راهکارهای کاهش اضطراب و نگرانی در بین دانش آموزان
مینا عنایتی
 -1کار آموز ماده .82
دکتر منصوره جلیلی

چکیده:

D
I

 -8عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس رسالت.

S
f

انسان موجودی است که زندگی اش ساختار بسیار متفاوتی دارد و اضطراب به عنوان بخشی از زندگی هر انسانی بوده که به تبع شرایط و عوامل

o
e

می تواند در برخی از مواقع سازنده و در برخی از موارد مضر به نظر رسد.
هدف از پژوهش حاضر پرداختن به بیان راهکارهای کاهش اضطراب در بین دانش آموزان بوده و در واقع مربوط به درمان آن بخش از اضطراب

iv

است که تأثیرات منفی دارد و در واقع زندگی و همه ی اعمال افراد را تحت الشعاع قرار می دهد که به روش توصیفی و با استفاده از منابع اصیل
به این امر می پردازد.

h
c

با به متون مختلف روانشناسی و دینی می توان بیان نمود که عواملی همچون تفکر درباره خدا ،گوش دادن به قرآن ،آموزش معنویت و  ...می

r
A

توانند درمان کننده اضطراب در دانش آموزان و سایر افراد باشند.
واژگان کلیدی:
قرآن کریم ،اضطراب ،درمان اضطراب ،روایات.
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مقدمه:
یکی از بزرگترین مشکالت عصر حاضر در بین دانش آموزان  ،دلهره و اضطراب و به دنبال آن ،تهی بودن است ،معنی تهی بودن انسان ،خالی بودن
فرد از احساس و توانایی احساسی نیست ،بلکه به معنای ایستا بودن و بی خاصیت بودن است (.می)1938 ،
از سوی دیگر هر چند اضطراب در حد طبیعی یک عامل تحرک در هر دانش آموزی است ،اما اگر از حد طبیعی بگذرد ،همه اعمال فرد را تحت
الشعاع قرار می دهد بنابراین پرداختن به بحث اضطراب و ناامنی ضروری می نماید.

D
I

بنابراین سؤال اساسی در این پژوهش آن است که سر منشأ اضطراب در بین دانش آموزان چه عواملی بوده و در دین مبین اسالم برای از بین
بردن آن چه توصیه هایی شده است؟

S
f

با مطالعه و جست و جو در متون دینی می توان چنین گفت که سر منشأ اضطراب در اغلب دانش آموزان دوری از یاد خدا ،غوطه ور شدن در
گناه ،حسادت ورزی ،بیماری و مشکالت مادی و معیشتی می باشد و در ضمن راهکارهایی که قرآن و روایات برای از بین بردن این عامل معرفی
کرده اند عبارتند از:

o
e

یاد خدا ،توکل کردن ،دعا و مناجات ،اطاعت و عبادت خداوند ،صبر و . ...
پیشینه:

v
i
h

تا جایی که نگارنده بررسی نموده ،در رابطه با راهکارهای درمان اضطراب در بین دانش آموزان پژوهش مستقلی یافت نشد ،اما آثاری با رویکردهای
دیگر به رشته تحریر درآمده ،از جمله:

c
r

کتاب« سالمت تن و آرامش روانی در اسالم»(،صانعی ،)1931 ،کتاب« بیماری اضطراب» (،شیهانی)1931 ،؛ کتاب« اضطراب» (،معانی)1931 ،
و پایان نامه« بررسی تأثیر دعا و نیایش بر کاهش اضطراب»(،دوستدارقلی )1933 ،به طور کلی به بحث اضطراب و سالمت پرداخته است.

