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 هچکيد

دو بسـااو   مشـالال  ووانشـخاختی    از ،عملی ـنوجوانان مبتال به اختالل وسواسی مقدمه:

کاهش عالئم  دومانی مذهبی برووان بخشیاثر بروسی ،هدف پژوهش حاضر .هستخد ونج

  .  عملی بود ـمبتال به وسواس فالر  نوجوانان وسواس، اضطراب و افسردگی

ا ب      آزمون با گروه کخترل( بود. پس ـآزمونپاش) آزمایشی، شبهووش پژوهشروش: 

 دوعملـی   ــ نوجوان مبـتال بـه اخـتالل وسـواس فالـر       56گار  دو دسترس، ووش نمونه

دند. کختــرل گماشــته شــدو گــروه آزمــایش و  دو گــروهبــه رــوو  فیــادفی دو وشــ  

ــرا     ووانهــا  آزمــایش، دو هشــ  جلســهگــروه دومــانی مــذهبی شــرک  کردنــد. ب

سـردگی و  اف وعملـی   ــ ، وسواس فالـر  پایبخد  مذهبی ها اسمقا ها ازگردآوو  داده

ها بـا فللاـ    استفاده شد. داده  21  افسردگی، اضطراب و استرس اضطراب از پرسشخامه

 کواویانس فجزیه و فللا  شد.

اس و هـا  وسـو  ، بـر کـاهش نشـانه   دومـانی مـذهبی  هـا نشـان داد کـه ووان   یافته ها:یافته

  (.  p<05/0)ثر اس  فسردگی )دو هر دو جخس( و اضطراب )فخها دو گروه دختران( مؤا

اب و فوانـد دو بهبـود اخـتالل وسـواس، اضـطر     مـی دومـانی مـذهبی   ووان گيـری: نتيجه

 عملی مفاد باشد. ـنوجوانان مبتال به وسواس فالر دو افسردگی 

 ووان دومانی مذهبی، وسواس، اضطراب، افسردگی :هاواژه كليد

                                                                                                              
 (zainab.abolhassani@gmail.com) گاالنووانشخاسی، دانشگاه  کاوشخاسی اوشد: دانشجو  ی رابطنویسنده. 1

 . کاوشخاس اوشد علوم قرآن و حدیث2

 دانشگاه گاالن، شخاسیگروه ووان دانشااو. 3

 شخاسی،  دانشگاه ملقق اودبالیووانگروه  استادیاو. 4

 عضو هاأ  علمی گروه حقوق دانشگاه گاالن .5

 شخاسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهددانشجو  دکتر  ووان .6
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    مقدمه
فـری  اختالتفـی اسـ  کـه دو     کخخـده یالـی از نـافوان    ،1عملی ـ اختالل وسواسی

اما دو ویـرایش پـخجم واهخمـا      ؛شدبخد  میگذشته جزو اختالت  اضطرابی طبقه

اخــتالت   از   مجــزاادو طبقــه 2(V-DSM)فشخایــی و آمــاو  اخــتالت  ووانــی 

  )ابوالقاسمی، وفاعـی  مرفبط با آن قراو داده شده اس  عملی و اختالت  ـ وسواسی

 خیـو  دو ا  مرفبط با ماـزان شـاوو وسـواس ب   ه(. نتایج پژوهش1390و نریمانی،

شاوو عالئم وسـواس   ،طی پژوهشی طوو مثال،به ماان نوجوانان بسااو متفاو  اس .

راهام )شمس، کرم قدیر ، اسماعالی فرکانبوو ، اماخی، اب دورد 2/11نوجوانان  دو

، ایـ  ماـزان   دیگـر  ی( و طی پژوهش1386داو اودکانی، خانی، نارر  بفرونی و پایه

                (.1994، 3، گاویسون، جالسونباسا  -)والخی شده اس  دورد فعاا  19

هـا  دومـانی   نـاهمگ  اسـ ، شـاوه   ی از آن جهـ  کـه   عملـ  ـ اختالل وسواسی

ه با وجود موفقا  ( ک2002، 4، سانچز و ولجوکولز-)مافاالس طلبدناز میمتخوعی وا 

 گاـرد بهبـود  کامـ  رـوو  نمـی     ،ها، دو اکثر افراد موود دومـان نسبی ای  دومان

باووهـا  مـذهبی دو دومـان اختالتفـی نواـر وسـواس،         فـأثار (. 2008، 5و ولز )فاشر

