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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The objectives of this study were to compare anxiety 

between three groups of women participating in psychology 

(life skills), principles of jurisprudence and women who did 

not participate in any of these classes. 
Materials and Methods: The present research design is 

descriptive-analytical and cross-sectional. The sample of this 

study consisted of 90 people aged 30 to 60 years who were 

selected based on the criteria of anxiety entry and exit criteria 

of having a psychiatric history, chronic diseases and 

unwillingness to complete a questionnaire. In addition, 

participants on the Depression Scale completed anxiety. 

Participants were selected by purposive and available 

sampling and were divided into three groups: the psychology 

group participated in 14 sessions of 1.5 hours, three sessions 

per week and the group of principles of jurisprudence in 8 

sessions of 1.5 hours, 2 sessions per week. Data were analyzed 

using one-way analysis of variance. 
Finding: The results of comparison in the post-training period 

showed that there was a significant difference between the two 

groups of women who participated in psychology (life skills) 

classes and women who did not participate in any class in 

terms of anxiety level (0.05). . In addition, there is a significant 

difference between the level of women's anxiety in the two 

groups of principles of jurisprudence and non-participation in 

classes. 

Conclusion: However, there was no significant difference 

between the level of anxiety in women participating in 

psychology (life skills) classes and women participating in 

principles of jurisprudence classes. 
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 هایمهارت) روانشناسی کاربرد آموزش مقایسه
 زنان اضطراب بر زندگی در فقه اصول کاربرد و(زندگی

 
 *1خدادادی فاطمه

 توانبخشی مرکز فنی مسئول و عمومی روانشناسی ارشد کارشناس
 مالرد تهران، نور، روان و اعصاب بیماران

 
 2 قلی رضا حوریه

 4 ناحیه پرورش و زشآمو دبیر و عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی
 البرز استان

 
 3 عبدالمالکی شهین
  فرهنگیان دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی گروه مربی،

 
 چکیده

 زنان گروه سه بین در اضطراب مقایسه حاضر پژوهش اهداف: هدف
 اصول ،(زندگی هایمهارت) روانشناسی هایکالس در کنندهشرکت

 .تاس بودند، نکرده شرکت هاسکال این از یکهیچ در که زنانی و فقه
 مقطعی و تحلیلی-توصیفی نوع از حاضر پژوهش طرح: ها روش و مواد
 بر که بود ساله 60 تا 30 نفر 90 از متشکل پژوهش این نمونه. است
 سابقه داشتن خروج هایمالک و اضطراب ورود هایمالک اساس
 کمیلت به تمایل عدم و مزمن هایبیماری به ابتال پزشکی،روان

 مقیاس کنندگانشرکت آن، بر افزون. شدند انتخاب پرسشنامه
 صورت به کنندگانشرکت. کردند تکمیل را اضطراب افسردگی،

 قرار گروه سه در و شدند انتخاب دسترس در و هدفمند گیرینمونه
 جلسه سه ایهفته ساعته، 5/1 جلسه 14 در روانشناسی گروه گرفتند،

 شرکت جلسه 2 ایهفته ساعته 5/1 سهجل 8 در فقه اصول گروه و
 ارقر تحلیل مورد راههیک واریانس تحلیل از استفاده با هاداده. کردند
 .گرفتند

 دو بین که داد نشان آموزش از پس مقطع در مقایسه نتایج :ها یافته
 شرکت( زندگی هایمهارت) روانشناسی هایکالس در که زنانی گروه
 میزان نظر از اندنکرده شرکت کالسی هیچ در که زنانی و اندکرده

 این بر عالوه. دارد وجود معناداری تفاوت( 05/0) سطح در اضطراب
 در شرکت عدم و فقه اصول گروه دو در زنان اضطراب میزان بین

 .دارد وجود( 01/0) سطح در معناداری تفاوت نیز هاکالس
 دهنکنشرکت زنان در اضطراب، میزان بین که هرچند :گیری نتیجه

