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 اولدانش آموزان دختر مقطع متوسطه  با اضطرابباورهای انگیزشی و هوش اخالقی  بررسی رابطه

 شهرستان گرگان

 
 یکلثوم غالم

 ، ایرانگرگان، ره ینیامام خم سیرد، پانیدانشگاه فرهنگ هیئت علمیاستادیار، علوم تربیتی، عضو 
 (K_gholami@yahoo.com) 

 

 آرزوگر  مهیحل

 رانیا گلستان. یانتفاع ریغ موسسه ن،یباهنر جل دیدبستان شه ییآموزگار ابتدای و فارس اتیادب ارشد زبان و یکارشناس
(H.arezogar@yahoo.com) 

 

 ینیفاطمه عابد
 رانیا گز. آزاد بندر دانشگاه ،ییپرورش ابتدا آموزش و یکارشناس و ییابتدا آموزگار

(F.Abedihi 64@gmail.com) 
 

 
 چکیده

دانش آموزان دختر مقطع  با اضطرابباورهای انگیزشی و هوش اخالقی هدف از این پژوهش بررسی رابطه 

 –فی از نوع تحقیقات توصی واین تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده است. شهرستان گرگان  اولمتوسطه 

که در سال  شهرستان گرگان است اولدانش آموزان دختر مقطع متوسطه  شاملجامعه آماری است.  همبستگی

حجم  بود و یاخوشه تصادفی صورتبه گیرینمونهروش  بودند. تحصیلمشغول به  7934-7931تحصیلی 

ه هوش اخالقی لنیک و کیل پرسشنام دواز محاسبه گردید. نفر  092با استفاده از جدول مورگان  پژوهش نمونه

های آمار استنباطی از روشاستفاده گردیده و با استفاده  باورهای انگیزشی و اضطراب کتل ،(0222)در سال 

با  باورهای انگیزشی بینکه پژوهش نشان داد  هاییافته حلیل گردید.ت هادادهمانند همبستگی، رگرسیون، 

 معکوس وجود دارد. بین ( رابطهp <.2227و  =r -.620) اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

معکوس  ( رابطهp <.2227و  =r -.024هوش اخالقی با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول )

با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  بین هوش اخالقی، ذهن آگاهی و باورهای انگیزشی از وجود دارد.

و هوش  دیگران، باورهای انگیزشی، اقرار به اشتباهات، بخشش گوییراستتنها  ،بینپیش متغیرهای عنوانبهاول 

 .باشندیمدختر مقطع متوسطه اول  اخالقی با اضطراب دانش آموزان

 

 انگیزشی، اضطراب یباورها ،هوش اخالقی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 باًیتقرسعی دارند در روانشناسی وارد نمایند هوش اخالقی موضوع  را تحت عنوان هوش اخالقی ایتازهلفان، اصطالح ؤم تازگیبه

. مجزاست کامالًکه هوش هیجانی و هوش شناختی با یکدیگر فرق دارد، هوش اخالقی هم یک هوش  طورهمانجدیدی است. 

اخالقی داشته  مفهوم اصلی هوش اخالقی این است که ما بتوانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم؛ یعنی اعتقادات محکم

 (.1،0222بوربا) میکنباشیم و بر اساس این اعتقادات عمل 

 هاظرفیتاز سویی دیگر هوش اخالقی کودک، ظرفیت و توانایی درک مسائل خوب از مسائل بد است. از دیدگاه هوش عملی، این 

فرا فرا شناختی یا  یگستره قی شامل(. هوش اخال0222شوند )بوربا، و اخالقیات تبدیل می هاارزشدر یک فرایند آموزشی به 

 ریپذامکانارزشی فردی  هایسیستماخالقی را فقط در چارچوب  هایفعالیتو  هانگرش، هاشناختاست که واکنش  یعمل

را از نظر اخالقی بر عهده گیرد. محققی هوش اخالقی را وابسته  هاتیفعالو  هاانتخاب تیمسئول. هوش اخالقی قادر است سازدیم

همدلی، وجدان و -و انصاف. سه اصل اول داند: همدلی، وجدان، خودکنترلی، احترام، مهربانی، تحملبه هفت ارزش عمده می

 (.7930؛ به نقل ازپورمختار،0222، 2دهند )جورجیوخودکنترلی هسته اخالقی هوش اخالقی را نشان می

که از باورهای اخالقی  شودیمارای هوش اخالقی تعریف هوش اخالقی توانایی تشخیص و تمیز درست از نادرست است. کسی د

بنابراین  صحیح و محترمانه رفتار کند یاوهیشکه فرد به  یاگونهبهبرخوردار باشد،  هاآنراسخ و قوی و توانایی عمل کردن به 

به دلیل وجدان  یآموزانانشددر معرض خطرهای جدی قرار دارند. این  اندنکردهکه به هر دلیل هوش اخالقی کسب  یآموزاندانش

تا حد زیادی  شدهتیهدانادرست  یاگونهبهاخالقی و باورهای که  یهاتیحساسمتزلزل، ضعف در مهار کردن امیال، رشدنیافتگی 

نکته  نیترمهملذا  .شوندیمنابهنجار و ناموفق تبدیل  یهاتیشخصبه  یسالبزرگاخالقی و اجتماعی دچار و در  یافتادگعقببه 

کامل آموختنی و قابل یادگیری است و به هیچ وجه جنبه ی وراثتی ندارد  طوربهدر مبحث هوش اخالقی این است که این هوش 

بهترین زمان آموزش هوش اخالقی در فرزندان از دوره ی نوزادی تا  بنابراین؛ و تنها از طریق تربیت به کودکان منتقل می شود

در این زمینه موجب ضعف بالقوه ی کودکان در یادگیری فضایل اخالقی و ایجاد عادات مخرب پایان نوجوانی است و تعلل والدین 

