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Abstract
Introduction: the importance of social communication in the
adolescence is such that it can affect the person 's future life. The
purpose of this research is Investigating the mediating role of the
locus of control on religious orientation and social anxiety in high
school students.
Materials and Methods: The research design was descripitivecorrelational and structural equation modeling was used to data. The
population of this research was all high school students in Shiraz city.
Findings: Data analysis using structural equation modeling in AMOS
software confirmed that proposed model has acceptable fit indices. In
sum, locuse of control of students can mediate the effect of religious
orientation and social anaxiety.
Conclusion: locuse of control of students can mediate the effect of
religious orientation and social anaxiety.
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Extended Abstract
Introduction

adolescence is associated with great
changes in physical , cognitive , moral and
social domains and lack of conformity with
them brings profound concerns . in this
critical period , social communication
especially with peers is important for
adolescents and failure in it can impair
adolescent self - concept and self - concept .
the importance of social communication in
this age is such that it can affect the person
's future life .
Social anxiety is one of the disorders of the
anxiety class. Social anxiety is defined as:
This disorder is something beyond shyness
and can disrupt a person's life. In this
disorder, the person repeatedly experiences
uncontrollable fear and anxiety in
functional situations(1).
One of the most important factors
influencing social anxiety is the source of
control. In Rutter's theory of social learning,
the source of control is the source of
internal control and the source of external
control.
In the field of psychology, Allport (1967)
was the first researcher to examine
religious orientation. Allport meant
religious orientation, a combination of
religious
beliefs,
behaviors,
and
motivations. From Allport's point of view,
this religious orientation is in the form of
internal religious orientation and external
religious orientation.

Materials and Methods
The research design was descripitivecorrelational and structural equation
modeling was used to data. The population
of this research was all high school students
in Shiraz city. respondents were selected
via clustreted random sampling and
answered
to
student's
religiouse
orientationallport, locuse of controll and
social anxiety .

Findings

Data analysis using structural equation
modeling in AMOS software confirmed that
proposed model has acceptable fit indices.
In sum, locuse of control of students can
mediate the effect of religious orientation
and social anaxiety.

Discussion
In general, it indicates that a vague and
incomprehensible relationship has been
reported between different aspects of
religiosity and psychological adjustment.
A meta-analysis of religious studies and
mental health showed that 47% of studies
had a positive relationship between religion
and mental health, 23% had a negative
relationship, and 30% had no significant
relationship(2).
The results of this study are consistent with
the research of Coil, Cesar and Ellison
(2012), Connor (2004) but with the
research of Mirjalil (1397), Nazari (1389),
Koing (2001) and Francis, Robbins and
Lewis (2003) and McColleg And Paul is
inconsistent.

Conclusion

Finally, according to the findings of the
present study, it can be concluded that the
source of internal control plays a mediating
role in the relationship between religious
orientation and students' social anxiety.
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مقاله پژوهشی
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دانش آموزان متوسطه
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چکیده
مقدمه و هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای منبع کنترل بر جهت گیری مذهبی و اضطراب
اجتماعی مبتنی بر شیوه همبستگی است که در آن روابط بین متغیرها را در قالب تحلیل مسیر مورد بررسی قرار می
دهد.
مواد و روشها :این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و روش جمع آوری اطالعات به صورت توصیفی – همبستگی
از نوع معادالت ساختاری بود .جامعه این تحقیق شامل تمام دانش آموزان متوسطه شهر شیراز است که در سال
تحصیلی  1397-1398مشغول تحصیل در دبیرستان های این شهر بودند .از آنجاییکه در این تحقیق تعداد عوامل
مربوط به پرسشنامه ها برابر با  7متغیر مشاهده شده بود ،بنابراین حجم نمونه تحقیق  307نفر انتخاب شد .شیوه نمونه
گیری تحقیق نیز به صورت روش خوشهای چند مرحلهای و به صورت تصادفی تعیین شد .جهت گردآوری اطالعات،
مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت ( ،)ROS) (1967منبع کنترل لوینسون ( )LOC) (1973و اضطراب
اجتماعی ( )SAQ) (1969استفاده شد.
یافتهها :تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون معادالت ساختاری نشان داد مدل مورد نظر از برازش مطلوبی
برخوردار است .در مجموع ،یافته ها موید آن بود که منبع کنترل درونی در دانش آموزان می تواند تأثیر جهت گیری
مذهبی و اضطراب اجتماعی را واسطه گری کند.
بحث و نتیجهگیری :در مجموع ،یافته ها موید آن بود که منبع کنترل درونی در دانش آموزان می تواند تأثیر جهت
گیری مذهبی و اضطراب اجتماعی را واسطه گری کند.