)ماالائالی باوزیلی، احد  و حس   موود فأیاد قراو گرفته اس  افسردگیاضطراب و 

خدا،  ردومانی مذهبی، بر اهما  فوک  بطوو کلی دو وویالرد ووان(. به1390آباد ،

شود که کاد میزندگی و اعتقاد به امداد الهی فأ   وجوه  خالق بر همهفجلی اواده

 (.1390)ماالائالی و همالاوانداود ی بر افزایش اماد به زندگی اثربخشی مستقام

                                                                                                              
1. Obsessive-Compulsive Disorder 
2.  Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 
3. Valleni-Basile, Garrison & Jackson 
4 . Mataix-Cols, Sonchez & Vallejo 
5 . Fisher & Wells 
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داو  اسـ   ومـانی مـذهبی، ووزه  دوسواس براساس ووان ها  وفعجمله ووشاز

از اذکـاو   فوجه اس ؛ فالراو بسااو وسواس از دو جه  موود  ثار آن بر بهبودکه فأ

 شـود مـی افالاو وسواسی  وفع که موجب قاب  مقایسه اس  ووش فوقف فالرنماز، با 

اساس متـون دیخـی   دیگر  برا  وفع وسواس بر اد مرگ ناز ووش(. ی1379)فقاهی، 

  عخـوان یـر ووش دومـانی، آسـتانه     )یـاد مـرگ( بـه    1آگاهیبخابرای  مرگ ؛اس 

)اسـالمی نسـب،    دهـد و فوانایی فلم  فرس وا افـزایش مـی  فلم  افراد وا بات برده 

1386 .) 

سـواس جبـر  دیـده    یع با اختالل وطوو شاپزشالی که بهازجمله اختالت  ووان

)نسـتد، ویـدل،   اسـ    3و اخـتالل افسـردگی اساسـی    2شود، اختالل اضطراب مختشرمی

فوانـد دو  مـی  همزمـان (. وجـود ایـ  اخـتالت     2009، 4گاوادوس، گریخبرگ و فایر

هـا، همـراه،   وو دومـان آن داخ  نماید. از ای فـ عملی  وسواسیدومان موفق اختالل 

 کخـد   نهـایی دومـان وا بهتـر مـی    ل وسـواس، نتاجـه  دو طـی دومـان اخـتال   یا و قب  

 (.2008، 5و جاکوب گفال ،  لوهومالول )استروچ، مرلو، توسون،

 داشـته باشـد   ابـ  فـوجهی دو وفـع افسـردگی    قفواند آثاو می دومانی مذهبیووان

کـه افـراد    پژوهشـگران معتقدنـد  . (1390نـژاد،  شمی، بساک، هاهخرمخدزاده )مهرابی

، کمتر احساس فخهایی کرده و کمتر به افسردگی داویسه با افراد غاردیخدومقا ،داودیخ

 ،اعتقــادا  دیخــی( و 1390زاده و همالــاوان، )مهرابــی شــوندو اضــطراب درــاو مــی

دهد و نوعی دلبستگی معخو  برا  افسرده می جهان به انسان  وهنگرشی جدید دوبا

ــدایجــاد مــی و  ــاوون )کــاوون کخ ــ   (. دو ووان2001، 6و ب ــانی مــذهبی، فقوی دوم

                                                                                                              
1. death awareness 
2. Generalized Anxiety Disorder(GAD)  
3. clinical depression 
4. Nestadt, Riddle, Grados, Greenberg & Fyer 
5. Storch, Merlo, Larson, Geffken,  Lehmkuhl  & Jacob 
6. Carone & Barone 
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، 1)بـال  فواند نوعی ایمخی فرد  دو برابـر افسـردگی ایجـاد کخـد    مذهبی می ا گرایش

2003.) 

ــته و موجــب     ــر گذاش ــر عملالــرد شــخاختی اث ــز ب      اخــتالل اضــطراب مرضــی نا

، واومه و اظهر(. 1388سادوک و کاپالن،  )سادوک، دگردها  ادواکی میفلریف

سـریع   دو بهبـود  ،دومـان  دیخـ   وواننتاجه گرفتخد که  ( دو پژوهشی1994) 2دهاواپ

 نشـان دادنـد کـه    ناـز  ( 1380) داو و ساک گله ثار معخاداو  داود؛م اضطراب فأعالئ

 . داود بسزاییثار فأ بر کاهش اضطراب پاش از آزمون دانشجویان ،آواى قرآن

 لـه جمهـا  مختلـف زنـدگی بشـر از    ، دو عررهدی  بر سالم ثار پرداخت  به فأ

اس  کـه   ، به ای  دلا  حائز اهما و همچخا  بر گروه نوجوانان «بهداش  و دومان»

. خدهـا هسـت  بدی  و غارقاب  حـذف دو زنـدگی انسـان   داوا  نقشی بی ،دی  و مذهب

ز ا  برگرفتــه شـده هـا  دومــانی شـخاخته   بـودن ووش بخش بخـابرای  آگـاهی از اثــر  