A

مقاله« بررسی رابطه بین التزام به تعالیم اسالمی و سطح افسردگی و اضطراب در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان»( ماندنی و سعادت)4931 ،؛
که در این مقاله هدف نویسندگان بررسی رابطه بین التزام به تعالیم اسالمی و سطح افسردگی و اضطراب در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان
شهر تهران است و جامعه آماری آنان نیز دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران می باشند و به روش توصیفی همبستگی به رشته نگارش
درآمده است.
مقاله« مقایسه شیوع اضطراب آشکار در بین دانش آموزان دارای ویژگی های جمعیت شناختی مختلف»( موحدی راد و همکاران)4934 ،؛ در
این مقاله هدف نویسنده بررسی شیوع اضطراب آشکار در بین دبیرستان های دخترانه شهر مشهد می باشد که از طریق طرح پرسشنامه انجام و
نمونه آماری آن تصادفی بوده است.
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مقاله« ایمان به خدا و نقش آن در کاهش اضطراب» (،صفورایی پاریزی )2831 ،به بحث درباره برخى از تعاریف اصطالحى اضطراب پرداخته و
پس از آن گاه تبیین هاى نظرى گوناگون در مورد چگونگى بروز اضطراب ارائه مى شود و چگونگى تأثیر ایمان مذهبى بر کاهش اضطراب بیان
مى گردد و در پایان ،به تحقیقات انجام شده اشاره شده و نتیجه گیرى مى شود.
اما در این پژوهش بر آنیم تا به طور مستقل به بررسی « راهکارهای درمان اضطراب در بین دانش آموزان » بپردازیم که به نوع خود موضوع تازه
و نو می باشد.
مفهوم شناسی:

D
I

برای روشن تر شدن بحث این مقاله در این بخش به توضیح و تبیین برخی از واژگان می پردازیم:
اضطراب:

S
f

این واژه یکی از واژه های مطرح شده در علم روانشناسی می باشد که بر این اساس نویسندگان تعاریف متعددی از آن ارائه داده اند که بدین
شرح است:

o
e

مصدر اضطراب :شورش ،آشوب ،اغتشاش ،ناآرامی ،بی تابی ،آشفتگی و بی قراری است و در اصطالح پزشکی :بیماری ،ناخوشی و کسالت عوامل
ایجاد کننده آن هستند (.قیم)1923 ،

v
i
h

عالوه بر آن اضطراب ،وضعیت ت شدید شده ی تحریک هیجانی است که احساس نگرانی یا ترس را نیز در بر دارد مثل ترس ،فرد احساس می کند
که تهدید می شود ولی بر خالف ترس ،اغلب منبع تهدید را به شکل مبهم یا نه چندان دقیق ادراک می کند (.سبحانی نیا).1931 ،
انواع اضطراب و پریشانی:
اضطراب و پریشانی به دو قسم تقسیم می شود:

c
r

الف) اضطراب واقع گرایانه( معقول):

A

اضطراب واقع گرایانه ،به طور تقریبی هم معنای ترس است ،نگرانی عاقالنه از زندگی بشر امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و منشأ آن احساس
خطر واقعی است .این نوع نگرانی ،آدمی را برای چاره جویی و حل مشکالت تحریک می کند و الزمه ی سالمت فکر و توازن اندیشه است .احساس
درد هنگام بیماری ،نشانه ی سالمت شبکه ی اعصاب است (.سبحانی نیا)1931 ،
امام علی(علیه السالم) در این رابطه می فرمایند:
« کَمْ مِنْ خَائِفٍ وَفَدَ بِهِ خَوْفُهُ عَلَى قَرَارَةِ الْأَمْن؛ چه بسا شخص خائفی که خوفش او را در سر منزل آرامش و ایمنی مستقر سازد (».لیثی6731 ،؛
تمیمی آمدی)6711 ،
بر اساس بینش قرآن ،انسان در رنج آفریده شده« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی کَبَد»( بلد )4 /و حرکتش به سوی خداوند نیز با رنج همراه است «:یا أَیُّهَا
الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى رَبِّکَ کَدْحاً فَمُالقِیه»( انشقاق)1 /
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خداوند انسان را با نیکی ها و بدی ها« وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّیِّئات»( اعراف ،)611 /ترس و گرسنگی و  ...آزمون های االهی در قرآن خالل
قصه های پیامبران و اولیای خداوند و تمثیل و گزارش احوال پیشینیان مطرح شده است.
بنابراین اضطرابی که از این مقوله در بین دانش آموزان موجود باشد آثار مثبتی بر جای خواهد گذاشت و سبب مؤفقیت آنان خواهد شد که از
جمله ی این نوع اضطراب می توان به اضطرابی اشاره نمود که در دانش آموزان سبب می شود که برای امتحان تالش نمایند و بی خیال از کنار
آن نگذرند.
ب) اضطراب روان رنجوری( موهوم):