* نویسنده مسئول :محمد خیر
نشانی :گروه روانشناسی .واحد شیراز .دانشگاه آزاد اسالمی .شیراز .ایران.
تلفن09173116385 :
پست الکترونیکیkhayerm@yahoo.com :
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مقدمه
دوره نوجوانی با دگرگونی های عظیمی در حیطه های جسمانی،
شناختی ،اخالقی و اجتماعی همراه است که عدم انطباق با آنان
نگرانی های عمیقی را برای نوجوان به بار می آورد .در این دوران
حساس ،ارتباطات اجتماعی به خصوص ارتباط با همساالن برای
نوجوان از اهمیت بسیاری برخوردار است و عدم موفقیت در آن می
تواند هویت و خودپنداره نوجوان را خدشه دار کند .اهمیت ارتباطات
اجتماعی در این سن به گونه ای است که می تواند زندگی آینده فرد
را متأثر سازد.
اضطراب اجتماعی یکی از اختالالت مقوله طبقه اضطرابی است .در
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ویرایش پنجم ،اصطالح
فوبی اجتماعی به اضطراب اجتماعی تغییر یافته است که بر این
اساس تعریف جدید اضطراب اجتماعی عبارتند از اینکه" این اختالل
چیزی فراتر ازکمرویی است و می تواند زندگی فرد را مختل کند .در
این اختالل ،فرد در موقعیت های عملکردی به صورت مکرر دچار
ترس و اضطراب غیرقابل کنترل می شود(.)1
در حقیقت اضطراب اجتماعی ،ترس از موقعیت های اجتماعی است
که شامل اجتناب از تعامل با دیگران است و 3تا %13جمعیت عمومی
را به خود درگیر کرده است( .)3شروع این اختالل به دوران کودکی
بازمی گردد و با نیازهای جدید برای تعامالت اجتماعی ،سن پایین،
جنسیت زن ،تحصیالت پایین تر ،درآمد کمتر و صحبت در جمع (،)3
مشکالت خانوادگی و عدم تعامل صحیح اعضای خانواده با یکدیگر
همبستگی باالیی دارد.
اصطالح اضطراب اجتماعی توسط مارکس و گالدر( )1996معرفی
شد؛ تحقیق آنها مبنی بر اینکه هراس اجتماعی از نظر سن شروع از
سایر هراس ها متفاوت است ،تأثیر بسزایی در تثبیت این واحد
تشخیصی به عنوان یک اختالل مستقل داشت .هراس اجتماعی،
ترس شدید پایدار و نامعقول از آن دسته از موقعیتهای اجتماعی است
که شخص در آن ممکن است در معرض نگاه موشکافانه اشخاص
ناآشنا قرار بگیرد(.)4
اشخاص مبتال به هراس اجتماعی معموالً سعی می کنند از
موقعیتهای که ممکن است در آن ارزیابی شوند اجتناب کنند ،نشانه
های اضطراب را از خود بروز می دهند ،یا به شیوه های دستپاچه رفتار
می کنند؛ گر چه این اختالل ممکن است مانند کمرویی بنظر برسد،
اما اشخاص دچار هراس اجتماعی در مقایسه با اشخاص کمرو ،از
موقعیتهای اجتماعی بیشتر دوری می کنند ،ناراحتی بیشتری از لحاظ
اجتماعی احساس می کنند و این عالیم را در دوره های طوالنی تری
از زندگی شان تجربه می کنند( .)5از سویی دیگر ،اضطراب اجتماعی
شیوه پردازش اطالعات را تحت تأثیر قرار می دهد و به همین دلیل
فرد همواره خود را در معرض مشاهده ،داوری و انتقاد می بیند و به
شدت بر عملکرد آنان تأثیر گذاشته و به نوعی مختل کننده زندگی
روزمره آنان می باشد.
یکی از عوامل بسزای تأثیر گذار بر اضطراب اجتماعی منبع کنترل
فرد است .در نظریه یادگیری اجتماعی راتر منظور از منبع کنترل ،منبع
کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی است .افراد با منبع کنترل بیرونی
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معتقدند که شکست و موفقیت آنها توسط عوامل بیرونی مانند