  گـروه  ویـژه اخـتالت  ت ، بـه از اختال فواند دو دومان بسااو میها  دیخی آموزه

  جامعه دو گرو سـالم  ووحـی و جسـمی    پذیر نوجوانان که سالم  آیخدهآساب

 ده، هدفشبا فوجه به مطالب باان  .  متخییان قراو گارداس ، موود استفاده انآن

هــا  دومــانی مــذهبی بـر کــاهش نشــانه بخشـی ووان از پـژوهش حاضــر، بروســی اثر 

 .و افسردگی دو نوجوانان اس  وسواس، اضطراب

 روش 

    و بـــا طـــر                   آزمایشـــینـــوو شـــبه  از  ،ووش پـــژوهش روش تحقيـــ :

عـه  مـوزش مجمو آزمون با گروه کخترل  بود. براساس ای  ووش، آپس ـ آزمونپاش

فسـردگی و  و عالئم وسواس، ا ،عخوان متغار مستق به ،دومانی مذهبیها  ووانشاوه

 . ر وابسته دو نور گرفته شدعخوان متغاه، باضطراب

                                                                                                              
1. Ball 
2. Azhar, Varma & Dharap 
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 فمـامی شـام    ،  آمـاو  پـژوهش  جامعـه  :كننـدگان در پـهوهش  شركت

شهر  2  از ناحاه آموزان نوجوان یر دبارستان پسرانه و دو دبارستان دخترانهدانش

آمـوز بودنـد. جهـ     دانـش  1200شـام    وش  دو مقاطع اول، دوم و سوم دبارستان

به      دسترس و فیادفی استفاده شده اس ؛ گار  دو، از ووش نمونههاانتخاب نمونه

 دسترس و از بـا   روو  دوسه مدوسه به   فرفاب که از با  مداوس شهر وش ،ای

رـوو  فیـادفی انتخـاب    هر سه مقطع بـه ها دو ها، فعداد  از کالس  کالسکلاه

نوجوان مبـتال بـه    60 ،ها  وسواس، اضطراب و افسردگیپس از اجرا  آزمونشد. 

 56جه  همالاو ،  انای  اختالت  شخاسایی شدند که پس از بروسی عالقمخد  آن

هـا   معااو اسـاس لاخی و بروسی رل  وجـود عالئـم بـر      بامیاحبه نوجوان موود

مـوود  د  مذهبی از نور پایبخ ،پس ای  افرادس، قراو گرفتخد. 1TR-IV-DSM فشخایی

سعی شـد کـه افـراد گـروه      متغار پایبخد  مذهبی،جه  کخترل بروسی قراو گرفتخد. 

رـوو  فیـادفی دو هـر رهـاو     و نمرا  مختلف پایبخد  مذهبی، بهنمونه با سطو  

و پایـان پـژوهش و پـس از بروسـی     گروه آزمایش پسران و دختران قراو بگارند فا د

بخشـی نتــایج  دو اثر ،اـزان پایبخـد  مــذهبی افـراد   دومـانی مــذهبی، م بخشـی ووان اثر

 ارگذاو نباشد.ثفأ

ول، ا معااوها  ووود به پژوهش عباو  بودند از: اشـتغال بـه فلیـا  دو مقـاطع    

ط به بات   وسواس متوسسال، نمره 17فا  14   سخی با دوم و سوم دبارستان، دامخه

  جهــ  همالــاو  و اجــرا  مخــد  یاــ  بــرون، ابــراز وضــای اســاس پرسشــخامهبر

 عبـاو  ناـز   . معااوهـا  خـروا از پـژوهش    شده دو جلساها  معرفیدستووالعم 

ــد از: ــا  ووان بودن ــوزش  و پزشــالی میــرف داووه ــراو گــرفت  فلــ  آم ــا  ق ه

سـا ، وجـود   دومانی جه  وفع وسواس، ابراز عـدم فمایـ  بـه شـرک  دو جل    ووان

 . ها  ووانی عالوه بر اختالل وسواسعالئمی از دیگر باماو 

                                                                                                              
1. Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 
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ده یر استفازآوو  اطالعا  ناز از ابزاوها  برا  جمع ها:ابزار گردآوری داده

 شد: 

