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 آموزانبررسی ارتباط عمل به باورهای دینی و اضطراب اجتماعی دانش

  2زاده هیر، رقیه حسن1معصومه صمدی

 چکیده

آموزان دختر مقطع متوسطه بررسی ارتباط عمل به باورهای دینی با اضطراب اجتماعی دانش هدف پژوهش حاضرمساله و هدف: 

 9مدارس منطقه  دبیرستان مقطعآموزان کلیه دانشآماری پژوهش شامل  بود. جامعه از نوع همبستگیحاضر پژوهش  بود. روش:

بود که با استفاده نفر  121نمونه  حجم وهشژدر این پ. باشدمیبودند، مشغول به تحصیل  1991-99شهر تهران که در سال تحصیلی 

و  ،(2111) همكاران و کانور عیاجتما اضطراب پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل ای خوشهگیری روش نمونه از

ها از آزمون تحلیل تحلیل رگرسیون و آزمون بود. به منظور تحلیل داده (1939) گلزاری دینی باورهای به عمل ی مقیاسپرسشنامه

ان داد ( استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نش22)نسخه  SPSSافزار همبستگی پیرسون با استفاده از نرم

آموزان دختر مقطع متوسطه بود. در این پژوهش مشخص تر در دانشبینی کننده اضطراب اجتماعی پایینعمل به باورهای دینی پیش

 باورهای به کردند. نتیجه گیری: عملآموزانی که عمل به باورهای مذهبی بیشتری داشتند، اضطراب کمتری را تجربه میشد دانش

 استرس کاهش باعث مذهبی باشد. رفتارهای می جوانان در بهزیستی و روانی سالمت کننده بینی پیش عوامل از مذهبی و دینی

رفتارهای  دارای افراد در استرس میزان بودن پایین شود. به علتمی خلقی و هیجانی اختالالت بهبودی سرعت باال رفتن و روانی

 شوند.می مبتال الالت اضطرابیتنی و از جمله اخت روان هایبیماری به کمتر ها آن مذهبی

 آموزانعمل به باورهای مذهبی، اضطراب اجتماعی، تحصیلی، دانش واژگان کلیدی:

                                                           
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی . دانشیار دانشگاه 1

 miladqqq11@gmail.comایمیل:  19192611190( دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی. شماره تماس: مسئول. )نویسنده  2
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 مقدمه 

 داشته منفی نیز هایجنبه پیشرفت، همین ولی است، محسوس مختلف زندگی های جنبه در بشر پیشرفت و رشد حاضر عصر در

 نابسامانی و این مشكالت جمله از شوند. مواجه فراوانی های نابسامانی و تبا مشكال آنان که است شده موجب امروزه و است

 به بزرگساالن و جوانان خصوص به افراد ترین مشكالتشایع و ترینمتداول از اضطراب کرد. اشاره اضطراب به توان می ها،

 و است دیگران با ارتباط برقراری مندنیاز و اجتماعی موجودی (. انسان1900سودانی،  و آبادی شفیع روند )کایوند،شمار می

 که تمایلی هستند نیز کسانی طرفی از است، پذیر امكان اجتماعی ارتباطات و فردی بین تعامل طریق او از استعدادهای شكوفایی

 گراندی داوری معرض در است ممكن که موقعیتی هر از پایدار، و غیرمعمول ترس از احساسی با و ندارند دیگران با ارتباط به

 از مزمن و مشخص ترس یك عنوان به 1اجتماعی اضطراب (. اختالل1999ورزند )قوامی و همكاران،  می اجتناب گیرند، قرار

 ترسد می و بیند می دیگران ی وسیله به موشكافی معرض در را خود فرد که شود می تعریف اجتماعی موقعیت چند یا یك

 به ها موقعیت این در فرد که شود می ناشی باور این از اختالل این شود، وی قیرتح یا خجالت باعث که دهد انجام کاری مبادا

، 2فرانگلین و هربرت )رینگولد، شد خواهد شدیدی اضطراب دچار و کرد خواهد عمل تحقیرآمیز یا آور خجالت ای گونه

 نقش بر عمدتاً که است شده ارائه متعددی نظری الگوهای اجتماعی، اضطراب اختالل مكانیزمهای زیربنایی تبیین (. در2119