سرنوشت ،شانس ،افراد قدرتمند و نیروهای محیطی غیر قابل پیش
بینی اداره می شوند ،اما افراد با منبع کنترل درونی معتقدند که اعمال
و توانایی های آنها تعیین کننده موفقیتها و شکستهای آنهاست.
افرادی که جهت گیری درونی دارند از کسانی که جهت گیری بیرونی
دارند محبوب ترند ،عزت نفس باالتری دارند و به صورتی رفتار می
کنند که از لحاظ اجتماعی توانمندترند .عالوه بر آن افراد دارای منبع
کنترل درونی به احتمال کمتری دچار هیجان و اضطراب شده و بهتر
با تنش مقابله می کنند .عوامل بسیاری با منبع کنترل فرد در ارتباط
است ،از جمله این عوامل می توان به اعتقادات مذهبی افراد اشاره
کرد .به نظر می رسد که اعتقادات مذهبی و اعتقاد به خداوند به انسان
قدرت می دهد و افراد باور دارند که در مقابل رخدادها تنها نیستند.
در واقع هر چه نگرش شناختی-عاطفی فرد نسبت به مذهب باالتر
باشد ،منبع کنترل درونی او نیز افزایش می یابد .محققانی در پژوهشی
دریافتند که منبع کنترل میانجی ،ارتباط بین مذهبی بودن و رضایت از
زندگی است( .)6در حوزه روانشناسی ،آلپورت( )1967نخستین محققی
است که جهت گیری مذهبی را مورد بررسی قرار داده است .مقصود
آلپورت از جهت گیری مذهبی ،ترکیبی از باورهای مذهبی ،رفتارها و
انگیزه بود .از دیدگاه آلپورت ،این جهت گیری مذهبی به دو صورت
جهت گیری مذهبی درونی و جهت گیری مذهبی بیرونی می باشد(.)7
به نظر آلپورت و راس شخصی که جهت گیری مذهبی درونی دارد با
مذهبش زندگی می کند اما شخصی که جهت گیری برونی دارد از
مذهبش استفاده می کند .اشخاصی که جهت گیری درونی دارند
انگیزه های اصلی خود را در مذهب می یابند؛ چنین افرادی
شخصیتشان با مذهبشان یکی می گردد .در حالیکه اشخاصی با جهت
گیری برونی برای رسیدن به اهدافی دیگر به سمت مذهب می روند،
به عبارت دیگر چنین اشخاصی به سمت خداوند می روند بدون آنکه
از خود روی برگردانند(.)7
در حال حاضر در بسیاری از کشورها ،سالمت روان نوجوانان به عنوان
قشری مهم و آینده ساز مدنظر برنامه ریزان و صاحبنظران قرار گرفته
است .غرق شدن نوجوانان در فضاهای مجازی و کناره گیری از
تعامالت اجتماعی در سنی که می بایست آماده ورود به جامعه و
پذیرش نقشهای بیشتر باشند از یکسو و کمرنگ شدن اعتقادات
مذهبی در نوجوانان از سویی دیگر زمینه را برای بروز انواع اختالالت
آماده ساخته است؛ اختالالتی که می توانند آینده فرد و خانواده را
دستخوش تغییر و دگرگونی سازند.
محققان در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط صفات شخصیت ،جهت
گیری مذهبی و منبع کنترل با رضایت زناشویی زنان سالمند و با
استفاده از روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون به این نتیجه
رسیدند که میان برونگرایی ،سازگاری ،وظیفه شناسی ،جهت گیری
مذهبی درونی و منبع کنترل درونی با رضایت زناشویی زنان سالمند
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .در یک مدل پیش بین ،وظیفه
شناسی ،جهت گیری مذهبی درونی و روان رنجورخویی توانستند %39
رضایت زناشویی زنان سالمند را پیش بینی کنند و سهم وظیفه
شناسی بیش از سایر متغیرهاست(.)8
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خیر و همکاران