D
I

اضطراب موهوم ،شخص را از تفکر و تعقل باز می دارد و او را غرق در اوهام و خیاالت می کند ،بر خطرات زندگی می افزاید و باعث اختالل در
جسم و جان می شود (.سبحانی نیا)6731 ،

S
f

این نوع اضطراب ممکن است با نشان دادن عالیمی همچون عرق کردن و رنگ پریدگی و ضربان قلب در بین دانش آموزان جلوه گر باشد که
خود دالیل متفاوتی دارد و شاید گفت نوعی بیماری است که باید درمان گردد.

o
e

آنچه در این پژوهش درباره آن بحث می شود مربوط به نوع دوم اضطراب است.
منشأ اضطراب در بین دانش آموزان:

iv

با جستجو در منابع روانشناسی و متون اسالمی می توان دریافت که برخی از عوامل که به عنوان منشأ اضطراب و ناآرام بودن در بین دانش آموزان
هستند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
منشأ روانشناسی اضطراب در بین دانش آموزان:

h
c

به اعتقاد یکی از روانشناسان به نام(یانگ) شش عامل می توانند سبب اضطراب در بین دانش آموزان گردند که عبارتند از:

r
A

 -1اضطراب درون شخصی و بین اشخاص.
 -8نگرش یادگیرنده در مورد یادگیری درس جدید.
 -9نظر معلم درباره ی درس جدید.
 -4رابطه ی بین معلم و یادگیرنده.
 -3روش هایی که در کالس به کار می روند.
 -6آزمون.

عالوه بر آن برخی از عوامل دیگر از دیدگاه روانشناسان سبب اضطراب در بین دانش آموزان می شوند که عبارتند از:
 -1تجربیات منفی در کالس درس:
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تحقیقات مکین تار و وان ورد نشان می دهد که دانش آموزان فقط بعد از تکرار تجربه ی منفی در یادگیری ،دچار اضطراب می شوند ،یعنی دانش
آموزان از ابتدای یادگیری اضطراب ندارند.
 -8عدم درک مطلب:
اگر دانش آموزان هنگام تدریس معلم از درک مطلب خوبی برخوردار نباشند این امر سبب اضطراب آنان می شود.
 -9تصحیح غلط:
تحقیق بیکر نشان می دهد تصحیح غلط های دانش آموزان می تواند ،با دستپاچه کردن آنها ،باعث اشتباهات بیشترشان و سبب اضطراب در بین
آنها شود.

D
I

 -4شیوه های آموزش و درسی:

S
f

چنانچه معلم در درس را به سرعت تدریس کند و فرصت کافی را برای جا افتادن مطلب به دانش آموز ندهد این امر نیز سبب اضطراب وی می
شود (.انجمی)1923 ،

منشأ دینی اضطراب در بین دانش آموزان:
دوری از یاد خدا:

o
e

iv

شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین عواملی که سبب ایجاد اضطراب در بین افراد می شود ،غفلت از یاد خداست چنان که:
در آیات قرآن در این باره آمده است:

h
c

« وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى؛ و هر کس از یاد من دل بگرداند ،در حقیقت ،زندگىِ تنگ [و سختى]
خواهد داشت ،و روز رستاخیز او را نابینا محشور مىکنیم(».طه)184 /
در تفسیر این آیه آمده است:

r
A

« اعراض از یاد خدا ،همانا اعراض از حقیقت است و بارزترین قضایاى آن اعراض از کسى است که عهدهدار رهبرى شرعى است .زیرا انسان بدون
راهنمایى او نمىداند چگونه از زندگى بهرهمند گردد از این رو در زندگى تیرهبخت خواهد بود.
فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً زندگىاش تنگ مىشود».

