمتر با تنیدگی ،مقایسه با غیر قاریان
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دانشـجویان غیرقـاری   در لی كـه  درحـا  ؛كنند مدار استفاده می ای مسئله بیشتر از راهبرد مقابله
 كنند. محور استفاده می ای هیجان قرآن بیشتر از راهبرد مقابله

های روانی در زندگی تمـامی   ها و تنیدگی بندی باید متذكر شد وجود استرس در یك جمع
 .ها امری طبیعی است و این عوامل فشارزا سراسر محیط زندگی انسان را فراگرفته است انسان

هـای خـاص خـود     نگرانـی  ن قاریان قرآن نیز مانند دیگـر اقشـار جامعـه دارای دل   میادر این 
های زندگی، شـغلی و اجتمـاعی تجربـه     هایی را در محیط باشند و همانند دیگران تنیدگی می
ای درجامعـه   زاهـا و راهبردهـای مقابلـه    تـر تنیـدگی   های گسترده كنند. بدون شك وارسی می
 ها و مسئوالن مرتبط باشد. ای برای خانواده ای ارزندهه كننده آگاهی تواند تأمین می
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