محققی در پژوهشی با عنوان جهت گیری مذهبی و سالمت روان به
این نکته دست یافت که مذهب درونی شده به عنوان یک عامل
کلیدی برای سالمت روانی نقش ایفا می کند .توجه به مذهب درونی
در مداخله های پیشگیرانه و درمانی می تواند عامل موثری در سالمت
روانی به حساب آید(.)9
محققانی نیزدر پژوهشی به بررسی جهت گیری مذهبی و سالمت
روان در میان دانشجویان ترکیه پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد
که جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت و معناداری با نشانگان
اضطراب و افسردگی دارد .همچنین بین نمره خصومت و جهت گیری
بیرونی و درونی رابطه معناداری وجود دارد و نهایتا نتایج رگرسیون
چندگانه نشان داد که جهت گیری مذهبی بیرونی 2درصد از تغییرات
متغیرهای خصومت ،اضطراب و افسردگی را تبیین کند(.)10
همانطور که می دانیم دوران نوجوانی دوره ای کلیدی برای مطالعه
اضطراب اجتماعی است؛ زیرا این دوران با چند موقعیت تنیدگی زا
نظیر رقابت تحصیلی  ،تعارضات خانوادگی ،هویت جویی و روابط
عاشقانه و ...همراه است( .)11عالوه بر این در این مرحله از زندگی
است که باورهای مذهبی در نوجوانان به طور کامل تثبیت نشده اند و
در صورت کاربست مداخالت روانشناختی با سهولت بیشتری شاهد
تثبیت آنان خواهیم بود سرانجام با توجه به اینکه اطالعات اندکی در
رابطه بین جهت گیری مذهبی و اضطراب اجتماعی وجود دارد لذا
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به سوأل زیر صورت گرفته است.
آیا منبع کنترل درونی و بیرونی می تواند رابطه بین جهت گیری های
مذهبی و اضطراب اجتماعی را تعدیل نماید؟