 (.0277بهشتی فروهمکاران،شود ) می

ترین سطح خواب تا باالترین داند که از پایین( مفهوم انگیزش را گرایش موجود زنده به ارائه فعالیت منظم می7316)3مورفی

گذارد. یابد، به طوری که نتیجه رفتار و نوع تحریک به طور متناوب بر ارگانیزم اثر میتغییر می سطح بیداری و فعالیت موجود زنده

کند که رفتار و تفکر فرد ناشی از آن است. با توجه به تعاریف مذکور ( انگیزه را وضعیت درونی ارگانیزم تلقی می7312) 4آلپورت

: انگیزه گرایش ویژه با گرایش رفتار نسبتاً ثابت زمانی است که به موقعیت توان مفهوم انگیزه و انگیزش را چنین تعریف کردمی

بستگی ندارد مانند انگیزش پیشرفت و انگیزه پیوندجویی، انگیزش، مجموع متغیرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی است که کنش 

اند که رابطه ها نشان داده(. پژوهش7937هی، شود. )به نقل از خداپنادار احساس و رفتار منجر میآنها به فعالیت عمومی و جهت

 (.0223های انگیزشی از قبیل انتخاب، تالش و پشتکار وجود دارد )پینتریج و شانک، مثبتی بین پیشرفت و شاخص

به ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل منظور از باورهای انگیزشی دسته

گیرد. البته کنند. این معیارهای انگیزشی به دنبال تائید رفتار فرد به وسیله اشخاص مهم زندگی شکل میآنها مراجعه می

های مختلف مانند همانندسازی، الگوسازی، آموزش مستقیم، تجربه شخصی، تشویق و تنبیه صورتبهمعیارهای درونی ممکن است 

 (.7933بگیرند. )جعفری، و از این قبیل موارد زیر نیز شکل 

اضطراب غالباً یک عالمت حمایت کننده می باشد، می توان دنیای هیجانی اضطراب را خیلی شبیه به دنیای فیزیکی بدون 

اصطحکاک تلقی کرد. عوامل فرهنگی از جمله مذهب، تحصیالت، نظام ارزشهای فردی و میزان انسجام اجتماعی فرهنگی در تولید 

ند. اگر اضطراب به اندازه کافی شدید باشد، شخص وادار می شود کاری با آن بکندمانند )دوری و فرار از آن، دارو، اضطراب تأثیر دار

مصرف الکل، مراجعه به طبیب یا نظایر آن(. این مسئله که آیا اضطراب بهنجار است یا نابهنجار، بستگی به علت، شدت و مدت آن 
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د جنبه مرضی داشته باشد به این ترتیب وقتیکه بدون علت معلوم و یا به علت تشویشی دارد، مثل درد جسمانی. اضطراب می توان

های کوچک درمواقع مواجه با افراد ناآشنا و بیگانه مالحظه میگردد. مسبب یک اتفاق جزئی و کوچک گردد و یا  چهیدر کهاست 

 .( 7931، آزاد (وقتی که بدون جهت پایا و شدید باشد 

 و یادگیری در مختلفی عوامل .دانش آموزان است تحصیلی پیشرفت و یادگیری پرورش، و آموزش فهایهد از یکی شک بدون

 آموزشی سیستمهای در موجود نارساییهای و مشکالت رفع در عوامل شناسایی این .میباشند مؤثر دانش آموزان تحصیلی پیشرفت

مولفه های هوش اخالقی، ذهن  دانش آموزان، تحصیلی تپیشرف و یادگیری بر مؤثر مختلف عوامل بین از .است ضروری و مهم

باالیی دارند نسبت به انجام وظایف  که به هر دلیل هوش اخالقی آموزانی دانش آگاهی و باورهای انگیزشی و اضطراب تأثیر دارند.

ب کاهش میزان تحصیلی خود تعهد اخالقی داشته و به موقع وظایف محوله درسی خویش را انجام می دهد که همین امر سب

 دیگری به طور حال به تا که فرد است حاضر زمان در امور به نسبت قاطعانه کردن توجه آگاهی ذهن اضطراب در آنان می گردد.

فرد  که آنچه درباره نگرانی و منفی افکار گردن، پشت درد تنفس، از آگاهی شامل امور این از هایی نمونه است. کرده توجه ها آن

این امر نیز سبب کاهش میزان اضطر اب  ؛ کهاست حاضر زمان در مجدد ذهن و مکرر تمرکز شامل و انجام دهدمی خواهد فردا 

 .گیرد می قرار پذیرش و تائید مورد هست گونه که همان به شود می فرد توجه وارد که هایی حس یا احساس فکر، هر می گردد،

 از بعد تعادل حالت به تا کند می کمک به فرد و کند می مضطرب یا ینرا غمگ که فرد است افکاری برای پیشگیرانه، واکنش این

 بازگردد که همه اینها می تواند روی کاهش میزان اضطراب افراد موثر باشند باورهای انگیزشی شده منفی تجربه های ن هیجا

بگذارند به طور کلی هوش  تأثیر هپیش آموخت رفتارهای و راهبردها مهارتها، عملکرد، بر هم و جدید یادگیری بر هم میتوانند

بررسی این  به پژوهش این در بنابراین اخالقی، ذهن آگاهی و باورهای انگیزشی می توانند سبب کاهش میزان اضطر اب گردند،

 اولدانش آموزان دختر مقطع متوسطه  هوش اخالقی، ذهن آگاهی و باورهای انگیزشی با اضطراب بینموضوع می پردازیم که آیا 

 طه وجود دارد یا خیر؟راب

 اضطرابو مهارتهای اجتماعی با  اخالقی، باورهای انگیزشیبررسی رابطه هوش  ( تحقیقی با عنوان7932) یغفارلیوارجانی و 

نتایج تحلیل نشان داد که بین هوش  انجام دادند. 7933-33متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی  اولدانش آموزان مقطع 

 .معنی دار وجود داشت منفیدانش آموزان، همبستگی زشی و مهارتهای اجتماعی با اضطراب باورهای انگیهیجانی و

( به بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب پرداخت و نتایجش نشان داد که میانگین نمرات 7930) یعبدالقادر

 افسردگی و اضطراب در بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود داشت.