ـ مقياس وسواس فکری ـالف ایـ    :1(YBOCS) بـراون  -عملـي یيـ    ـ

یافتـه اسـ  کـه داوا  مقاـاس شـد  و عالئـم       ساختاو نامه  یر میاحبه ،مقااس

واس وا دو شـرایط  ماـزان شـد  وسـ    ،گزیخـه  10عملی اسـ  و بـا   ـ  وسواس فالر 

و  شده فالما  ،گزاوش باماو  بر پایه ،د. بخش مهمی از آنسخجکخونی باماو  می

    ایگردد. هر مادهگر انجام میاو  بالاخی میاحبهقض  گذاو  نهایی بر پایهنمره

برا  اوزیابی  ،نخس  ای  مقااس  گارد. پخج مادهبا  رفر فا رهاو نمره می ،مقااس

 هـا  عملـی اسـ    ی وسـواس بـرا  اوزیـاب   ،بعد   و پخج ماده ،ها  فالر وسواس

(. ایـ  مقاـاس   1989، 2فلاشم ، ها  و رـاونی  )گودم ، پرایس، واسموس ، مازووو،

ماـزان  ــ  4ماـزان نـاواحتی؛    ــ 3مازان فـداخ ؛   ـ2مد  زمان ررف شده؛  ـ1شام : 

باشـد و عالئـم افالـاو وسواسـی و اعمـال وسواسـی وا       ـ مازان کخترل می5مقاوم  و 

کخخـدگان  ، پایایی با  میاحبهدهد. دادفر و همالاوانمیجداگانه موود سخجش قراو 

( و ضـریب  =89/0α(، ضریب همسانی دوونـی آن وا ) =98/0rوا برا  ای  مقااس )

 نـد. ( گـزاوش نمود =84/0rدو هفتـه )   پایایی آن به ووش بازآزمـایی وا دو فارـله  

 بخـد  افسـردگی بـر و مقاـاس دوجـه      خامههمچخا  ووایی فشخایی آن با پرسشـ 

)دادفـر،   دورـد گـزاوش شـده اسـ      59دورد و  64به فرفاب  ،اضطراب هامالتون

  (.1380زاده، بوالهر ، ملالوفی و باان

 ای  مقاـاس : 3(DASS-21) 21مقياس افسردگي، اضطراب و استرس  ـب

فوسط توباونـد و   1995اس  که دو سال سؤالی  42 مقااسا  از شده  کوفاهنسخه

                                                                                                              
)YBOCS( Obssesive Compulsive Scale Brown-Yale. 1 

2. Goodman, Price, Rasmussen, Mazure, Fleischmann, Hill & Charney 
3. Depression Anxiety Stress Scale 
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 7هـا  آن شـام    مقاـاس ال و هریـر از خـرده  ؤسـ  21شام   کهاوائه شده  1توباوند

گذاو  روو  لاالر  نمره  رفر فا سه و به، از شماوهها  آنؤال اس  و گزیخهس

 ،، بـرا  مقاـاس اضـطراب   91/0 ،گیآلفا  کرونباخ مقااس افسـرد ضریب شود. می

ی  ابـزاو دو    ووایی و اعتباو افعاا  شد. ملاسبه 90/0 ،و برا  مقااس استرس 84/0

، اضـطراب و  افسـردگی  هـا  ایران نشان داد که اعتبـاو بازآزمـایی آن بـرا  مقاـاس    

آلفــا  کرونبــاخ ضــریب  چخــا مبــود. ه 77/0و  76/0، 80/0 فرفاــببــه   اســترس 

)علامردانـی، سـماعی    بـوده اسـ    78/0و  74/0، 81/0فاـب  ربات به ف ها زیرمقااس

فخها از دو مقااس افسردگی و اضطراب  ،ر(. دو پژوهش حاض1391سابخی و رادقی، 

 .گردیدها  پژوهش حذف ، از متغارای  پرسشخامه استفاده شد و مقااس استرس

بزوگـی دو سـال   ، فوسـط جـان  ایـ  پرسشـخامه   مقياس پایبندی مذهبي: ـج

هـ   اسالمی افراد ساخته شده اسـ . ر  ـو برا  سخجش مازان گرایش مذهبی 1378

)گـرایش بـه    O عامـ  مختلـف شخیـاتی    پـخج که شام   ماده مقااس اضطراب کت 

( )نارو  مـ   C)فلول هشااو  نسب  به خود(،  3Q(، زداییفخش ) 4Qگخهالاو (، 

ده اسـ .  ش)گرایش پاوانویایی(، مطابق با فرم جدید دو ای  پرسشخامه گخجانده  Lو 

با  نهاییرم روو  فیادفی دو کخاو هم قراو داده و ف، مواد پرسشخامه وا بهپس از آن

فعــداد ایـ  مقاــاس،  عبـاو  اســتخراا گردیـده اســ . دو فجدیــد نوـر نهــایی     120