مواد و روشها
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه
شهر شیراز است که در سال تحصیلی 1397-98مشغول به تحصیل
بودند.
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای چند مرحله
ای تعداد  323نفر از دانش آموزان دوره دوم مورد پرسشگری قرار
گرفتند که از این تعداد ،به دلیل مخدوش بودن برخی پرسشنامه ها
تعداد  307پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت .
شیوه کار بدین صورت بود که بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش
شهر شیراز ،دو ناحیه یک و سه به صورت تصادفی انتخاب شدند و از
بین تمام دبیرستانهای هر ناحیه انتخابی دو دبیرستان دخترانه و دو
دبیرستان پسرانه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و در مجموع
شش دبیرستان (سه دبیرستان پسرانه وسه دبیرستان دخترانه) که از
هر دبیرستان 2کالس انتخاب شدند .پس از مراجعه به مدارس
موردنظر و تشریح اهداف پژوهش و جلب همکاری دانش آموزان (با
همکاری پرسنل مدرسه) و ارایه توضیحات تکمیلی پرسشنامه ها
توزیع و با نظارت پژوهشگر توسط دانش آموزان تکمیل گردید .برای
پاسخگویی به مقیاس ها محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد تا
دانشآموزان بتوانند در فرصت کافی پرسشنامه ها را تکمیل نمایند.
برای اندازه گیری متغیر جهتگیری مذهبی از مقیاس جهت گیری
مذهبی آلپورت ( )ROSاستفاده گردید.این آزمون شامل  21جمله
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است که در آن از آزمودنی ها خواسته شده با کمال صداقت ،احساس
و نگرش خود را به هر یک از عبارات با انتخاب یک گزینه مشخص
کنند .گزینه ها بر حسب مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است .این
آزمون توسط جان بزرگی ( )1377در ایران ترجمه و هنجاریابی شد،
همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  0/71و پایایی
بازآزمایی آن  0/74گزارش شده است .در این پژوهش برای بررسی
روایی ،از روایی صوری استفاده گردید (روایی صوری نوعی از روایی
محتوایی یک آزمون است که به طور معمول توسط افرادی متخصص
در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود) که در پژوهش مورد مطالعه
پرسشنامه قبل از اجرا توسط چند نفر از اساتید و متخصصان امر مورد
بررسی قرار گرفت و کفایت آن برای سنجش جهت گیری مذهبی
دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفت؛ همچنین در این پژوهش ضریب
آلفا برای بعد جهت گیری برونی  0/70و جهت گیری درونی 0/68
برآورد شد.
برای اندازه گیر متغیر منبع کنترل از مقیاس منبع کنترل لوینسون
( )LOCاستفاده گردید .در پژوهش علیزاده ،فراهانی ،شهریاری و
علیزادگان ( )1384اعتبار این مقیاس با روش اسپیرمن برای
زیرمقیاسهای شانس ،کنترل دیگران و مقیاس درونی به ترتیب ،0/50
 0/62و  0/64گزارش شده است .در این پژوهش برای بررسی روایی،
از روایی صوری استفاده گردید (روایی صوری نوعی از روایی محتوایی
یک آزمون است که به طور معمول توسط افرادی متخصص در
موضوع مورد مطالعه تعیین می شود) که در پژوهش مورد مطالعه
پرسشنامه قبل از اجرا توسط چند نفر از اساتید و متخصصان امر مورد
بررسی قرار گرفت و کفایت آن برای سنجش جهت گیری مذهبی
دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفت؛ همچنین برای بررسی پایایی
مقیاس موردنظر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .آلفای
کرونباخ برای متغیر منبع کنترل ( 0/68منبع کنترل درونی ،0/71:منبع
کنترل مبتنی بر شانس 0/60:و منبع کنترل مبتنی بر افراد قدرتمند:
 )0/73برآورد شد.
برای بررسی متغیر اضطراب اجتماعی از پرسشنامه اضطراب اجتماعی
( )SAQواتسون و فرند ( )1969استفاده گردید .واتسون و فرند
( )1969سازندگان مقیاس ،در پژوهش خود بر روی یک نمونه 29
نفری ،ضرایب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی
محاسبه کرده که برای خرده مقیاس اجتناب و پریشانی اجتماعی
 0/79و برای خرده مقیاس ترس از ارزیابی منفی  0/94گزارش کرده
اند .در این پژوهش برای بررسی روایی ،از روایی صوری استفاده
گردید که در پژوهش مورد مطالعه پرسشنامه قبل از اجرا توسط چند
نفر از اساتید و متخصصان امر مورد بررسی قرار گرفت و کفایت آن
برای سنجش جهت گیری مذهبی دانش آموزان مورد تأیید قرار
گرفت؛ همچنین آلفای کرونباخ برای این متغیر ( 0/80بعد اجتناب و
آشفتگی اجتماعی ،0/83 :بعد ترس از ارزیابی منفی )0/78:برآورد شده
است.
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پژوهش و جدول های ضرائب مسیر بین ابعاد هر سه متغیر مورد
بحث گزارش شده و سپس به بررسی هرکدام از آنها پرداخته شده
است.