نفری پرداختند.  622(، در مطالعه ای به بررسی باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در نمونه 7933بورنگ و یزدی )اکبری 

پژوهش نشان داد میان خودکارآمدی و اضطراب امتحان رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین معدل دیپلم و  هاییافته

 آمد. باورهای خودکارآمدی رابطه معنی داری به دست

( به بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان استرس و اضطراب پرداخت و نتایجش نشان داد که آموزش ذهن 0279) 1بوهرمن

 آگاهی در گروه آزمایش موثر بوده است و سبب کاهش میزان استرس و اضطراب در افراد می گردد.

اهش درد و سطوح پریشانی مرتبط با إآن بهبود رفتاری موجب ک –( درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناختی 0279) 2اسمیت

مدیریت درد افزایش اعتماد به انجام فعالیتها علی رغم درد و کاهش اضطراب و افسردگی و استرس بیماران مبتال به درد مزمن 

 می شود

 ( ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی نشانه های اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد0279) 3ایوانز
 ( نشان داد که آموزش ذهن آگاهی سبب کاهش میزان اضطراب و استرس در افراد می گردد.0270) 4کرامر
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 های تحقیق:فرضیه 

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولهوش اخالقی با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  بین-1

رابطه معنی داری وجود  اولموزان دختر مقطع متوسطه بین عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها با اضطراب دانش آ-7-7

 دارد.

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  گوییراست بین-7-0

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  استقامت و پافشاری برای حق بین-7-9

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  ای به عهدوف بین-7-6

رابطه معنی داری وجود  اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی بین-7-2

 دارد.

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولمتوسطه  با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع اقرار به اشتباهات و شکستها بین-7-4

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران بین-7-1

 اول با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه فعاالنه عالقمند بودن به دیگران)اهمیت دادن خود جوش به دیگران بین-7-3

 رابطه معنی داری وجود دارد.

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  توانایی در بخشش اشتباهات خود بین-7-3

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  توانایی در بخشش اشتباهات دیگران بین-7-72

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  باورهای انگیزشی بین-2

رابطه چند  اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  بین هوش اخالقی، ذهن آگاهی و باورهای انگیزشی-3

 .گانه وجود دارد

 
 روش تحقیق
 جامعه آماری

مشغول به  7934-7931 یلیدر سال تحص گرگانشهرستان  اولموزان دختر مقطع متوسطه پژوهش را کلیه دانش آ یجامعه آمار

خوشه  ینفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادف 092نمونه با استفاده از جدول مورگان  حجم. داده است لیتحصیل بوده تشک

 عمل گردید.

 متغیرها یریگاندازهابزار 

 یپرسشنامه هوش اخالق

 کرتیل صورتبهآمده اند و  1-3عبارت است که در جدول  00( در ده بعد و شامل 5002در سال ) لیو ک کیلن یهوش اخالق پرسشنامه

بر اصول  یپرسشنامه شامل عمل کردن مبتن نیا یاسهایشده اند. خرده مق یاوقات، اغلب و تمام اوقات( نمره گذار ی)هرگز، به ندرت، گاه

 ماتیتصم یبرا تیمسول عبارت (، 0به عهد ) یوفا عبارت (، 0حق ) یبرا یت ( استفامت و پافشارعبار 0) ییعبارت ( راست گو 0)

دادن خود  تیاهم عبارت (، 0) گرانیخدمت به د یبرا تیمسئول قبول عبارت (، 0به اشتباهات و شکستها ) اقرار عبارت (، 0) یشخص

 ییعبارت (، نمره نها 0) گرانیدر بخشش اشتباهات د ییتوانا عبارت (، 0) خودبخشش اشتباهات  ییتوانا عبارت (، 0) گرانیجوش به د

 است. یهوش اخالق یباشد که نشان دهنده نمره کل یم 500پرسشنامه 

 MSLQ یریادگی یبرا یزشیانگ یباورها پرسشنامه
باشد و مجموع ماده  ی( م ماده 55) یمیخود تنظ یریادگی یماده ( و راهبردها 52) یزشیانگ یباورها اسیدو مق یپرسشنامه دارا نیا 

که  یزشیباورهای انگ اسیپژوهش تنها از مق نیا در ( ساخته شده است.1111گروت ) یو د جینتریت لهیعدد است که بوس 04آن  یها

اسخ پنج بسته پ پرسشنامه از نوع آزمونهای نیاستفاده شد. مادههای ا باشدیو اضطراب امتحان م یشامل خودکارآمدی، ارزشگذاری درون

 (.ستین حیدر مورد من صح کامالًاست تا  حیدر مورد من صح کامالًای است )از  نهیگز
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 اضطراب کتل اسیمق
 یمقبول ییایاعتبار و پا یقرار گرفته و دارا یابیباشد. اضطراب کتل در دانشگاه تهران مورد هنجار یسوال م 62 یدارا اضطراب کتل اسیمق

 ابزار فوق که نیدهد. همچن یارائه م وستیو پ یکم صورتبهرا  یبوده و اضطراب کل یفاصله ا اسیمق یرو، ابزار فوق دارا نیاست از ا

نشان دهنده  32 ینمره ( و نمره کل 62آشکار )اضطراب  گریسوال د 02نمره ( و  62سوال اضطراب پنهان ) 02بوده  سوال 62 یدارا

کرونباخ به محاسبه  یآلفا قی( از طر7932) یباشد گنج ین بر اساس جدول مآ یباشد که نمره گذار یم ریو خ یپاسخ بل یاضطراب کل

و  پرسشنامه اضطراب ییایپا نییتع یاست در پژوهش برا یقبول ییایپا بیبدست آمد که ضر زی/ ن14پرداخت و رقم  اسیمق نیا ییایپا