 برآورد که ( معتقدند1999؛ به نقل از قوامی و همكاران، 1906گرینبرگ ) و امری جمله بك، از دارند. تأکید شناختی فرآیندهای

ود، خ از منفی ارزیابی با مرتبط شناختی فرآیندهای و است مشكل بروز زیربنایی عامل رویدادهای اجتماعی، منفی پیامد افراطی

  کند. می ایفا اجتماعی اضطراب در مهمی نقش

 آن از کهه  انهد،  گرفتهه  بهره مختلفی هایروش از شناسانروان و متخصصان نفس عزت افزایش و روانی اختالالت کاهش برای

 عهالوه  اخیر هایسال برد. در نام درمانی رفتار و گری تحلیل روان نیز و درمانی دارو پزشكی، روان های روش از توانمی جمله

 روش کارآمهدی  اسهت.  نموده باز را خود علمی مذهبی جایگاه و معنوی درمان هایروش از استفاده شناختی های روانروش بر

 روانی نشان فشارهای کاهش و نفس عزت و افسردگی، افزایش اضطراب جمله از روانی مشكالت کاهش در مذهبی های درمان

 در بهزیستی و روانی سالمت کننده بینی پیش عوامل از مذهبی و دینی باورهای به . عمل(2110، 9است )ریچ و هافمن شده داده

 بهبهودی  سهرعت  باال رفتن و روانی استرس کاهش باعث مذهبی رفتارهای (.2116، 1دزوتر، سوننز و هاتسبوتباشد ) می جوانان

 هایبیماری به کمتر ها آن مذهبی رفتارهای دارای دافرا در استرس میزان بودن پایین علت شود. بهمی خلقی و هیجانی اختالالت

                                                           
1- Social Anxiety Disorder (SAD)  

2- Rheingold, Herbert, & Franklin  

9- Reich & Hofmann  

1- Dezutter, Soenens & Hutsebaut  
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(. باورهای مذهبی درونی باعث به وجود آمدن حهس اعتمهاد و ارزش و عهزت    2116و همكاران،  1شوند )وانگمی مبتال تنی روان

اینك مطرح است این  دارد. لذا به توجه به مطالب فوق،نفس در فرد شده و او را در مقابل  اضطراب و فشارهای روانی ایمن نگه می

 آموزان رابطه وجود دارد؟است که آیا بین عمل به باورهای دینی با اضطراب اجتماعی دانش

 روش

 . می باشد همبستگی نوع از حاضر پژوهش نوع و طرح پژوهش:

 9س منطقه مدار آموزان مقطع دبیرستانجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

نفر بود که با استفاده  121باشد. در این پژوهش حجم نمونه مشغول به تحصیل بودند، می 1991-99شهر تهران که در سال تحصیلی 

 ای انتخاب شدند. گیری خوشهاز روش نمونه

 ابزار پژوهش

 اضطراب ارزیابی منظور به (،2111همكاران ) و 9کانور توسط بار اولین این پرسشنامه :3اجتماعی اضطراب پرسشنامه

 و ماده( 6) ماده(، ترس 3) اجتناب مقیاس 9 دارای که است ایماده 13 خودسنجی مقیاس یك پرسشنامه شد. این تهیه اجتماعی

نهایت(  )بی 1 تا وجه( هیچ صفر )به از ای لیكرت درجه 9 مقیاس اساس بر ماده باشد. هرماده( می 1) فیزیولوژیكی ناراحتی

 شده است )میرزایی، گزارش آن مطلوب یسازه روایی و 09/1و  30/1اعتبار این مقیاس بین  شود. ضریبمی یگذارنمره

 است. درشده گزارش مقیاس مطلوب روایی و اعتبار (،1991همكاران ) خورشیدزاده و پژوهش (. در1992شاهقلیان،  عبداللهی و

 99/1، 69/1های آن به ترتیب و برای مولفه 02/1پرسشنامه  کل برای کرونباخ ( ضریب آلفای1992میرزایی و همكاران ) پژوهش

 به دست آمده است. 69/1و 

گلزاری  توسط است، معروف نیز معبد اختصاری نام با که مقیاس، این :4دینی باورهای به عمل ی مقیاسپرسشنامه