ا گـروه  بـ  ،ا  ای  مقاـاس ماده 60فقلا  یاف . ضریب اعتباو فرم  عدد 60به  ت اؤس

ه گـزاوش شـد   77/0معـادل   ،طریق آلفا  کرونبـاخ نفر  از 276  دانشجویی نمونه

 .(1389زاده طباطبایی و عبد ، )وسول اس 

شـام  مجموعـه    ،  آموزشـی بـرا  گـروه آزمـایش    برنامـه  ی مداخله:شيوه

ا  دومانی مذهبی برگرفته از متـون دیخـی، طـی هشـ  جلسـه، هفتـه      ها  ووانووش

                                                                                                              
1. Loviband & Loviband 
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باو و هر هفته به مد  یر ساع  به روو  گروهی بـوده اسـ . شـر  مراحـ      دو

 شده اس :  باان (1)دومان دو جدول 

 زشيآمو شرح جلسات برنامه ی -1جدول 
 ملتوا هدف جلسه

 اول

سـواس، اضـطراب و افسـردگی و    آشخایی با اخـتالت  و 

ــه ــاوه    برنامـ ــا  دوبـ ــذهبی، فوضـ ــانی مـ         ووان دومـ

دومـــــانی اولــــا  ووش ووان داو  بــــه عخـــــوان  ووزه

  (. 1384)حجاز  شهرضایی، مذهبی

وضالافی   ف، اوائهDSM-IV-TRاساس   بالاخی برانجام میاحبه

ها  افسردگی و اضطراب؛ آشخایی با ووش  اختالل وسواس، دوباوه

  اجرا  و شاوه دومانی مذهبی و ضروو  استفاده از آنووان

ر   آموزشی؛ فأکاد ب، فوافق جمعی دو حفظ قوانا  دووهجلسا 

و  باان احادیث بر حات  ووحانی و جسمانی، داو ثارا  ووزهفأ

گی ونویز  برا  رگبرنامهها  مربوط به آن؛ مروو نتایج پژوهش

 داو  به عخوان ووش دومانی و فاللاف خانگی. ووزه

 دوم

افالـاو   مراقبـ  مسـتمر از   ، اعتخایی بـه فردیـد  بیآموزش 

ــ ــی،    ی )ووشوسواس ــدو  نراق ــر( )حا ــرل فال ــا  کخت ه

با  و اکتفا به واج ،به خداوند )فوکّ ( (، پخاه بردن1387

)مواهر ،  فرک مستلبا  و پرهاز از اعمال غارضـروو 

1388.) 

ها  ، آموزش ووشاعتخایی و باان احادیثها  بیآموزش ووش

اان احادیث، باان اذکاو مخیو  فوک  و فالاه بر خداوند و ب

س اساس احادیث، آموزش احالام و باان احادیث مربوط به وسوابر

 مالمذهبی، فوجه به نقش شاطان دو ایجاد وسواس هخگام انجام اع

 بودن مموالشر، باان عل  مذارمربوط به افراد کث عباد ، باان احالام

ها  کخترل فالر براساس احادیث ففالرا  وسواسی؛ آموزش ووش

   . به عخوان فاللاف دومانی  اطهاو )و( ائمه

 سوم
 ها  واجـب و مسـتلب،   آموزش استفاده از فأثارا  نماز

 (.1384استفاده از آیا  قرآن )حجاز  شهرضایی، 

ث حادیقرآن که دو وابطه با وفع وسواس دو قالب اآموزش آیافی از 

 به عخوان فاللاف دومانی؛ بروسی آیا  قرآنو  سفاوش شده اس 

ان خوعبه ثار نماز بر وفع وسواس و باان آثاو فرباتی آنآموزش فأ

 فاللاف دومانی.

 رهاوم

)شـاکر    آموزش استفاده از یـاد مـرگ، کـاوبرد  دعـا    

 زاحادیث و الگـوگار  ا گار  از (، بهره1387اودکانی، 

)و( و همچخـا  ذکـر    ، یاد اهـ  باـ   )و( رهاوده معیوم

 (.1384)حجاز  شهرضایی،  رلوا 

 آموزش ووش مرگ آگاهی و فوجه به هدف ارلی فولد، حاا  پس

وان به عخ ها  دیخیاز مرگ و اوزشمخد  للوا  عمر براساس آموزه

  جاعا و مخاآموزش استفاده از د ،و بروسی احادیث فاللاف دومانی

   سفاوش شده دومروو احادیث، معرفی ادعاه ثارا  آن وأو ف

 خوانعبه )و( ها  دیخی، آموزش ساره و ووش زندگی اه  با آموزه

 الگو  دیخی و بروسی آن  به عخوان فاللاف دومانی

 ها  جلسا  اول فا رهاوم بودجلسا  پخجم فا هشتم به فرفاب مروو و فالراو ووش
 

ــرا ــد اج ــهوهش: رون ــه و جــایگزیخی فیــادفی  ی پ ــس از انتخــاب نمون  پ

هـا  وسـواس و پایبخـد  مـذهبی دو رهـاو گـروه       براسـاس پرسشـخامه   ،هـا آزمودنی