و  44/2، 11/2و  12/2برابربا  بیتفاده شد که به ترتاس فیکرونباخ و تنص یاضطراب آشکار و اضطراب پنهان از دو روش آلفا یمولفه ها

 بدست آمد. اشدب یقابل قبول م بیضرا انگریکه ب 31/2و  33/2و  42/2

 یافته ها

 :1فرضیه 

 اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  باورهای انگیزشی و هوش اخالقی ضریب همبستگی رابطه رابطه: 1 جدول
متغیرمال

 ک
 شاخص آماری

 بینمتغیر پیش
 nنمونه تعداد  pداری سطح معنـی  rهمبستگی ضریب 

ب
ظرا

اض
 

 032 .313 -.023 عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها

 032 .0001 -.856 گوییراست
 032 .214 -.033 استقامت و پافشاری برای حق)ایستادگی بخاطر حقیقت

 032 .051 -.103 وفای به عهد
 032 .084 .110 یری برای تصمیمات شخصیمسئولیت پذ

 032 .0001 .506 اقرار به اشتباهات و شکستها
 032 .168 .065 قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

فعاالنه عالقمند بودن به دیگران)اهمیت دادن خود جوش به 
 دیگران

030/ 638. 032 

 032 .280 .038 توانایی در بخشش اشتباهات خود
 032 .0001 .514 ایی در بخشش اشتباهات دیگرانتوان

 032 .0001 -.508 هوش اخالقی
 032 .0001 -.025 باورهای انگیزشی

 :شودمشاهده می 1ی که در جدول طورهمان
 رابطه معکوس وجود دارد. ( p <.0001و  =r -.508) اولهوش اخالقی با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  بین-1
رابطه  ( p <.313و  =r -.023)اول )ین عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ب-1-1

 وجود ندارد.
 رابطه معکوس وجود دارد. ( p <.0001و  =r -.856اول )با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  گوییراست بین-1-5
رابطه معنی داری  ( p <.214و  =r -.033) اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  اری برای حقاستقامت و پافش بین-1-3

 وجود دارد.
 رابطه معکوس وجود دارد. ( p <.0001و  =r -.103) اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  وفای به عهد بین-1-0
رابطه  ( p <.084و  =r -.110) اولاضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه با  مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی بین-1-2

 وجود ندارد.
 رابطه وجود دارد. ( p <.0001و  =r. 506) اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  اقرار به اشتباهات و شکستها بین-1-8
رابطه  ( p <.168و  =r -.063) اولزان دختر مقطع متوسطه با اضطراب دانش آمو قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران بین-1-4

 وجود ندارد.
 -.030) اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  اهمیت دادن خود جوش به دیگران) گرانیدفعاالنه عالقمند بودن به  بین-1-6

r=  838و.> p ) .رابطه وجود ندارد 
رابطه وجود  ( p <.280و  =r -.038) اولاضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  با توانایی در بخشش اشتباهات خود بین-1-1

 ندارد.
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رابطه  ( p <.0001و  =r -.514) اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  توانایی در بخشش اشتباهات دیگران بین-1-10
 معکوس وجود دارد.

 وجود دارد. رابطه معکوس ( p <.0001و  =r -.025) اولختر مقطع متوسطه با اضطراب دانش آموزان د باورهای انگیزشی بین-5
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 رابطه چند گانه وجود دارد اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  باورهای انگیزشی و هوش اخالقی بین-

 اولآموزان دختر مقطع متوسطه با اضطراب دانش  باورهای انگیزشی و هوش اخالقی : ضرایب همبستگی رگرسیون چند گانه2 جدول

 ( «enter)ورود »با روش های الف 

 
، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر، ضریب می شود مشاهده 5جدول « الف»که در قسمت  طورهمان

در  اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  و هوش اخالقیباورهای انگیزشی  همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی
 .می باشد RS= .130و  MR= .662برابر با دانش آموزان دختر 

ف
ال

 

 آماري شاخصهاي
 همبستگي

 چندگانه
MR 

 ضريب
 تعيين

RS 

 F نسبت
 احتمال

p 

 () رگرسيون ضرايب

 تغيرمم
 7 بينپيش متغيرهاي مالك

0 
 9 6 2 4 

 

 .430 .620 گويیراست
964.3=

F 
000.p= 

174.- = 
1476=t 
000.p= 

021.- = 
2.71 =t 
000.p= 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 .403 .685 انگيزشی باورهای

064.3=
F 

000.p= 
 

432.- = 
71.7=t 
000.p= 

 

713 .-= 
6.6=t 
000.p= 

 

703 .- 
= 
9.4=t 
200.p= 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 .448 .661 اشتباهات به اقرار

002.3=
F 

000.p= 
 

441 .= 
71.1=t 
000.p= 

 

963 .= 
1.6 =t 
000.p= 

 

797 .= 
6.29=t 
018.p= 

 

060.= 
4.7=t 
000.p= 

  

 .461 .660 ديگران بخشش

737.2=
F 

000.p= 
 

460 .= 
74.4=t 
000.p= 

 

969 .= 
1.6 =t 
000.p= 

 

727 .= 
2.1=t 
000.p= 

 

003.= 
6.2=t 
000.p= 

213.= 
0.2=t 

013.p= 
 

 .465 .662 اخالقی هوش

727.2=
F 

000.p= 
 

460 .= 
74.4=t 
000.p= 

 

990 .= 
1.29 =t 
000.p= 

 

761 .= 
6.9=t 
000.p= 

 

017.= 
6.3=t 
000.p= 

722.= 
9.2=t 

000.p= 

241.= 
722=t 
510.p= 
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سطه با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متو باورهای انگیزشی و هوش اخالقی بین: ضرایب همبستگی چندگانه 3 جدول