 در کنندهشرکت زنان و( زندگی هایمهارت) روانشناسی هایکالس در
  نشد یافت معناداری تفاوت فقه اصول هایکالس

 
 ،(زندگی هایمهارت) روانشناس کاربرد اضطراب، :واژگان کلید

 فقه اصول کاربرد
 

 28/12/1400تاریخ دریافت: 
 18/02/1401تاریخ پذیرش:  

 

_________________________________ 
1 - Anxiety 
2 - Black , Hawks 
3 - Park, Cohen, Herb 

 مقدمه
( 1موضوع سالمت از بدو پیدایش بشر حائز اهمیت بوده است )

شود. مقصود ترین ابعاد سالمت محسوب میسالمت روان یکی از مهم
های روزمره خود را از سالمت روان این است که فرد بتواند فعالیت

خوبی انجام دهد و با افراد خانواده و محیط خود ارتباط مناسب به
برقرار کند و رفتار نامناسب از نظر فرهنگ و جامعه خود نداشته 

ی گذشته اهمیت به سالمت روان زنان افزایش یافته باشد. در دو دهه
های جامعه هستند، نقش ( زنان جزء جدانشدنی تمامی بخش2است )

ها را در معرض خطر بیشتر ابتال به مشکالت روانی آنان در جامعه، آن
قدان سالمت روان سبب بروز اضطراب در ایشان دهد. فقرار می

 شود.می
 بیان مسأله و اهمیت موضوع

ترین موضوعات مورد در دنیای امروز به یکی از با اهمیت 1اضطراب 
 ترین مشکالتپژوهش تبدیل شده است.اضطراب و نگرانی از بزرگ

ها در و عوارض حاصل از آن روندشمار می های امروزی بهانسان
ها کامالً محسوس است. اضطراب یک ردی و اجتماعی انسانزندگی ف

احساس ناخوشایند و مبهم است که معموالً به شکل دلواپسی ظاهر 
صورت حس تردید نسبت به یک عامل ناشناخته تعریف شود و بهمی
تواند با عالئم (. این حس ناخوشایند می2005، 2شود )بلک، هاکسمی

اه شود و به شکل یک احساس عاطفی فیزیولوژی و روانی بسیاری همر
 (. 3شدید بروز کند )

نتایج حاصل از مطالعات اپیدمیولوژی که بر روی ملل مختلف انجام  
( و 4شده حاکی از این است که اختالالت اضطرابی بسیار شایع است )

کنند، درواقع حدود زنان اختالالت اضطرابی بیشتری را تجربه می
اختالل اضطرابی را در طول عمر خود  سوم زنان معیارهای یکیک

عامل دیگری که بر سالمت و بهزیستی روان (. 5خواهند داشت )
 معنویت بخش مهمی ازها تأثیر بسزایی دارد، معنویت است که نسانا

رشد معنوی  اهمیت معنویت و(. 6)دهد تشکیل می را زندگی افراد
ابعاد  تعریف در انسان تا حدی است که سازمان بهداشت جهانی

 معنویبه ابعاد اجتماعی و  روانی جسمانی، ابعاد بر عالوهوجودی انسان 
داند. در میتکامل انسان  در رشد وآن را مؤثر  کند واشاره می نیز

انجام دادند به این نتیجه رسیدند   3پژوهشی که پارک، کوهن و هرب
گی ردای برای استرس و افستواند عامل بازدارندهکه تعهدات مذهبی می

نیز معتقدند که باورهای مذهبی   4نر، الرسون و آلنتباشد. گارد
نوان عتواند نقش مهمی در پیشگیری از خودکشی ایفا کند. فقه بهمی

توجه به نقش  شود و باکننده رفتارهای آدمی مطرح میمنابع تنظیم
شناختی و در نهایت کیفیت زندگی افراد به اضطراب در بهزیستی روان

های پیشگیری ها بتوان از روشرسد که برای پیشگیری از آننظر می
مبتنی بر معنویت، اصول، عقاید مذهبی و مبانی فقهی، بهره برد. 
متخصصان علوم شناختی و روانشناسی بر این معتقدند که باورهای 