طــی   مداخلــه بــرا  گــروه آزمــایش، ، پــاش از شــروو برنامــهآزمــایش و کختــرل

ها  تزم جه  وجوانان فوضا  داده شد و هماهخگیا ، هدف مداخله برا  نجلسه
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 ،  کتبینامهو با اخذ وضای  گردیدل ، زمان و ساعا  انجام مداخله انجام فعاا  م

رـرفا  دو جهـ  اهـداف     ،دسـ  آمـده  ن اطماخان داده شد که اطالعا  بهبه نوجوانا

و فرد دیگر  قراو دو اختاا ،فلقاق موود استفاده قراو خواهد گرف  و ای  اطالعا 

از  پـاش خواهـد بـود.    ش اختاـاو  دو طـول پـژوه   اننـ   همالـاو  آ نگرفته و ادامه

وســی عالئــم افســردگی و از هــر رهــاو گــروه جهــ  بر ،  دومــانیاجــرا  برنامــه

هـا  آزمـایش   بـرا  گـروه   ،جلسه 8سپس طی آزمون به عم  آمد. اضطراب، پاش

بـا اسـتفاده از   هر رهاو گـروه   ، مجددا  نوجواناناعمال شد. پس از برگزاو  جلسا 

گرفتخـد. بـرا  فجزیـه و فللاـ      آزمون موود اوزیـابی قـراو   عخوان پسها بهپرسشخامه

 .استفاده شد کواویانسو فللا   SPSSاز نرم افزاو  ،هاداده

 هایافته

دو  و ففاو  ماانگا  نمـرا  دو گـروه کختـرل و آزمـایش     (2)با فوجه به جدول 

شـی  بخ، بـه دلاـ  اثر  فوان نتاجه گرف  که ایـ  ففـاو   آزمون میآزمون و پاشپس

 دومانی مذهبی بوده اس .وانو
 آزمونآزمون و پيشپس در آزمایشها در دو گروه كنترل و های توصيفي متغير: آمار2جدول 
 

 متغير
 آزمونپس آزمونپيش 
 معيار انحراف ميانگين انحراف معيار ميانگين گروه

 4/4 3 3/1 2/9 آزمایش دختران وسواس 
 9/6 2/12 2/2 8/11 کخترل 
 6/3 4 4/3 5/12 آزمایش سرانپ وسواس 
 2/7 3/15 6/2 3/14 کخترل 

 4/2 5/2 2/4 2/7 آزمایش افسردگی دختران
 8/5 5/6 5/3 6/8 کخترل 

 5/4 3/4 4/1 1/12 آزمایش افسردگی پسران
 4/4 6/8 2/5 9/13 کخترل 

 6/3 71/2 6/4 8/7 آزمایش اضطراب دختران
 8/4 7/5 2/2 6/8 کخترل 

 8/2 7/3 2/3 2/9 آزمایش اضطراب پسران
 7/3 5/5 1/3 1/7 کخترل 
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سـی داوا   هـا  مـوود برو  اسـمارونوف، داده  -لمـوگروف کوبا فوجه به آزمون 

 ،زمون لـوی  با فوجه به آها  جدول و اساس دادهبر ،به عالوهباشخد. فوزیع نرمال می

نس یـر طرفـه   لا  واویاهمچخا  نتایج فل ؛ها برقراو اس انسیبرابر  واو  هاضفر

. دهداون، ووابط معخاداو  وا نشان نمیها  وگرسجه  بروسی فرض همگخی شاب

جـدول  )دن ناز برا  ای  متغار وجود داوها  وگرساو  همگخی شابهاضبخابرای  فر

3). 
 نتایج آزمون لوین و بررسي شيب رگرسيون متغيرها: 3جدول 

آزمون  متغير
 لوین

 مقدار همگني 
 شيب های رگرسيون

  <P 05/0 وسواس دختران
 61/2  f = 

05/0P> 
08/2=F 

 <P 05/0 وسواس پسران
8/1  f = 

05/0P> 
61/3= F 

 <P 05/0 افسردگی دختران
  31/1  f = 

05/0P> 
12/1=F 

  <P 05/0 اضطراب دختران
 149/0  f = 

05/0P> 
02/1=F 

  <P 05/0 افسردگی پسران
 76/2  f = 

05/0P> 
34/2=F 

  <P 05/0 اضطراب دختران
 371/0  f = 

05/0P> 
33/2=F 

 