مقدم به قد با روش اول  

 
 عنوانبه اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  باورهای انگیزشی و هوش اخالقی بین که از نشان می دهد 3 جدول نتایج

راب دانش و هوش اخالقی با اضط دیگران، باورهای انگیزشی، اقرار به اشتباهات، بخشش گوییراستتنها ذهن آگاهی،  ،بینپیشمتغیرهای 

 .می باشند اولدختر مقطع متوسطه  آموزان

 گیریبحث و نتیجه

 فرضیه اول:

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولهوش اخالقی با اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  بین-1
 :تبیین

 آن از کنند، می مراجعه درمانی روان و هخدمات مشاور ارائه مراکز به که درمانجویانی و عموم مردم که است هایی اختالل جمله از اضطراب

 ها، میکروب آن علت احتمالی چهار به گرفته، نظر در بیماری یک شکل به اضطراب را شناختی زیست دیدگاه .برند می رنج شکایت داشته،

 اشاره اضطراب ایجاد در شخصیت فرآیندهای گوناگون بین تعارض به پویایی روان دیدگاه کند. می اشاره فرد بیمار شیمی زیست و ها ژن

 اصالت و گرایی انسان دیدگاه .داند می غیرمنطقی و غیرواقعی نادرست و باورهای افکار نتیجه را اضطرابی اختالالت شناختی، کرده، دیدگاه

گردد.  یم فرد اضطراب در گسترش موجب کند، سد خود تحقق به سوی برداشتن گام برای را انسان تمایالت که است محیطی معتقد وجود

ف
شاخصهای  ال

ریآما  
همبستگی 

 چندگانه
MR 

ضریب 

 تعیین
RS 

 Fنسبت 

 pاحتمال 

 ()ضرایب رگرسیون 

تغیر مم

 مالک

متغیرهای 

بینپیش  
7 

0 
 9 6 2 4 

 

 .430 .620 گوییراست
964.3=

F 
000.p= 

174.- = 
1476=t 
000.p= 

021.- = 
2.71 =t 
000.p= 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 .403 .685 باورهای انگیزشی

064.3=
F 

000.p= 
 

432.- = 
71.7=t 
000.p= 

 

713 .-= 
6.6=t 
000.p= 

 

703 .- = 
9.4=t 
200.p= 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 .448 .661 اقرار به اشتباهات

002.3=
F 

000.p= 
 

441 .= 
71.1=t 
000.p= 

 

963 .= 
1.6 =t 
000.p= 

 

797 .= 
6.29=t 
018.p= 

 

060.= 
4.7=t 
000.p= 

  

 .461 .660 بخشش دیگران

737.2=
F 

000.p= 
 

460 .= 
74.4=t 
000.p= 

 

969 .= 
1.6 =t 
000.p= 

 

727 .= 
2.1=t 
000.p= 

 

003.= 
6.2=t 
000.p= 

213.= 
0.2=t 

013.p= 
 

 .465 .662 هوش اخالقی

727.2=
F 

000.p= 
 

460 .= 
74.4=t 
000.p= 

 

990 .= 
1.29 =t 
000.p= 

 

761 .= 
6.9=t 
000.p= 

 

017.= 
6.3=t 
000.p= 

722.= 
9.2=t 

000.p= 

241.= 
722=t 

510.p= 
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 ناتوانی و محصول نتیجه بلکه شود، نمی نگریسته شخصی نقص بهداشتی یا مسأله یک عنوانبه اضطرابی و روانی اجتماعی حالت دیدگاه در

 روانی است. فشار با مؤثر مقابله در فرد

 است، برخوردار باالیی اخالقی هوش از که یکس .سازگار است جهان اصول با می باشد که اشتباه از درست تشخیص توانایی اخالقی هوش

میپذیرد که همین امر سبب اتخاذ شیوه های مناسب در  را خود شکستهای و اشتباهات همچنین و آن و پیامدهای خویش اعمال مسؤولیّت

کالت در نتیجه فردی که آگاهانه عمل می نماید دچار مش هنگام رویارویی با مسائل و مشکالت پیش آمده در جریان زندگی می گردد

 عمل می کند نسبت به باشد، عقایدش سازگار و اصول با که شیوهای به دارد، باالیی اخالقی هوش که روانی و اضطراب نمی گردد. کسی

بود و در شرایط سخت و دشواری ها فرد  خواهند مهربان و میکنند همدردی نیازبه او زمان در نیز آنان است و دلسوز مهربان دیگران

 احساس تنهایی نمی کند و دچار اضطراب و استرس نمی گردد زیرا از حمایتهای اطرافیان سود می جوید.

 در هم آن آموزش به فقط نمیتوان را اجتماعی و اخالقی ویژگیهای مسلّماً .است اخالقی دانش آموزان مقوله ی مهمّی هوش پرورش و رشد

 اهمّیّت .نمود ایجاد آنها به و عمل مفاهیم این از بیشتر آگاهی ایجاد به کمک برای تشویقی محیطی میتوان امّا کرد، محدود کالس درس

 نتیجه در و بااخالق متخصّصانی پیدایش و رفتارها بهبود باال، و سالمت روانی مسؤولیّت پذیری اخالقی، هوش از دانش آموزان برخورداری

باید به  هر چه دانش آموزان از سالمت روانی باالتری برخوردار شوند اضطرابشان کاهش می یابد. .است مسؤول مدار و جامعه ی اخالقمدار

باشد شکل  عملشان راهنمای است قادر که -را خود و باورهای ارزشها اصول، دانش آموزان به واسطه آموزش هوش اخالقی یاد که میتوانند

 مسؤولیّت اوقات دنبال کنند؛ آنان باید یاد بگیرند اکثر آخر تا را آن کاری، انجام با موافقت از پس دورا بگوین حقیقت دهند، آنان باید

 مرتکب که زمانی حتّی استفاده کنند؛ عملکردشان بهبود برای فرصتی عنوانبه خود اشتباهات از و را بپذیرند خود شکستهای و اشتباهات