 باورهای به عمل و شده تنظیم هرگز( ندرت،به بعضی وقتها، ها، وقت بیشتر )همیشه، لیكرت در مقیاس و شده تهیه (1939)

است.  09/1و  36/1بین  دینی باورهای به عمل مقیاس اعتبار بازآزمون ضریب گیرد.اندازه می را انگیزش( و اعتقاد اسالمی )نه

 فرمول قطری از درونی همسانی است. شده محاسبه 09/1آزمون برابر با  کردن دونیمه طریق از اعتبار محاسبه ضریب همبستگی

 )در هاآزمودنی برای که آنجا از نیز مقیاس این (. در مورد روایی1909به دست آمده است )شاه نظری،  99/1کرونباخ  ای آلف

 مسائل سنجش به مربوط آزمون که اندکرده درك هاتمامی آزمودنی و است بوده قابل فهم آزمون مواد تمام روایارویی(، زمان

 (.1909است )شاه نظری،  برخوردار خوبی صوری روایی از نآزمو بوده، و مذهبی دینی

                                                           
1- Wong  

2- Social Anxiety Questionnaire  

9- Connor  

1- Acting for Religious Believes Scale  
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 ی اجراءشیوه

شهر تهران اخذ گردید و به همراه معرفی نامه صادره از  9به منظور اجرای پژوهش، نخست مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه 

های د. سپس در مرحله بعد بین دبیرستانمعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به مدارس مورد نظر مراجعه ش

دبیرستان انتخاب و آزمودنی ها به صورت تصادفی گزینش و در پژوهش شرکت داده شدند. قبل از  9به صورت تصادفی  9منطقه 

 ها تشریح و رضایت نامه کتبی مبنی بر شرکت در فرآیند تحقیق از آنها اخذ گردید.اجرای پژوهش، هدف تحقیق برای آزمودنی

 ها از آزمون تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شد.به منظور تحلیل داده ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 هایافته

 : میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای پژوهشی1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 29/29 12/31   116 باورهای دینی

 22/1 19/6 116 اضطراب اجتماعی

 باشد.مربوط به باورهای مذهبی  می29/29و  12/31با توجه به جدول بیشترین میانگین و انحراف استاندارد 

 آموزاندانش اضطراب اجتماعی: نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین باورهای دینی و 2جدول 

 خودپنداره هوش معنوی  

 P 1 *29/1 باورهای دینی

 11/1  معنی داری 

 P  1 جتماعیاضطراب ا

   معنی داری 

 دارند.  19/1رابطه مثبت معنی دار در سطح آموزان اضطراب اجتماعی دانشبا توجه به جدول فوق، بین باورهای دینی و 

 آموزاندانش اضطراب اجتماعی: نتایج تحلیل رگرسیون باورهای دینی و 9جدول 

 F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات 

 11/1 19/6 39/119 1 39/119 رگرسیون

   13/13 111 61/1916 باقیمانده

    119 62/2196 کل

 می باشد. 19/1آموزان در سطح دانش  پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی با توجه به جدول فوق باورهای دینی

 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

5 

 

 آموزاندانش تماعیاضطراب اج: ضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده باورهای دینی و 1جدول 

 R R2 ARS ضرایب   غیراستانداردضرایب

 استاندارد

 

    B SE Beta T(P) 

    16/9 29/1   

 99/2 29/1 11/1 11/1 11/1 19/1 29/1 باورهای دینی

       11/1 

 .می باشد آموزان، پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی دانش(11/1) باورهای دینیضرایب رگرسیونی متغیر 

 گیری بحث و نتیجه

وجود  19/1 رابطه مثبت معنی دار در سطحآموزان اضطراب اجتماعی دانشبین باورهای دینی و نتایج آزمون پیرسون نشان داد 

موزان در سطح آدارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد باورهای دینی پیش بینی کننده کاهش اضطراب اجتماعی  دانش

؛ ریچ و 1999؛ قوامی و همكاران، 1903های پیشین )مانند بیانی و همكاران، های پژوهشمی باشد. این یافته همسو با یافته 19/1