بـا    دهـد کـه  نشـان مـی  واهه واویانس یرکفللا  ، نتایج (4)جدول  با فوجه به

  نمره للاظکخترل از  دو مقایسه با گروهها  آزمایش کخخده دو گروهافراد شرک 

    دختـران و پسـران نوجـوان کـاهش معخـاداو  دیـده        ، افسـردگی و اسـترس  وسواس

دگی و ، افسروسواسبر  ،دومانی مذهبیفوان گف  ووانیبه عباو  دیگر م. شودمی

 داشته اس . بسزاییفأثار  دختران و پسران استرس

 



                 

 

 

 ... وسواس، هایدرماني مذهبي بر كاهش نشانهرواناثربخشي  81

 متغيرهای مورد بررسيراهه واریانس یکك نتایج تحلي  :4جدول 
 اندازه اثر SS df MS F p  مخبع 

وسواس 

 دختران

  031/0 2/5 6/154 1 5/154 پاش آزمون

 50/0 000/0 3/25 9/757 1 9/757 گروه

    6/29 25 2/742 خطا

وسواس 

 پسران

  00/0 1/4 3/120 1 3/120 پاش آزمون

 57/0 000/0 6/33 7/985 1 7/985 گروه

    3/29 25 8/723 خطا

افسردگی 

 دختران

  00/0 7/34 03/1339 1 03/1339 پاش آزمون

 36/0 001/0 3/14 8/99 1 8/99 گروه

    9/6 25 9/173 خطا

اضطراب 

 دختران

  00/0 6/117 9/393 1 9/393 پاش آزمون

 45/0 000/0 74/20 46/69 1 46/69 گروه

    34/3 25 7/83 خطا

افسردگی 

 پسران

  00/0 3/21 9/653 1 9/653 پاش آزمون

 16/0 034/0 02/5 31/64 1 31/64 گروه

    8/12 25 1/320 خطا

اضطراب 

 پسران

  003/0 5/10 3/86 1 3/86 آزمونپاش 

 12/0 06/0 7/3 12/30 1 12/30 گروه

    15/5 25 8/203 خطا

 گيریبحث و نتيجه

ها  دومانی مذهبی بر کاهش نشانه، بروسی اثربخشی ووانهدف پژوهش حاضر

هـا نشـان داد کــه   اخـتالل وسـواس، افسـردگی و اضــطراب دو نوجوانـان بـود. یافتــه     

ها  هفراوانی هریر از نشانکاهش  موجب ،دومانی مذهبی  ووانهاگذواندن دووه

دو  فخهـا ] و اضـطراب  [دو هر دو گروه دختران و پسـران ] اختالل وسواس، افسردگی

 گروه آزمایش نسب  به گروه کخترل شده اس . و د [گروه دختران
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ی دومانها  وواندس  آمده از پژوهش، مبخی بر اثربخشی دووهبه  نتاجه ا اول

ها  ماالایالی و اختالل وسواس دو دختران و پسران، با یافته کاهش عالئم مذهبی بر

، مبخـی بـر اثربخشـی    پـژوهش حاضـر   ( همسو اس . همچخا  نتـایج 1390) همالاوان

و بر هر دو گروه دختران و پسـران(  ) دومانی مذهبی بر کاهش عالئم افسردگیووان

 و  (1380خسـروپوو و سـاودوی  )  هـا   ، بـا یافتـه  )فخها دو گـروه دختـران(   اضطراب

 .باشدمی( همسو 2011)1آگوواستوس، واندجباو، موهتس، جلاخر، کلخر و موویتس

کـاهش   ربـ دومانی مـذهبی  ها  ووانبخشی دووه  اول مبخی بر اثردو فباا  یافته

عـالام  مراجعـه بـه ف  بـا   کـه  فوان گف  اختالل وسواس دو دختران و پسران می عالئم

و دشـود.  یی از ایـ  نـوو یافـ  مـی    هـا نگرانـی وفـع  برا  بسااو  الاوها  واه، دیخی

ر نگرشـی مثبـ  بـه افـراد و ففسـا       سـعی شـده اسـ  بـا اوائـه      دومانی مذهبیووان

س پـوری  نگرانـی و احسـا   ،ها و وویدادها  زندگی، از اضطرابباخانه از پدیدهواقع

  .کاسته شوددو زندگی 

اهش کـ دومـانی مـذهبی بـر    ی بر اثربخشی ووان  دوم پژوهش مبخدو فباا  یافته

به       آیا  قرآن و احادیث، دو فوان گف دختران و پسران می دوعالئم افسردگی 

اوه اشـ  [دعـا و ناـایش  خیو  دو قالـب  ]ببا  ایمان و آوامش ووانی   وابطهوجود 

ز ا ، دیّاد متـ اند که بسـااوى از افـر  نشان دادهناز ها ژوهشپ ،عالوه بر ای  شده اس .