 با آگاهانه را آن مهم، یک تصمیم با شدن روبه رو هنگام باشند؛ خطا آن کردن فراموش و بخشیدن به قادر شده باشد، جدّی خطایی

 پیشرفت و رشدی نیازهای به و دیگران باشد به شان باید در جهت خدمت کردیرو دهند؛ مطابقت خود باورهای و ارزشها اصول، عمیقترین

 درست کردار آنها و گفتار و میکنند عمل معتقدند، چه آن به موزاندانش آ میدهد نشان درستکاری وجود .همکالسی های خود توجه کنند

 .بپذیرند را خود شکستهای و اشتباهات و عهده بگیرند بر را آن و پیامدهای خود اعمال مسؤولیت دانش آموزان یاد می گیرند .است

 ن امر سبب کاهش اضطراب و استرس می گردد.همی ؛ کهبرخوردارند بخشیدن مهارت از دیگران، و خود عیوب آگاهی از ضمن دانش آموزان

 البتّه .است)یمهربان ( از دیگران فعّال مراقبت مفهوم به دلسوزی که دانش آموزان نسبت به دیگران از دلسوزی برخوردار می گردند

 و مهربان انسانی که گشتیباز اثر یک که است نیز دیگران به فرد نشاندهنده ی احترام و دیگران از صرف مراقبت از گسترده تر دلسوزی،

که هوش اخالقی به  دارد. به طور کلی نتایج محقق نشان داد میکنند هم همدردی او به نسبت دیگران گیرد، قرار بحرانی شرایط در دلسوز

 معکوس با اضطراب رابطه دارند. صورتبهطور کلی و برخی از مولفه های هوش اخالقی 

 

 :دومفرضیه 

 رابطه معنی داری وجود دارد. اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  باورهای انگیزشی بین-2
 رابطه معکوس ( p <.0001و  =r -.025) اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  باورهای انگیزشی بیننشان داد که نتایج 

 وجود دارد.

 یاکبر ،(5000بونگ )(، 5006جورتیک )(، 5010سالومون ) و چانگ نتایج پژوهش حاضر با نتایج حاصل از محققان دیگر همچون:

 ( هماهنگ است.1366بورنگ و یزدی )

 تبیین:

ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل به آنها منظور از باورهای انگیزشی دسته

گیرد. البته معیارهای درونی تائید رفتار فرد به وسیله اشخاص مهم زندگی شکل می کنند. این معیارهای انگیزشی به دنبالمراجعه می

های مختلف مانند همانندسازی، الگوسازی، آموزش مستقیم، تجربه شخصی، تشویق و تنبیه و از این قبیل موارد زیر صورتبهممکن است 

-روند. افراد همیشه به فعالیتنای برای خودانگیزی به شمار مینیز شکل بگیرند. معیارهای شخصی به هر صورت که شکل بگیرند، زیر ب

کنند و از آن به خودرضامندی نائل آیند. معیارهای چالش انگیز ها احساس خودکارآمدی میدهند که در آن فعالیتهایی عالقه نشان می

کنند، الزم است وقتی افرادی سطوح را تقویت می هایی که عالقهانگیزانند که برای ایجاد قابلیتدرگیری نیرومندی را در تکلیف برمی

مندی از کنند، این رضایتیابند، یک احساس رضامندی را تجربه میدهند و بر آن سطح تسلط میارزشمندی از عملکرد را هدف قرار می
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توانند در آموزانی که معتقدند میدهند دانشکنند. تحقیقات نشان میریزی میدرونی را پایه یابی به اهداف نشات گرفته و عالقهدست

های فراشناختی بیشتری درگیر شوند و از راهبردهای شناختی بیشتری استفاده کنند بیشتر احتمال دارد که در یک تکلیف پابرجا فعالیت

آموز برای تکلیف و عقاید نشتوانند تکلیف خاصی را انجام دهند. در زمینه انگیزش، اهداف داآموزانی که اعتقاد دارند که نمیباشند تا دانش

آموز برای انجام تکلیف مربوط های دانشگیرد. این مولفه انگیزشی اساساً با استداللمندی به تکلیف را دربرمیاو درباره اهمیت و عالقه

مربوط « دهم؟را انجام میچرا من این تکلیف »آموزان با این سوال که های انفرادی دانشبه عبارت دیگر این مولفه انگیزشی به پاسخ؛ است

 است.

انگیز انتخاب آموزانی که اهداف تبحری و چالشباشد. دانشآموزان میگر درجه اهمیت و جذابیت یک تکلیف برای دانشاین مولفه بیان

شناختی  شوند، از راهبردهایهای فراشناختی بیشتری درگیر میکنند و معتقدند که تکلیف خاصی جالب و مهم است، در فعالیتمی

 کند کوشش کارآمدتری صرف خواهند کرد.بیشتری استفاده می

دهی تاثیر بسیار دارد و از عوامل آموزان در میزان یادگیری و استفاده از راهبردهای شناختی و یادگیری خود نظمباورهای انگیزشی دانش

باورهای انگیزشی باالتر رود اضطراب و استرس کاهش آید تحقیقات نشان می دهد که هر چه تعیین کننده موفقیت تحصیلی به شمار می

می یابد هنگامی که فرد با انگیزه و هدفمند به پیگیری امور تحصیلی بپردازد، زیرا از خودکارآمدی و ارزشگذاری درونی باالیی برخوردار 

نگیزشی کاهش دهد در طی مراحل خواهد هنگامی که دانش آموز بتواند واکنش های هیجانی مانند اضطراب را به واسطه باورهای ا

 تحصیلی با مشکل مواجه نخواهد شد و به موفقیت تحصیلی می رسد.