پیشگیری از اختالالت  زیادی به درمان و حد تاتواند اعتقادی افراد می
 کارگیریبه تأثیردر راستای (. 7) کندکمک  تیشناخروان یبا ریشه

هایی و اصول فقه پژوهش 5آموزش مبتنی بر معنویت، دین، مذهب
بر سالمت جسم و  هاآموزشاین  تأثیرانجام گرفته است که نشان از 

4 - Gartner, Larson, Allen 
5 - religion 
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 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

به این  خود پژوهش ( در8فرد و همکاران ). اژدریروان افراد دارد
افزایش سالمت  در عنویتم دست یافتند که آموزش عرفان و نتیجه

 افسردگی کاهش اضطراب و، تماعی، اججسمانی بهبود عملکرد روان و
نشان دادند و همچنین بوالهری و همکاران   موزان تأثیر داردآدانش 

 سطح معناداری در که کارآمدی آموزش معنویت به شیوه گروهی در
این راست بناب سرطان سینه مؤثر بوده مبتالبهکاهش افسردگی زنان 

حاالت  و رفتار برمؤثر ترین متغیرهای یکی از عمده عنوانبهدین 
شناسان قرار گرفته روان و متخصصان بسیاری از موردتوجه ،روانی
 .                                                                                                                          است

 ودمقایسه اثربخشی به بررسی  پژوهش حاضرر آنچه گفته شد، ب بنا
 های زندگی (و)مهارتروش آموزشی یعنی آموزش کاربرد روانشناسی 

 ،در پژوهش حاضر هدفپرداخته است .اصول فقه در زندگی  کاربرد
 این دو روش بر این متغیرهاست. لذا پژوهش تأثیرگذاریمقایسه 

است که آیا تفاوتی بین این دو  السؤپاسخگویی به این  درصدد حاضر
 کیفیتدر  درنتیجهو  مورد پژوهش متغیرهایروش در ایجاد تغییر در 

 وجود دارد؟ کنند،میشرکت  هاکالسزندگی افرادی که در این 
 

 مواد و روش ها
 طرح تحقیق

جامعه آماری تحلیلی و مقطعی است. -پژوهش حاضر از نوع توصیفی  
های کاربرد کننده در کالسنان شرکتمورد مطالعه شامل کلیه ز

روانشناسی )که همان آموزش مهارت زندگی است( و اصول فقه )که 

همان آموزش دین و مذهب است( در فرهنگسرا، کانون غدیر و مسجد 
کننده به این مراکز بودند اما در امام حسن )ع( و زنانی که مراجعه

 1399ج، سال ها حضور نداشتند در شهر کریک از این کالسهیچ
در شهر کرج انجام شد، حجم  1399در این پژوهش که در سال است. 

گیری هدفمند و در صورت نمونهنفر بود که به 120نمونه شامل 
ساله بودند  60تا  30نفر که  90دسترس انتخاب شدند و از این میان 

و در سه و شرایط ورود به پژوهش را داشتند، وارد پژوهش شدند 
های زندگی قرار گرفتند. گروهی که تحت آموزش مهارتگروه قرار 

گرفتند، گروهی که تحت آموزش مذهب و دین قرار داشتند و گروهی 
مالک ورود: شرایط ها را دریافت نکردند. یک از آموزشکه هیچ

ورود به پژوهش شامل این بود که این افراد باید دارای مدرک تحصیلی 
پزشکی، عدم ابتال به قه روانحداقل دیپلم، فاقد پرونده و ساب

باشند و شرایط  العالجهای صعبهای مزمن جسمی و یا بیماریبیماری
خروج از طرح عدم تمایل به ادامه همکاری و عدم تکمیل پرسشنامه 

 برای گردآوری داده ها از مقیاس اضطراب الویبوند استفاده شد. بود.
ارزیابی  84/0آلفای کرونباخ الویباند اعتبار این مقیاس را با استفاده از 