یعنى زندگى سخت بر او فشار مىآورد و موجب بدبختى او مىشود هر چند هم از مال و ثروت دنیا بهرهمند باشد .در واقع تنگى معیشت در دو
بعد نمایان مىگردد:
 -1به سبب نقص وسایل مادى.
 -8به سبب خشنود نبودن از زندگى و مطمئن نبودن به آن ،هر چند وسایل مادى هم به حد وفور وجود داشته باشد (».مترجمان ،ج1933 ،3
ش)
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غوطه ورشدن در گناه:
قرار گرفتن در وادی گناه سبب سلب آرامش خاطر در افراد می شود ،وقتی انسان به گناه کردن دچار می شود ،در واقع آنچه در او بروز می کند
آن است که او را به کفر و انکار مقدمات مذهبی و احکام دینی و خالصه بی دینی می کشاند که نتیجه ی آن ناآرامی و اضطراب است.
سخن آن است که مصیب هایی که انسان به آن دچار می شود به سبب غوطه ور شدن در گناهان است چنان که داریم:
« وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ...؛ و هر [گونه] مصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست (»...شوری)91 /
در این آیه نکاتى است که باید به آن توجه داشت:

D
I

 -1این آیه به خوبى نشان مىدهد مصائبى که دامنگیر انسان مىشود یک نوع مجازات الهى و هشدار است (هر چند استثنائاتى دارد که بعد به
آن اشاره خواهد شد) و به این ترتیب یکى از فلسفههاى حوادث دردناک و مشکالت زندگى روشن مىشود.

S
f

جالب اینکه در حدیثى از امیر مؤمنان على ع مىخوانیم :که از پیامبر گرامى خدا (ص) نقل مىکند که فرمود:
« یا علیّ ما من خدش عود و ال نکبة قدم الّا بذنب و ما عفا اللَّه عنه فی الدنیا فهو أکرم من ان یعود فیه و ما عاقب علیه فی الدنیا فهو اعدل من

o
e

ان یثنّى على عبده؛ اى على! هر خراشى که از چوبى بر تن انسان وارد مىشود ،و هر لغزش قدمى ،بر اثر گناهى است که از او سر زده ،و آنچه
خداوند در دنیا عفو مىکند گرامىتر از آن است که (در قیامت) در آن تجدید نظر فرماید ،و آنچه را که در این دنیا عقوبت فرموده عادلتر از آن
است که در آخرت بار دیگر کیفر دهد (».فیض کاشانى 6461 ،ق)
حسادت ورزی:

iv

h
c

حسادت به عنوان یکی از ارذیلت های اخالقی بوده که در روایات اهل بیت(ع) و سخنان بزرگان دین ،بسیار مورد مذمت قرار گرفته است:
همیشه رود آب تلخش بحلق