 بهبودی سرعت باال رفتن و روانی استرس کاهش باعث مذهبی رفتارهایتوان گفت باشد. در تبیین این یافته می( می2110هافمن، 

 هایبیماری به کمتر ها آن رفتارهای مذهبی دارای افراد در استرس میزان بودن پایین شود. به علتمی خلقی و انیهیج اختالالت

 کمك روانی بیماران روانی سالمت به مذهب در پژوهشی مشخص شد شوند.می مبتال تنی و از جمله اختالالت اضطرابی روان

؛ به نقل 1930، 1روانی گزارش شده است )ریچاردسون های بیماری مسئول یپیدای عوامل از یكی اخالقی کند. همچنین فساد می

 باورهای کنند فقداناظهار می (1903پور،  ؛ به نقل از کجباف و رئیس1999) 2(. نیل من و پرساد1903پور،  از کجباف و رئیس

در پژوهشی . شود می درمان ربهت مذهبی اصول آموزش طریق از روانی وبیمار است روانی های ی بیمار اصلی علت مذهبی

 باور و به خداوند ایمان که گیرند می نتیجه روانی بهداشت در مذهبی ایمان عنوان جایگاه با خود 9پیترسون و دیگر، روی

 .بخشد می آرامش انسان به بدنی سخت های با بیماری رویارویی ازجمله ناپذیر تحمل و دشوار های دوره در مذهبی

 افراد روانی و کاهش اضطراب و جسمی سالمت بر باورهای دینی که اند داشته اظهار خود های هشپژو در هریس و تورسن

 جهت بین که اند داده گزارش گروش و (. بكر1903؛ به نقل از بیانی و همكاران، 2112، 1دارد )تورسن و هاریس مثبتی اثر

 مثبت همبستگی اضطراب و بیرونی مذهبی یریگ بین جهت و دار معنی منفی همبستگی یك اضطراب و درونی مذهبی گیری

                                                           
1- Richardson  

2- Nillman & Persad  

9- Rouy & Peterson  

1- Thoresen & Harris 
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 میزان افسردگی دریافتند همكاران و (.کویینگ1903؛ به نقل از بیانی و همكاران، 1993، 1دارد )کوئینگ وجود ار د و معنی

و  2کنند )پارکر شرکت می کمتر که است هایی آزمودنی نصف نمایند، شرکت می مذهبی های فعالیت در که هایی آزمودنی

 گیری جهت از که هایی اند آزمودنی داده گزارش همكاران و (. پارکر1903؛ به نقل از بیانی و همكاران، 1993كاران، هم

 روی بر را تدین و اضطراب بین ی رابطه رو و اند. پترسن داده نشان خود از را کمتری برخوردارند افسردگی باالتری مذهبی

 اضطراب کاهش در مهم عامل یك مذهبی گیری که جهت گرفتند نتیجه ها آندادند.  قرار مطالعه مورد مسیحی نمونه یك

 گزارش ها آن دادند. قرار مطالعه مورد شهری زن 361 بر را اضطراب با مرتبط عوامل پژوهشی در الیت و گارد است. هرتز

(. در کل 2111، 9ر و ادلستیننیج–شرو )  است سایرین از بیشتر معناداری طور به اضطراب در کاتولیك زنان نمرات دادند که

دهد باورهای مذهبی با ایجاد احساس امنیت، عزت نفس و اعتماد فرد را در مقابل مشكالت و اختالالت ها نشان مینتایج پژوهش

کند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود و فقط از پرسشنامه استفاده شده است که این عامل تر میروانی و اضطرابی مقاوم

وضعیت  کنترلعدم  باید احتیاط صورت گیرد. همچنین باشد. لذا در تعمیم نتایج به کل جامعهحاضر می تی برای پژوهشمحدودی

شود به منظور پیشنهادا می ها در حین اجرای پژوهش از محدویت های دیگر این تحقیق است. لذاروانی و جسمانی آزمودنی

 ها کنترل شود. ع اجرای پژوهش وضعیت جسمی روانی آزمودنیافزایش اعتبار نتایج، عالوه بر پرسشنامه، موق

 منابع

 قم. علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر پژوهشی قم: معاونت خانواده در دینی (. تربیت1900محمد. ) احسانی،