. همچنین برای آموزش کاربرد روانشناسی) مهارت های زندگی( کرد
ساعته و برای  5/1جلسه  14از بسته آموزشی خنیفر و پورحسینی در 

جلسه  8آموزش  کاربرد اصول فقه )دین و مذهب( از بسته ی مشمع در 
 .ساعته استفاده شد 5/1ی 
 

 

 ه آموزشی  کاربرد روانشناسی) مهارت های زندگی(محتوای جلسات بست. 1جدول
 هدف محتوا

کنندگان در کالس و ایجاد عالقه در آشنایی و برقراری ارتباط با شرکت
و شرح فواید و "های زندگیمهارت"آنان، تعریف برنامه آموزش 

 کاربردهای آن در زندگی

 جلسه توجیهی

 آموزش مهارت خودآگاهی هاا، تمایالت و ترسها و نیازهشناخت خود، نقاط قوت و ضعف، خواسته

 آموزش مهارت خودآگاهی نفسنفس و ابعاد عزتبهنفس و اعتمادبررسی مفهوم عزت

آشنایی با مفهوم همدلی و دانستن تفاوت آن با همدردی، یادگیری توانایی 
 درک احساسات طرف مقابل

 آموزش مهارت همدلی

 آموزش مهارت ارتباط مؤثر ختلفهای مبا ساختار ارتباطات در گروهیادگیری انواع ارتباطات و آشنایی 

 یفرد آموزش مهارت روابط بین های ارتباطیهای فردی و سبکآشنایی با تفاوت

 گیریآموزش مهارت تصمیم ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خودتعیین اهداف برنامه، برنامه

 هارت حل مسئلهآموزش م شناسایی مشکالت و تشخیص علل مشکالت

 آموزش مهارت حل مسئله های عملیاتیهای عملیاتی، اجرای آن و ارزشیابی نتایج طرحتوسعه طرح

چگونگی ایجاد محیطی برای بحث و تبادل فکر، حل مسئله، زمان، تأمل و 
 تمرین

 آموزش مهارت تفکر انتقادی

 آگاهی داشتن در مورد -3مفهوم قضاوت  -2تمیز حقایق و عقاید -1
 اقتدار -4موضوع مورد بررسی 

 آموزش مهارت تفکر انتقادی

 آموزش مهارت تنظیم هیجانی تشخیص و شناسایی هیجانات خود و دیگران

 آموزش مهارت تنظیم هیجانی آشنایی با هیجاناتی مانند شادی، عصبانیت، پرخاشگری، غمگینی، ترس

 زارشده و پرسش و پاسخمرور جلسات برگ بندی آنچه در جلسات پیشین گفته شدجمع
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 : محتوای جلسات کاربرد اصول فقه )دین و مذهب(2جدول 
 هدف محتوا

کنندگان و گرفتن آزمون روخوانی قرآن و آشنایی و معارفه با شرکت
 تسلط بر زبان عربی

 آگاهی افراد از مباحثی که قرار است آموزش داده شود

اط آثار و فواید نیایش و ارتبنیایش و ارتباط با خدا، تعریف نیایش، بیان 
 با خداوند

کمک به اعضاء برای ارتباط بهتر با خود و خداوند برای رسیدن به 
 آرامش درونی و احساسات معنوی

 آشنایی با مفهوم واقعی توکل و آگاهی از نقش توکل در سالمت روان توکل: بیان خصوصیات یک انسان متوکل

 آشنایی با مفهوم واقعی صبر و آگاهی از نقش صبر در سالمت روان ثار صبر و نقش آن بر سالمت روانصبر، تعریف صبر و انواع آن، بیان آ

بیان ارکان و شرایط توبه، بیان نقش توبه بر کاهش احساس گناه و 
 اضطراب و استرس

آشنایی با نقش توجه، جایگاه توجه بر کاهش احساس گناه و افزایش 
 سالمت روان

 آشنایی با مفهوم عفو و بخشش خشیدن خود و دیگران(بیان انواع بخشش )ب

 شکرگزاری: تعریف شکر
آگاهی از تأثیر بسیار مثبت شکر و قدردانی بر سالمت روان و کاهش 

 افسردگی

 بندی نهایی و پرسش و پاسخجمع 

 یافته ها
های توصیفی در این پژوهش مربوط به سن، تحصیالت، شغل و یافته

کننده در پژوهش است. همچنین توضعیت تأهل زنان شرک

های های پژوهش شامل شاخصهای توصیفی مربوط به مقیاسشاخص
 توصیفی اضطراب است.                    