حسود از غم عیش شیرین خلق

r
A

حسود در مقام عناد با ربّ عباد است و خدا را العیاذ باللَّه جاهل یا خود را عالم تر می داند به مصالح و مفاسد عباد و این هر دو کفر است و جحود
که مبتال است به آن بیچاره مرد حسود ،پس محسود باش و حاسد مباش همانا ترازوى حاسد همیشه سبک است به واسطه ترازوى محسود و
حضرت رسول خدا (ص) فرمود:
«اقلّ النّاس لذّة الحسود» و حضرت امیر المؤمنین (ع) فرمودند:
«الحسود ال یسود» (.کراجکى ،بى تا )
در روایت از امام صادق(ع) آمده است « :لَا یَطْمَعَن الْحَسُودُ فِی رَاحَةِ الْقَلْب؛ فرد حسود از آرامش و آسودگی بی بهره است (».مجلسى 6417 ،ق)
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بیماری:
از آنجایی که بدن و روان در یک دیگر تأثیر متقابل دارند ،با نگرانی و اضطراب ،روح و روان متأثر شده و خواه و ناخواه این حالت آثار نامطلوبی بر
جسم و تن او می گذارد (.سبحانی نیا)1931 ،
در این باره در روایت داریم:
« قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ (ع )خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً لَمْ یَزَلْ نَاقِصَ الْعَیْشِ زَائِلَ الْعَقْل مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ و...؛ امام صادق
(ع) می فرمایند:

D
I

پنج خصلت است که چون یکى از آنها وجود نداشته باشد ،زندگى ناقص و عقل زایل مىشود ،و دل مشغولى فراهم مىآید :نخستین آنها تندرستى
است( ».ابن بابویه 6711 ،ش)
مشکالت مادی و معیشتی:

S
f

یکی از عواملی که سبب اضطراب و ناآرام شدن ذهن می شود مشکالت مادی و معیشتی است که به دالیل متفاوت گریبان گیر انسان می شود

o
e

و در مقابل آن وقتی که انسان نیازهای زندگی اش تأمین باشد از آرامش برخوردار خواهد شد ،چنان که در روایت داریم:
«قال رسول اهلل(ص) :إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا اسْتَقَرَّت؛ پیامبر(ص) می فرمایند :هنگامى که انسان روزى خود را داشته باشد ،آرامش مىیابد(».
مجلسى 6414 ،ق)

راهکارها و نکته های درمانی اضطراب از منظر روانشناسی:
 -6ایجاد یک ساختار درمانی مناسب به منظور جلب اعتماد فرد.

iv

h
c

 -1استفاده از بازی های درمانی که در آن فرد قادر می گردد ،کالم ،احساس و فعالیت خود را به منظور نشان دادن اضطراب به کار گیرد ،بدین
ترتیب فرد قادر می شود که نسبت به احساسات خویشتن و دیگران هوشیار گردد.

r
A

 -7از کودک یا مراجع خواسته می شود دو یا سه موقعیتی را که به طور کلی سبب اضطراب آنها می شود را تصویر کنند.
 -4تشویق فرد به مشارکت در فعالیت های اجتماعی و تعامل با دیگران بدون استفاده از پیشگویی های ناقص ساز و منفی.
 -1آموزش والدین و اطرافیان برای برخورد خونسردانه و آرامش بخش با اضطراب های فرد.

 -1کار با اعضای خانواده برای حل تعارض های موجود و بکارگیری روش های حل مسئله برای مشکالت موجود.
 -3استفاده از رویکرد ساختاری در جلسات خانوادگی به منظور ایجاد نقش های سازگارانه در محیط منزل برای اینکه هر فرد خودش باشد نه
آن چیزی که دیگران می خواهند (.بهرامی پور و آتش پور)6711 ،
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 -1در امر آموزش نیز معلمان در هر جلسه وقتی را برای تکرار مباحث جلسه قبل بگذارند ،به شخصیت دانش آموزان توجه شده و در صورت
اینکه در پاسخ دچار اشتب اه شوند مورد تمسخر قرار نگیرند ،حجم مطالب درسی که در هر جلسه تدریس می شود مناسب بوده و معلم سعی نکند
سریع پیش رود ،هنگام پرسش از دانش آموزان از سؤاالت ساده شروع و به سؤاالت سخت ختم دهند (.انجمی)6711 ،
راهکاری درمان اضطراب از منظر متون دینی:
از بین رفتن اضط راب و دست یابی به آرامش و راحتی جسم و روح عوامل بسیاری دارد که در این قسمت به مهم ترین آنها اشاره می شود.
یاد خدا:

