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  چکیده:

ننده کشرکتزنان  اهداف پژوهش حاضر مقایسه اضطراب، افسردگی، استرس و تحمل ابهام در بین سه گروه 

ها شرکت نکرده یک از این کالسهای زندگی(، اصول فقه و زنانی که در هیچهای روانشناسی )مهارتدر کالس

 09نفر  09تحلیلی و مقطعی است. نمونه این پژوهش متشکل از -بودند، است. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی

وج های خردگی، استرس باال و تحمل ابهام پایین و مالکهای ورود اضطراب، افسرساله بود که بر اساس مالک 09تا 

ن، آ های مزمن و عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. افزون برپزشکی، ابتال به بیماریداشتن سابقه روان

( را تکمیل 5000( و تحمل ابهام )مکلین، 5001کنندگان مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس داس )الویبوند، شرکت

گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و در سه گروه قرار گرفتند، گروه نمونه صورتبهکنندگان کردند. شرکت

جلسه  2ای ساعته هفته 1/5جلسه  8ای سه جلسه و گروه اصول فقه در ساعته، هفته 1/5جلسه  51روانشناسی در 

ورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مقایسه در مقطع پس از راهه مها با استفاده از تحلیل واریانس یکشرکت کردند. داده

اند و زنانی های زندگی( شرکت کردههای روانشناسی )مهارتآموزش نشان داد که بین دو گروه زنانی که در کالس

( تفاوت معناداری وجود دارد. 91/9اند از نظر میزان اضطراب و افسردگی در سطح )که در هیچ کالسی شرکت نکرده

ها نیز تفاوت ه بر این بین میزان اضطراب و افسردگی زنان در دو گروه اصول فقه و عدم شرکت در کالسعالو

کننده در ( وجود دارد. هرچند که بین میزان اضطراب، افسردگی و استرس در زنان شرکت95/9معناداری در سطح )

ای اصول فقه تفاوت معناداری یافت نشد هکننده در کالسهای زندگی( و زنان شرکتهای روانشناسی )مهارتکالس

( های زندگیهای روانشناسی )مهارتکننده در کالسحاکی از آن است که بین دو گروه زنان شرکتو همچنین نتایج 

اند از ها شرکت نکردهاند و بین زنان کالس اصول فقه و زنانی که در این کالسها شرکت نکردهبا زنانی که در کالس

( وجود دارد. الزم به ذکر است بین میزان استرس زنان حاضر در 95/9ترس تفاوت معناداری در سطح )نظر میزان اس

های اصول فقه از نظر میزان استرس تفاوت های زندگی( و زنان حاضر در کالسمهارت) یروانشناسهای کالس

متغیر تحمل ابهام از نظر آماری کنندگان در پژوهش حاضر در معناداری یافت نشد. بین میانگین سه گروه از شرکت

 معناداری یافت نشد. تفاوت

 

های زندگی(، کاربرد اصول فقهاضطراب، افسردگی، استرس، تحمل ابهام، کاربرد روانشناس )مهارت :کلید واژگان  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

The aims of the present study were to compare anxiety, depression, stress and tolerance 

of ambiguity between the three groups of women participating in classes in psychology (life 

skills), principles of jurisprudence and women who did not participate in any of these classes. 

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 critertia of 

anxiety, depression, stress and tolerance of low ambiguity and the criteria of exclusion were 

having a psychiatric history, chronic diseases and unwillingness to complete the questionnaire. 

In addition, participants completed the DOS Depression Anxiety, Anxiety, and Stress Scale 

(Lavibund, 1995) and the Ambiguity Tolerance Scale (McLean, 1993). Participants were 

selected by purposive and available sampling and were divided into three groups: the 

psychology group (life skills) 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. The results of comparison in the post-

treatment period showed that there was a significant difference between the two groups of 

women who participated in psychology classes (life skills) and women who did not participate 

in any class in terms of anxiety and depression at the level of (0.05). In addition, there is a 

significant difference between the level of anxiety and depression in women in the two groups 

of principles of jurisprudence and not attending classes at the level of (0.01), although between 

the level of anxiety, depression and stress in women participating in psychology classes (life 

skills) and women participating. There was no significant difference in the classes of principles 

of jurisprudence and also the results show that between the two groups of women participating 

in psychology classes (life skills) with women who did not attend classes and between women 

in the class of principles of jurisprudence and women who did not participate in these classes 

in terms of stress There is a significant difference in the level (0.01). It should be noted that no 

significant difference was found between the amount of stress of women in psychology classes 

(life skills) and women in jurisprudence classes in terms of stress. There was no statistically 

significant difference between the mean of the three groups of participants in the present study 

in the ambiguity tolerance variable.  

 

Keywords: Anxiety, Depression, Stress, Ambiguity Tolerance, Applied Psychology, 
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