                

 
 کنندگانهای توصیفی مربوط به سن شرکت: شاخص3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین گروه
 7.25 42.96 60 34 روانشناسی
 6.20 41.16 60 30 اصول فقه

 6.60 41.30 65 32 عدم شرکت

نشان داده است کمترین و بیشترین سن در  3طور که در جدول همان
های های روانشناسی )مهارتکنندگانی که در کالسهر گروه شرکت

که  کنندگانیطور شرکتاند و همینزندگی( و اصول فقه شرکت کرده
 60(، )60و  34اند به ترتیب )ها شرکت نکردهالسکدام از کدر هیچ

( است. میانگین و انحراف استاندارد هر گروه نیز 32و  65( و )30و 
 ( است.6،60و  41، 30( و )6،20و  41، 30به )

 

 
 های زندگی(، اصول فقه و عدم شرکت: فراوانی تحصیالت سه گروه روانشناسی)مهارت4جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تحصیالت گروه

 
 روانشناسی

 3.33 3.33 1 زیر دیپلم
 50 46.66 14 دیپلم

 100 50 15 لیسانس
 0 0 0 ی لیسانسباال

 100 100 30 کل

 
 اصول فقه

 6.66 6.66 2 زیر دیپلم
 46.66 40 12 دیپلم

 83.33 36.66 11 لیسانس
 100 16.66 5 باالی لیسانس

 100 100 30 کل

 
 تشرک عدم

 6.66 6.66 2 زیر دیپلم
 46.66 40 12 دیپلم

 93.33 46.66 14 لیسانس
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 100 6.66 2 لیسانس باالی
 100 100 30 کل

درصد(  3.33) نفر 1شود مشاهده می  4 که در جدول طورهمان
دارای  های زندگی()مهارتروانشناسی هایکالسدر  کنندگانشرکت

درصد(  50) نفر 15درصد( دیپلم،  46.66) نفر 14مدرک زیر دیپلم، 
. بر اساس جدول فراوانی فوق توزیع فراوانی تحصیلی استلیسانس 
 نفر 2اصول فقه به ترتیب زیر دیپلم  هایکالس کنندگانشرکت

درصد( و  36.66) نفر 11درصد(، لیسانس  40) نفر 12(، دیپلم 6.66)

ن فراوانی تحصیلی در گروه . همچنیاست( 16.66) نفر 5باالی لیسانس 
( زیر 6.66) نفر 2به ترتیب عبارت است از  هاکالسعدم شرکت در 

 2درصد( لیسانس و  46.66) نفر 14درصد( دیپلم،  40) نفر 12دیپلم، 
                                                        است.                                                                                  ( باالی لیسانس 6.66) نفر

 

 
 کنندگان برحسب شغل: توزیع فراوانی شرکت5جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی شغل گروه

 
 روانشناسی

 70 70 21 دارخانه
 83.33 13.33 4 کارمند
 100 16.33 5 آزاد
 100 100 30 کل

 
 اصول فقه

 50 50 15 دارخانه
 66.33 16.33 5 کارمند
 100 33.33 10 آزاد
 100 100 30 کل

 
 عدم شرکت

 70 70 21 دارخانه
 86.33 16.33 5 کارمند
 100 13.33 4 آزاد
 100 100 30 کل

درصد(  70) نفر 21شود مشاهده می 5براساس آنچه در جدول 
های زندگی( هارتهای روانشناسی)مکنندگان حاضر در کالسشرکت

درصد( دارای  16.33نفر ) 5درصد( کارمند و  13.33نفر ) 4دار، خانه
کنندگان کالس اصول فقه به شغل آزاد هستند. وضعیت شغلی شرکت