D
I

یکی از عوامل درمانی قرآن کریم یاد خداوند متعال در زندگی است چنان که در آیه قرآن وارد شده:
« الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب؛ همان کسانى که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام مىگیرد .آگاه

S
f

باش که با یاد خدا دلها آرامش مىیابد (».رعد)82 /

« منظور از جمله مورد بحث این است که دلهاى مؤمنین در مقابل هر نوع مشکالت و مصائب و شدائد دنیوى بوسیله یاد آور شدن ذات مقدس

o
e

خداى مهربان مطمئن و آرام میشوند ،و یادآور شدن خدا قلب انسان مؤمن را از طپش و تزلزل در مقابل کلیه احساس خطرها ثابت و راسخ نگاه
می دارد.

v
i
h

بعداً براى تأکید بیشتر تنها وسیله آرامش قلبها را به یاد خدا بودن منحصر می کند و می فرماید :آگاه باشید که آرامش دلها فقط به واسطه
یادآور شدن خدا خواهد بود «أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»؛( نجفى خمینى  1932 ،ق)
امام علی(ع) نیز می فرمایند:

c
r

« إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّکْرَ جِالءً لِلْقُلُوب؛ خداوند یاد خود را صیقل دهنده دل ها قرار داده است (».شریف رضی)6464 ،
توکل کردن به خداوند:

A

توکل یعنی طمع از مردم بریدن و به خدا متمسک شدن و حقیقت توکل آن است که خود را در دریای عبودیت افکنی و دل به حضرت او بندی
و نگران فرداها نباشی.

وقتی چنین حالی برای انسان به دست می آسد دیگر به کسی اعتراض و شکایت نمی کند که چرا به او کم نمی کند و یا چرا او را از رسیدن به
نعمتی منع می کند به این جهت معتقد است که روزی رسان دیگری است و اگر اراده و مشیت او به رساندن نعمتی بر بنده اش باشد ،تمام مردم
دنیا هم جمع شوند نمی توانند از آن مانعت نمایند (.جمعی از پژوهشگران قرآنی)6713 ،
در قرآن کریم آمده است:
« وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرا؛
و هر کس از خدا پروا کند[ ،خدا] براى او راه بیرونشدنى قرار مىدهد؛ و از جایى که حسابش را نمىکند ،به او روزى مىرساند ،و هر کس بر
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خدا اعتماد کند او براى وى بس است .خدا فرمانش را به انجام رساننده است .به راستى خدا براى هر چیزى اندازهاى مقرّر کرده است (».طالق/
)7-1
بنابراین اگر شخصی به این اعتقاد رسید ترس و اضطرابش کم می شود و در هر لحظه احساس امنیت و آرامش می نماید.
دعا و مناجات:
دعا به معنای خواندن خداوند متعال ،یاری جستن از قدرت بی کران اوست ،هنگام دعا نوعی رابطه عاطفی بین انسان و خدا برقرار می شود به
طوری که انسان می تواند دردهای ناگفتنی را با خدا در میان می گذارد و برون ریزی عاطفی کند (.جمعی از پژوهشگران قرآنی)1923 ،

D
I

از ویژگی ها و اثر ات استثنایی دعا ،ارتباط انسان با جهان ماوراء الطبیعه و دنیای ملموس و تجربی اوست .قرآن بت رمز و راز لطیفی چگونگی این
ارتباط را توضیح می دهد.

S
f

با این ارتباط انسان هیچ گاه ناامید و مأیوس نخواهد بود و از آرامش و شرح صدر کافی در مقابله با مسائل و رویدادهای زندگی و پویایی خاص
افراد موحد و مؤمن برخوردار می شود (.فقیهی)1923 ،
آیه ذیل بر این نکته تأکید دارد:

o
e

« وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِین؛ و کسانى که در راه ما کوشیدهاند ،به یقین راههاى خود را بر آنان مىنماییم و
در حقیقت ،خدا با نیکوکاران است (».عنکبوت)63 /

v
i
h

بنابراین« دعا و نیایش از اساسی ترین نیازهای انسانی است و در مسیر حرکت تکاملی معنوی ،عمیق ترین تأثیرات را بر جان و روان نیایش گر
وارد ساخته ،نوعی دوستی ،صمیمیت و فداکاری را جایگزین قساوت ،نفاق و خودخواهی نموده و باالخره دعا و نیایش از سازنده ترین راه کارهای
تأمین بهداشت روان و مولد رشد و نشاط و امید در انسان است.