 :سومفرضیه 

 .رابطه چند گانه وجود دارد اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  باورهای انگیزشی و هوش اخالقی بین-3

هوش  ش ورود مکرر، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطیطبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با رو کهنشان داد  نتایج

و  MR= .662برابر با در دانش آموزان دختر  اولبا اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  اخالقی، ذهن آگاهی و باورهای انگیزشی

465 .= RS عنوانبه اولآموزان دختر مقطع متوسطه با اضطراب دانش  بین هوش اخالقی، ذهن آگاهی و باورهای انگیزشی از باشد. می 

دختر  و هوش اخالقی با اضطراب دانش آموزان دیگران، باورهای انگیزشی، اقرار به اشتباهات، بخشش گوییراستتنها  ،بینپیشمتغیرهای 

 می باشند. اولمقطع متوسطه 

 استراحن (،5006کورز ) و هوی هوی، وولفولک ،(5015و جنینگ ) تیپرید نتایج پژوهش حاضر با نتایج حاصل از محققان دیگر همچون:

 و لوتان ،تانی (،5015) کرامر (،5013) وانزیا (،5013) تیاسم (،5013) بوهرمن (،1310) یغفار(، لیوارجانی و 5004) وود ،(5006)

 ( هماهنگ است.5015برنستین )

 تبیین:

ی بوجود می آورد. این عوامل هستند که باعث ایجاد اضطراب می اضطراب تحریک پذیری و نگرانی است که در فرد وضع نابسامان روان

( قرن پس از بیان این مطلب فروید و سایر روانشاسان و 50که )شوند. اضطراب عامل اصلی و زیربنای تمام بیماریهای روانی است 

تواند ماهیتی سازشی داشته باشد و آن در  روانپزشکان بر آن تکیه نموده و آنرا بسط و گسترش داده اند فروید معتقد بود که اضطراب می

صورتی است که ناراحتی همراه با آن، فرد را بسوی راههای جدید و مبارزه انگیز زندگی سوق دهد. اگر شخص از این حیث با شکست 

 مواجه شود، نتیجه آن اختالل و اضطراب مرضی است که آنرا روانی نامیده است.

ود می آید. در این حالت سازه های موجود فرد نمی توانند با فرد غریبه ای یا با موقعیت ناآشنایی که اضطراب از یک آگاهی و شناخت بوج 

 برای فرد تازگی دارد، مواجه شوند و بر آن غالب آیند. در این حالت موارد استفاده این تجربه، خارج از دامنه و حوزه مناسب سیستم سازه

اهگاهی با افراد و موقعیتهای جدید روبرو می شود، سپس با احساس هیجان ناراحت کننده ای چون ای او قرار دارد. از آنجایی که هرکس گ

عوامل فرهنگی از جمله مذهب، تحصیالت، نظام ارزشهای فردی و میزان انسجام اجتماعی فرهنگی در تولید اضطراب نیز آشنا خواهد شد. 

باشد، شخص وادار می شود کاری با آن بکندمانند )دوری و فرار از آن، دارو، مصرف اضطراب تأثیر دارند. اگر اضطراب به اندازه کافی شدید 

الکل، مراجعه به طبیب یا نظایر آن(. این مسئله که آیا اضطراب بهنجار است یا نابهنجار، بستگی به علت، شدت و مدت آن دارد، مثل درد 

دریچه های که وقتیکه بدون علت معلوم و یا به علت تشویشی است  جسمانی. اضطراب می تواند جنبه مرضی داشته باشد به این ترتیب

کوچک درمواقع مواجه با افراد ناآشنا و بیگانه مالحظه میگردد. مسبب یک اتفاق جزئی و کوچک گردد و یا وقتی که بدون جهت پایا و 

 شدید باشد.
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خالقی تعریف می شود که از باورهای اخالقی راسخ و هوش اخالقی توانایی تشخیص و تمیز درست از نادرست است. کسی دارای هوش ا

که  بنابراین دانش آموزانی ها برخوردار باشد، به گونه ای که فرد به شیوه ای صحیح و محترمانه رفتار کند قوی و توانایی عمل کردن به آن

به دلیل وجدان متزلزل، ضعف در مهار  یدانش آموزانبه هر دلیل هوش اخالقی کسب نکرده اند در معرض خطرهای جدی قرار دارند. این 

تا حد زیادی به عقب افتادگی اخالقی و  کردن امیال، رشدنیافتگی حساسیت های اخالقی و باورهای که به گونه ای نادرست هدایت شده

اخالقی این است  مهم ترین نکته در مبحث هوشلذا  .اجتماعی دچار و در بزرگسالی به شخصیت های نابهنجار و ناموفق تبدیل می شوند

که این هوش یه طور کامل آموختنی و قابل یادگیری است و به هیچ وجه جنبه ی وراثتی ندارد و تنها از طریق تربیت به کودکان منتقل 

ه بهترین زمان آموزش هوش اخالقی در فرزندان از دوره ی نوزادی تا پایان نوجوانی است و تعلل والدین در این زمین بنابراین؛ می شود

شود که همین امر سبب افزایش مشکالت روحی  موجب ضعف بالقوه ی کودکان در یادگیری فضایل اخالقی و ایجاد عادات مخرب می

 ...روانی و عدم سالمت روانی در آنان می گردد مشکالتی مانند افسردگی، استرس، اضطراب و 

 انجام چگونگی در خودکارآمدی که به طوری .دارند تحصیلی زندگی های چالش و مسائل با فرد برخورد در بسزایی نقش انگیزشی باورهای

 یا سرخوردگی از پس تا شود می موجب خود توانایی به فرد است. باور مؤثر نظر مورد رساندن کار انجام به در فرد استقامت و تالش فعالیت،

 انجام باید که تکالیفی به نسبت فرد مثبت نگرش و دادن تاهمی دهد همچنین ادامه خود فعالیت به هم هنوز ناخوشایند، تجارب با رویارویی

 پیدا برانگیز تکالیف چالش انجام برای راهی و برسد مسئولیت احساس یک به تحصیلی هایفعالیت و تکالیف در برابر شود می موجب دهد،