  فشـاوهاى عـاطف  وا فلمـ    فوانخـد و مـی نوع  آوامش و کخترل نفس برخووداونـد  

 .کخخد.

دومانی مذهبی بـر کـاهش   سوم پژوهش مبخی بر اثر بخشی ووان  دو فباا  یافته

بهتـری    ،دو فعـالام اسـالمی   فـوان گفـ   )فخها دو گروه دختران( می عالئم اضطراب

 ،کـریم  قـرآن اس . به فعبار شده معرفی  «ه خداایمان ب»ووش برا  دومان اضطراب 

                                                                                                              
1. Agorastos, Randjbar, Muhtz, Jelinek, Kellner & Moritz 

 

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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دسـ   بـه  زمـانی فخهـا   واگونه اضطراب و فزلزل هر و دوو  ازآوامش واقع   ،انسان

دومانی مذهبی که ها  ووانبخابرای  با استفاده از ووش. اشدکه به یاد خدا  ب آوودمی

  انسان به ار  وجود  و فلسفه نمودنکاهش اضطراب و متوجه  ،هدف ارلی آن

ا  ها  زندگی زودگذو دناا، نتاجهها و فشویشخلق  اوس ، فاوغ شدن از نگرانی

 دس  یافتخی اس . 

خهـا  )ف دومانی مذهبی بر کاهش عالئم اضطراببخشی وواناثردو فباا  همچخا  

ه نتایج ب گروه دختران( و عدم معخاداو  دو گروه پسران نوجوان با وجود نزدیالیدو 

وغـم نتـایج   علـی  وان گفـ  فدومانی مذهبی، میسط  معخاداو  پس از اجرا  ووان

فـب  بـه مرا وا مـذهبی  افـراد غار که مازان اضطراب و افسـردگی دو   فلقاقا  فجربی

وسـد عـدم حیـول    به نور مـی  (،1382شجاعی، ) دهدنشان میباشتر از افراد مذهبی 

روه خالف گان اضطراب گروه آزمایشی پسران بر  موود انتواو دو کاهش مازنتاجه

 . بـود  اننـ آزمایشی دختران، ناشی از عدم فوانایی دو کخترل مازان اضطراب امتلان آ

  با وجود نزدیالی جلسا  به زمـان آزمـون نهـایی مـداوس و فشـرده بـودن برنامـه       

د، ا  دو آن برگـزاو شـ  آموزش و پرووش دو فرمی که جلسا  مداخلهنامسال دوم 

اب   آزمـون اضـطر  آموزان گروه آزمایشی پسـران، دو نتاجـه  مازان اضطراب دانش

 ثر و قاب  مشاهده اس . ؤم انآن

فوجه ها  مشابه باخشی دو پژوهش حاضر نسب  به پژوهشبعل  مازان باشتر اثر

د مطالعـه  خی افراد مـوو   سفاده، ففاو  دو دامخهها  موود استبه شباه  نسبی ووش

م  به عالئابتال  سخی نوجوانان و همچخا  مد  زمان کمتر فر بودن دامخهاس . پایا 

و یا هش ها وا افزایش داده و فالش جه  کاافراد از ووشوسواس، مازان اثرپذیر  

 ..فر کرده اس فر و سریعوفع عالئم وا آسان

اشاوه کرد: استفاده از فوان میبه مواود زیر ای  پژوهش،   هاملدودی جمله از

گاـر  دو دسـترس بـه دلاـ  مشـالال  بسـااو دو انتخـاب مـداوس و         نمونـه   شـاوه 
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 کوفاه شدن زمان انجام پژوهش به دلاـ   و ،وانان داوا  شرایط ووود به پژوهشنوج

    اسـاس  بـر   هـا  بـات و  ا فوجـه بـه ملـدودی    بـ  .هـا  آموزشـی  فر شدن برنامهفشرده

  از ،دو آیخـده  هـا  مـرفبط  شـود دو پـژوهش  پاشـخهاد مـی   ،ها  پژوهش حاضـر یافته

باماوان مبتال به وسواس فالر  و وسواس  ،گار  فیادفی استفاده شودنمونه  شاوه

پـس از دومـان جهـ     روو  جداگانه موود بروسی و دومان قراو گارنـد،  ، بهعملی

هـا  تزم رـوو  گاـرد،      دومـانی پاگاـر   ثارا  دوازمد  ایـ  شـاوه  بروسی فأ

ها  عوام  خانوادگی باماوان مبتال به ای  اختالل موود بروسی قراو گارد و دو برنامه

 دومانی جه  وفع آنها اقدام شود. 

 منابع 
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