c
r

و ضمن آنکه روح را لطافت ،قلب را اطمینان و نفس را آرامش و صفا می بخشد .عامل مؤثری برای جلب دوستی و تحکیم محبت نسبت به
پروردگار مهربان می باشد (».اسماعیلی یزدی)1928 ،
اطاعت و عبادت خداوند:
یکی دیگر از عوامل از بین رفتن اضطراب اطاعت و عبادت خداوند است.در این باره در روایت آمده است:

A

« مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ غَمٌ مِنْ غُمُومِ الدُّنْیَا أَنْ یَتَوَضَّأَ ثُمَّ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَیَرْکَعَ رَکْعَتَیْنِ یَدْعُو اللَّهَ فِیهِمَا أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ وَ اسْتَعِینُوا
بِالصَّبْرِ وَ الصَّالة؛ چه چیز مانع مى شود (چیزی مانع نشود) که هر گاه بر یکى از شما غم و اندوه دنیایى رسید ،وضو بگیرد و به سجده گاه خود
برود و دو رکعت نماز بخواند و دعا کند؟ مگر نشنیده اى که خداوند مى فرماید« :از صبر و نماز مدد بگیرید (».شیخ حر عاملى 6464 ،ق)

استعانت از صبر:
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صبر آرامشی است که اگر در شخص پیدا شود ،موجب استحکام دین او است ،در برابر آن بی صبری و بی ثباتی است که موجبات هواهای نفسانی
را فراهم می سازد ،در اسالم نسبت به صبر تصریح اکیدی شده و موجب پیروزی و مؤفقیت در جمیع امور است.
آقای جواد تهرانی هم راجع به صبر همین گونه بیان کرده است( .تهرانی)6731 ،
«وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ عَلَى الْخاشِعِین؛ از شکیبایى و نماز یارى جویید؛ و به راستى این [کار] گران است ،مگر بر
فروتنان(».بقره)41 /
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِین؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از شکیبایى و نماز یارى جویید زیرا خدا با

D
I

شکیبایان است(».بقره)617 /

از سوی دیگر صبر یکی از صفات متعالی انسانی و ایمانی است که نقش بسیار اساسی در سرنوشت آدمی دارد .هر کس به مقداری که از صبر

S
f

بهره مند است از دین داری و خوشبختی نیز برخوردار خواهد بود (.فاضلی)6714 ،
همچنین یکی از عواملی که در تحصیل آرامش و رفع اضطراب و نگرانی مؤثر است ،صبر می باشد .در قرآن کریم به این فضیلت اشاره شده و می
فرماید:

o
e

« وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ عَلَى الْخاشِعِین؛ از شکیبایى و نماز یارى جویید .و به راستى این [کار] گران است ،مگر بر
فروتنان(».بقره)41 /
بنابراین:

iv

h
c

هر گاه انسان صبر در برابر مشکالت زندگی و مصائب روزگار و نیز صبر و پشتکار در عبادت و طاعت خداوند و مقاومت در برابر شهوات و انفعال
های نفسانی خود و پشتکار در کار و تولید را بیاموزد ،انسانی با شخصیت رشد یافته ،متعادل و فعال خواهد بود و چنین انسانی از نگرانی به دور
است و در برابر اضطراب های روانی مصونیت خواهد داشت (.نجاتی).6733 ،
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r
A