درصد( کارمند و  16.33)نفر  5دار، درصد( خانه 50نفر ) 15ترتیب 

یک درصد( شغل آزاد هستند. در گروهی که در هیچ 33.33نفر ) 10
درصد(  70نفر ) 21های فوق شرکت نداشتند نیز به ترتیب ز کالسا

درصد( شغل  13.33نفر ) 4درصد( کارمند و  16.33نفر ) 5دار، خانه
 آزاد هستند.                                                                                              

 
 

 برحسب وضعیت تأهل نندگانکشرکت توزیع فراوانی: 6جدول 
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تأهل گروه

 
 روانشناسی

 6.66 6.66 2 مجرد
 100 93.33 28 متأهل
 100 100 30 کل

 
 اصول فقه

 0 0 0 مجرد
 100 100 30 متأهل
 100 100 30 کل

 
 عدم شرکت

 20 20 6 مجرد
 100 80 24 متأهل
 100 100 30 کل

درصد(  93.33نفر ) 28شود، مشاهده می 6طور که در جدول همان
 2های زندگی( متأهل و کنندگان در گروه روانشناسی)مهارتشرکت

 100نفر ) 30درصد( مجرد هستند. در گروه اصول فقه  6.66نفر )
ی کنندگانکننده متأهل و در شرکتیعنی تمامی افراد شرکت درصد(
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درصد(  80) نفر 24الس حضور نداشتند یک از این دو ککه در هیچ
 درصد( مجرد هستند.   20) نفر 6متأهل و 

 

 های توصیفی اضطراب: شاخص7جدول 
 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین گروه

 5.66 6.20 20 0 روانشناسی
 4.10 3.03 14 0 اصول فقه

 6.26 9.50 20 0 عدم شرکت

و انحراف استاندارد گروه  میانگین 7براساس جدول شماره 
 6.20های زندگی( در اضطراب نیز به ترتیب روانشناسی)مهارت

( 4.10) 3.03( و در گروه اصول فقه و عدم شرکت به ترتیب 5.66)
 ( است. 2.26) 9.50و 

بررسی تفاوت  در این بخش به بررسی فرضیه ی پژوهش حاضر و
 شود.  ها پرداخته میمیانگین بین گروه

کننده در ژوهش : بین اضطراب سه گروه از زنان شرکتفرضیه پ
های زندگی(، اصول فقه و زنانی که در های روانشناسی)مهارتکالس

 اند، تفاوت معنادار وجود دارد.                                               ها شرکت نکردهکدام از کالسهیچ

 

 
 هاتفاوت شدت اضطراب بین گروه :  آزمون تعقیبی توکی برای تعیین8جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد اختالف میانگین گروه گروه

 روانشناسی
 0.19 1.55 2.73 اصول فقه

 0.04 1.55 -3.80 عدم شرکت

 اصول فقه
 0.19 1.55 -2.73 روانشناسی
 0.00 1.55 -6.53 عدم شرکت

 عدم شرکت
 0.04 1.55 3.80 روانشناسی
 0.00 1.55 6.53 اصول فقه

شود بین دو گروه زنانی قابل مشاهده می  8طور که در جدول همان
اند و های زنذگی( شرکت کردههای روانشناسی)مهارتکه در کالس

اند ازنظر میزان اضطراب در زنانی که در هیچ کالسی شرکت نکرده
این بین میزان بر تفاوت معناداری وجود دارد. عالوه 0.05سطح 
ها نیز اب زنان در دو گروه اصول فقه و عدم شرکت در کالساضطر

وجود دارد هرچند که بین  0.01تفاوت معناداری وجود در سطح 
های کننده در کالسمیزان اضطراب در زنان شرکت

های کننده در کالسهای زندگی( و زنان شرکتروانشناسی)مهارت
-4های جدول دهطورکلی دااصول فقه تفاوت معناداری یافت نشد. به