اصفهان.  دخترانه نهای دبیرستا آموزاندانش بین در روانی سالمت و مذهبی نگرش بین رابطه (.1903اله. ) پور حفیظ ،کجباف، محمد؛ رئیس باقر

 .11-91(. 2) 1شناسی.  روان و اسالم مطالعات دوفصلنامه

 در افسردگی و اضطراب با مذهبی گیری جهت ی رابطه (. بررسی1903محمد. ) کوچكی، عاشور بیانی، علی؛ حسنیه؛ اصغر؛ گودرزی، علی بیانی،

 .211-219(، 99) 9روانی.  بهداشت اصول پژوهشی علمی دانشجویان. مجله

 .19-29، 11  .دینی پژوهش .روان سالمت بر مذهبی باورهای و دین (. نقش1909حمید. ) پوریوسفی، مهرداد؛ نوابخش،

 سازمان کارکنان شغلی رضایت دینی با باورهای به عمل و دینداری رابطه (. بررسی1992میثم؛ توکلی، مهناز. ) رودپشتی، خسروانیان، حمیدرضا؛ شفیعی

 .116-123(، 1) 21 اسالمی، مدیریت پژوهشی  علمی فصلنامه یزد. دو استان یبهزیست

 اهواز. آزاد دانشگاه دانشجویان معنوی سالمت با خوشبینی و مذهبی اعتقادات ی(. رابطه1909مریم. ) آدریانی، مهری خدیجه؛ روشنی، پرویز؛ عسكری،

 .29-12، 2 .روانشناسی در نو هاییافته مجله

نفس  عزت و اجتماعی اضطراب بر درمانی روایت رویكرد (. اثربخشی1999یی، اصغر. )امامزاده نوری ساالر؛ فرامرزی، مریم؛ زاده، فاتحی ن؛مرجا قوامی،

 .39-61(، 9) 9مدرسه.  شناسی روان ی راهنمایی. مجله ی دوره دختر آموزاندانش

                                                           
1- Koenig  

2- Parker  

9- Shreve-Neiger & Edelstein  
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 اول پسر آموزاندانش اجتماعی اضطراب بر ارتباطی های مهارت آموزش اثربخشی (.1900منصور. ) سودانی، و عبداهلل آبادی، شفیع فریدون؛ کایوند،

 .21-1، 12 کاربردی، روانشناسی در پژوهش و اهواز. دانش شهر وپرورش آموزش 1 ناحیه متوسطه

 به عمل با گرایی( وجدان گرایی، فقتوا تجربه، به گشودگی برونگرایی، رنجورخویی، )روان شخصیتی های ویژگی بین رابطه (.1909مهدی. ) نظری،شاه

 .طباطبائی عالمه عمومی دانشگاه شناسی روان ارشد کارشناسی نامه پایان تهران، دولتی هایدانشگاه در کارشناسی مقطع دانشجویان در دینی باورهای

 و شخصیت هایویژگی با حیا و دینداری ابطهر و بررسی حیا انواع و دینی باورهای به عمل سنجش: جهت ابزارهایی (. تهیه1939محمود. ) گلزاری،

 .طباطبائی عالمه دانشگاه عمومی دکتری روانشناسی نامه پایان روان، سالمت

 خودکارآمدی و خود بر متمرکز توجه گی واسطه (. اثر1903سامانی، سیامك. ) محمدرضا؛ لطیفیان، مرتضی؛ تقوی، سید استوار؛ صغری، خیر، محمد؛

  .92-21(، 1) 11ایران.  بالینی روانشناسی و روانپزشكی داوری. مجله یهای سوگیر و اجتماعی اضطراب یانم ارتباط اجتماعی بر

 .21-1 .هدفی جهتگیری و پنداری خودکارآمد متغیرهای اساس بر متوسطه هی دور تجربی و انسانی ریاضی،

تنظیم  راهبردهای نقش کمرویی: و اضطراب اجتماعی با فراشناخت باورهای (. ارتباط1992شاهقلیان، مهناز. ) حسین؛ محمد عبداللهی، کبری؛ میرزایی،

 .22-19(، 2) 3روانشناختی.  سالمت در پژوهشی پژوهش -علمی هیجان. فصلنامه
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