نتیجه گیری:
بر اساس آنچه که در این پژوهش به آن پرداخته شد چنین می توان نتیجه گرفت که:
یکی از بزرگترین مشکالت عصر حاضر ،دلهره و اضطراب است و اضطراب بر دو نوع؛ الف) اضطراب واقع گرایانه( معقول) و اضطراب روان رنجوری(
موهوم) می باشد که در این مقاله درباره نوع دوم بحث شد.
از سوی دیگر می توان برخی از عوامل را به عنوان منشأ اضطراب معرفی نمود که عبارتند از:

D
I

دوری از یاد خدا ،غوطه ور شدن در گناه ،حسادت ورزی ،بیماری و مشکالت مادی و معیشتی می باشد و در ضمن راهکارهایی که قرآن و
روایات برای از بین بردن این عامل معرفی کرده اند عبارتند از:

S
f

یاد خدا ،توکل کردن ،دعا و مناجات ،اطاعت و عبادت خداوند ،صبر و . ...

o
e

v
i
h

c
r

A
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منابع و مآخذ:
 -6قرآن کریم.
 -1نهج البالغه.

D
I

 -7ابن بابویه ،محمد بن على 6711 (.ش) ،الخصال ،ج ،6قم :جامعه مدرسین ،اول.
 -4اسماعیلی یزدی،عباس .فرهنگ اخالق ،قم :مسجد مقدس جمکران ،دوم.1928 ،

S
f

 -3انجمی ،فریبا .چگونه اضطراب را کاهش دهیم؟ فصلنامه رشد آموزش قرآن ،شماره  ،18صفحات .1923 ،91-82
 -6بهرامی پور ،منصوره و آتش پور ،حمید .اضطراب آسیب شناسی و درمان ،فصلنامه تازه های روان درمانی ،شماره ،48-41 :سال یازدهم،
صفحات .1923 ،31-33

o
e

 -3تمیمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد .تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،قم :دفتر تبلیغات ،اول 6711 :ش.

v
i
h

 -1جمعی از پژوهشگران قرآنی ،بهداشت روان ،قم :پژوهش های تفسیر و علوم قرآن ،اول.6713 ،
 -3سبحانی نیا ،محمد .جوان و آرامش روان .قم :مؤسسه بوستان کتاب.1931 ،

 -61شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن 6464 (.ق) ،هدایة األمة إلى أحکام األئمة علیهم السالم ،ج ،7مشهد :آستانة الرضویة المقدسة ،مجمع
البحوث اإلسالمیة ،اول.
 -66فاضلی ،قادر .عرفان عملی ،تهران :فضیلت علم ،اول.6714 ،

 -18فقیهی ،علی نقی ،جوان و آرامش روان ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،1923 ،دوم.

c
r

 -67فیض کاشانى ،محمد بن شاه مرتضى .تفسیر الصافی ،ج ،4تهران :مکتبه الصدر ،دوم 6461 :ق.

A

 -14قیم ،عبدالنبی ،فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.1923 ،
 -61کراجکى ،محمد بن على (.بى تا) ،نزهة النواظر ،تهران :اسالمیه ،اول.
 -61لیثى واسطى ،على بن محمد .عیون الحکم و المواعظ ،قم :دار الحدیث ،اول 6731 :ش.
 -13مترجمان ،تفسیر هدایت ،ج ،3مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى ،اول 1933 :ش.
 -61مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى  6414 (.ق) ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،ج ،63تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،دوم.
 -63مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى 6417(.ق) ،بحار األنوار ،ج ،31بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم.
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 -11می ،رولو .انسان در جستجوی خویشتن ،ترجمه :مهدی ثریا ،تهران ،انتشارات دانژه ،سوم.6731 :

 -16نجاتی ،محمدعثمان .قرآن و روانشناسی ،ترجمه :عباس عرب ،مشهد :بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی ،چهارم.6733 ،
 -88نجفى خمینى محمد جواد .تفسیر آسان ،ج ،2تهران :انتشارات اسالمیه ،اول 1932 :ق.
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