های مذکور کدام از کالسحاکی از آن است که زنانی که در هیچ 7
های های روانشناسی )مهارتاند از زنانی که در کالسشرکت نکرده

کنند میزان اضطراب بیشتری را زندگی (و اصول فقه شرکت می
 کنند.گزارش می

 
  نتیجه گیری

د که هر دو روش در های حاصل از این پژوهش بیانگر این بویافته
شناختی افراد در کاهش اضطراب زنان مؤثر هستند. ظرفیت روان

که فرد  ارتقاء بهداشت روان بسیار حائز اهمیت است خصوصاً زمانی
های زندگی به ها و چالشدر مواجهه با فشارهای روانی، استرس

آورد که حاصل آن فراهم کردن مشکالت برای الگوهایی روی می
طرف و جامعه از طرف دیگر است بنابراین یکخود شخص از

اند توهرچقدر این ظرفیت شناختی بیشتر شود به همان اندازه فرد می

سالمت روانی و رفتار خود را در سطح بهتری حفظ کند و به روشی 
وفصل مشکالت بپردازد. کارآمد به حل مثبت و سازگارانه و

های مختلف هارتهای زندگی با پرورش مهای آموزش مهارتبرنامه
دهند، به زا را افزایش می در فرد، قدرت مقابله او با عوامل اضطراب

گیری صحیح و چگونگی حل این شکل که با آموزش روش تصمیم
مسئله سبب کاهش تردید در تصمیمات و ناتوانی در مواجهه با 

شود. تفکر هاست، میمشکالت زندگی که علت بسیاری از اضطراب
حل صحیح برای بسیاری از را که الزمه دستیابی به راه خالق و انتقادی

دهد و همچنین با آموزش را در فرد پرورش می مسائل است
زا را که  های ارتباطی و میان فردی، بسیاری از مسائل اضطرابمهارت

                                                                                                                          دهد .ریشه در نارسایی ارتباطات میان فردی دارند، کاهش می
مذهبی، تغییر شناختی و فکری مورد توجه است -در درمان معنوی

ی آن به فهم درست و منطقی از خدا، انسان، دنیا واسطهیعنی افراد به
های عاطفی تأکید رسند. در این روش همچنین به رفتار و جنبهو ... می

طور که گفته شد در این روش، تغییر رفتاری و (. همان9شود )می
عاطفی مدنظر است بدین معنی که عملکرد مراجعان در جهت اعمال 

رود و هیجانات مثبت و بخش پیش میاجتماعی سازنده و رضایت
آموزشی،  (.  در ارزیابی نهایی از دوره10دهد )امیدوارکننده را رشد می

های زندگی را برای همه کثرشرکت کننده ها، برخورداری از مهارتا
عنوان افراد مفید و الزم قلمداد نمودند و معتقد بودند آنچه به

های زندگی در این دوره آموزشی آموختند و پیرامون آن، تمرین مهارت
و فعالیت گروهی انجام دادند، توانسته است تا حدود نسبتاً زیادی بر 
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ویژه بر ارتقاء سالمت روان و وناگون زندگی آنان بههای گجنبه
(. همچنین عالوه بر گروه 11شان، اثرگذار باشد )کیفیت زندگی

ای که با افراد گروه کنترل صورت گرفت، آزمایشی، طی مصاحبه
های زندگی و نحوه تأثیر آموزش پیرامون اهمیت و نقش مهارت

های أثیر مثبت مهارتهای زندگی است و همچنین عالوه بر تمهارت
عنوان گروه مذهبی بر سطح سالمت زنان به-زندگی، حمایت معنوی

(. بنابراین 12بسیار مهم و حساس در جامعه دارای تأثیر مثبت است)
مذهبی به دلیل هزینه اندک و  انجام مداخالت آموزشی روانشناسی و
افته ی شود.  همچنین با توجه بهاثربخشی بیشتر برای زنان پیشنهاد می

های آموزشی توسط مشاوران و شود که  این برنامهها  پیشنهاد می
در مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی  آموزگاران متخصص و مجرب

 اجرا شود. 
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