 تواند حدی می تا اضطراب گرچه طرفی، از .ابدی دست موفقیت به تالش با و گذاشته سر پشت را انجام تکالیف مسیر در احتمالی کرده موانع

 جهت در تحصیلی، برانگیز چالش های در موقعیت اگر اما کند یاری را فرد ها چالش رفع و مشکالت حل در محرک نیروی یک عنوانبه

 فرد از را ها چالش با بلهمقا قدرت است ممکن و بود خواهد تحصیلی عملکرد برای و مانعی تهدید عنوانبه نشود، کنترل مناسب رفتارهای

 .کند مواجه کاهش با و باورهای انگیزشی را سرزنده های پاسخ و سلب کرده

در بحران قبولی  بطور کلی می توان گفت که از آنجایی دانش آموزان در دوران بلوغ و مسیر از نوجوانی به جوانی در حال عبور می باشند و

دچار استرس و اضطراب، گوشه گیری، تعارضات و مشکالت و  از آینده، ازدواج و ... بسر می برندو اداکه تحصیل بی کاری، نگرانی  در کنکور

می شوند لذا برای جلوگیری از ایجاد اختالالت روانشناختی مخصوصا اضطراب از ابتدای دوره ی تحصیلی که مقطع ابتدایی  ناسازگاری ها

توسط معلمان، مشاوران، مدیران و مسئولین آموزش و پرورش نمایند تا دانش ی باورهای انگیزشی و هوش اخالق می باشد شروع به آموزش

 .آموزان بتوانند آینده ای عاری از این دست مشکالت روانی به زندگی خویش با شادابی و سرزندگی ادامه دهند

 

 منابع
 منابع فارسی

ترجمه م. ت.  شناسی هیلگارد.زمینه روان. 5000س. ن.  اتکینسون، ر. ال؛ اتکینسون، ر. سی؛ اسمیت، ا. ای؛ باس، د. ج و هوکسما،-

. چاپ پنجم، تهران: 1362الدین و ک. هاشیمان. براهنی، ب. بیرشک، م. بیک، ر. زمانی، م. شهرآرای، ی. کریمی، ن. گاهان، م. محی

 انتشارات رشد.

امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان. (. باورهای خودکارآمدی و اضطراب 1366اکبری بورنگ، محمد و یزدی، سید امین. )-

 .44-40، 3، شماره 12فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره 

زاده و نرجس عمومی، چاپ سوم، مشهد: انتشارات دنیای (. ترجمه رمضان حسن1362، انگیزش برای یادگیری، )یج .1استیپک، ریتوز.  -

 پژوهش.

 ، تهران: دفتر نشر و فرهنگ.اول(، اضطراب امتحان، چاپ 1368یابانگرد، اسماعیل )ب -

 شناسی تربیتی، تهران: نشر ویرایش.(. روان1360بیابانگرد، اسماعیل، ) -
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 های پیشگیری از افت تحصیلی، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.(. روش1368بیابانگرد، اسماعیل. ) -

 ( افسردگی و واکنش با بیماری چاپ چهارم، انتشارات آزاده. 1361نصراهلل، )پور افکاری، -

( تهران موسسه 1360( روانشناسی شخصیت )نظریه و تحقیق ( ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور )5002پروین، الرنس )-

 خدمات فرهنگی رسا

نامه ی خود نظم داده شده با هوش و پیشرفت تحصیلی. پایانهای یادگیر(. بررسی رابطه مولفه1310حسینی رامشه، سید محمد ) -

 تربیتی دانشگاه تبریز.شناسی و علومکارشناسی ارشد. دانشکده روان

زنان، مقاله  در میان زندگی کیفیت و استرس اضطراب، افسردگی، بر آگاهی ذهن بر مبتنی هنردرمانیِ ( اثربخشی1313حبیبی، مجتبی )-

 .5 ، شماره1پژوهشی دوره 

 ص(، قم: انتشارات آل علی.رسول )(، تحف العقول عن آل 1362حرانی، شیخ ابومحمد، )-

(. رابطه بین باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود نظم داده شده با خالقیت در مدارس متوسطه 1366جعفری روشن، مرجان. ) -

 واحد تهران مرکزی.نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی شهر همدان. پایان

 (. انگیزش و هیجان. تهران: سازمان مطالعه و تدوین.1366خداپناهی، محمد کریم ) -

 یازدهم، تهران: نشر ویرایش. ( چاپ1366(. انگیزش و هیجان، ترجمه: یحیی سید محمدی، )5002ریو، جان مارشال، ) -

 ادگیری و آموزش، ویرایش ششم، تهران: نشر دوران.(. روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی ی1366سیف علی اکبر، ) -

 گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.(. اندازه1363سیف، علی اکبر ) -

 ها(، تهران: نشر دوران.ها و روش(. تغییر رفتار و رفتار درمانی )نظریه1361سیف، علی اکبر ) -

( 1360اسی مرضی ترجمه بهمن نجاریان محمد علی اصغری مقدم و محسن دهقانی )( روانشن5010ساراسون ای جی و ساراسون جی )-

 انتشارات رشد.

 (. نظریه های مشاوره و روان درمانی، چاپ یازدهم، تهران: مرکز نشردانشگاهی.1361شفیع آبادی، عبداهلل، ناصری، غالمرضا. )-

 رشد.(، آسیب شناسى روانى، تهران، انتشارات 1364شاملو، سعید.، ) -

 (، بهداشت روانى، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات رشد.1361شاملو، سعید.، ) - 

( اثربخشی ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتال به کمردرد، مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم 1315عبدالقادری، ماریه )-

 .8شماره  51پزشکی شهید صدوقی یزد دوره 

پزشکی بالینی، جلد اول. ترجمه حسن رفیعی و پزشکی، علوم رفتاری/ روان(. خالصه روان5001، بنیامین )کاپالن، هارولد؛ سادوک-

 همکاران. تهران: انتشارات ارجمند.
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