یافته ها
در این بخش ابتدا جدول یافته های توصیفی ،جدول ماتریس
همبستگی ،مدل نهایی پژوهش ،جدول شاخص های برازندگی مدل

جدول  :1یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش
ابعاد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

جهت گیری مذهبی برونی

13

44

29/37

5/58

جهت گیری مذهبی درونی

7

24

17/08

3/62

منبع کنترل درونی

16

48

35/29

6/59

منبع کنترل مبتنی بر شانس

9

43

25/97

6/50

منبع کنترل مبتنی بر افراد قدرتمند

8

44

25/10

7/36

اجتناب و آشفتگی اجتماعی

1

26

11/22

5/43

ترس از ارزیابی منفی

2

27

13/95

5/29

اضطراب اجتماعی

4

49

25/17

8/73

جدول :2رابطه همبستگی بین متغیرها
متغیرها
جهت گیری مذهبی
برونی
جهت گیری مذهبی

1

2

3

5

4

6

7

1

**-0/61

1

منبع کنترل درونی

0/07

0/05

1

شانس

0/00

0/04

-0/05

1

افراد قدرتمند

0/ 06

-0/01

- 0/ 07

**0/53

1

0/10

-0/11

-0/22

**0/17

**0/27

1

ترس از ارزیابی منفی

*0/14

*-0/13

- 0/ 06

**0/24

**0/27

**0/33

1

اضطراب اجتماعی

*0/14

*-0/15

**0/25** -0/17

**0/34

**0/82

**0/81

درونی

اجتناب و آشفتگی
اجتماعی

**P< 0/01
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1

*P<0/05

مجله روشها و مدلهای روانشناختی1399 .؛ 98 -88 :)42( 11

خیر و همکاران

*16

جهتگیری مذهبی برونی

منبع کنترل درونی
=R22

**- 24

اجتناب و آشفتگی اجتماعی

**64

اضطراب اجتماعی

*15

**

=R22

P < 0/05

*

P < 0/01

ترس از ارزیابی منفی

**45

منبع کنترل مبتنی بر افراد
قدرتمند

جهتگیری مذهبی درونی

5

**

شکل  :1مدل نهایی پژوهش

جدول  : 3شاخص های برازش مدل پژوهش
X2/df

GFI

AGFI

TLI

GFI

RMSEA

PCLOSE

مقادیر حاصل

1/95

0/98

0/96

0/93

0/96

0/06

0/40

مقادیر قابل قبول

>3

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

>0/08

<0/05

جدول :4ضرایب مسیر بین جهت گیری مذهبی دانش آموزان با منبع کنترل آنان
متغیر پیشبین (جهتگیری مذهبی)

متغیر مالك

B

ß

S.E

C.R

P

جهتگیری مذهبی برونی

منبع کنترل درونی

0/19

0/16

0/09

2/16

0/03

جهتگیری مذهبی برونی

منبع کنترل مبتنی بر شانس

0/05

0/04

0/09

0/53

0/60

جهتگیری مذهبی برونی

منبع کنترل مبتنی بر افراد قدرتمند

0/11

0/09

0/10

1/16

0/25

جهتگیری مذهبی درونی

منبع کنترل درونی

0/27

0/15

0/13

2/01

0/05

جهتگیری مذهبی درونی

منبع کنترل مبتنی بر شانس

0/11

0/06

0/13

0/83

0/41

جهتگیری مذهبی درونی

منبع کنترل مبتنی بر افراد قدرتمند

0/08

0/04

0/15

0/55

0/58
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جدول  :5ضرائب مسیر بین ابعاد جهتگیری مذهبی دانشآموزان با اضطراب اجتماعی
متغیر پیشبین (جهتگیری مذهبی)

متغیر مالك

جهتگیری مذهبی برونی

B

ß

S.E

C.R

P

0/06

0/12

0/05

1/16

0/25

اضطراب اجتماعی
جهتگیری مذهبی درونی

-0/10

-0/13

0/08

-1/28

0/20

جدول  :6ضرائب مسیر بین ابعاد منبع کنترل دانشآموزان با اضطراب اجتماعی
متغیر پیشبین (منبع کنترل)

متغیر مالك

منبع کنترل درونی
منبع کنترل مبتنی بر شانس

اضطراب اجتماعی

منبع کنترل مبتنی بر افراد قدرتمند

مطابق با نتایج موجود در جدول  ،2جهتگیری مذهبی برونی با
اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری دارد ( .)P > 0/05به
عبارت دیگر افزایش در جهتگیری مذهبی برونی با افزایش در
اضطراب اجتماعی همراه بود .با این حال جهتگیری مذهبی برونی با
هیچیک از مؤلفههای منبع کنترل رابطه معنیداری نداشت.
جهتگیری مذهبی درونی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی
معنیداری داشت ( .)P > 0/05اما با مؤلفههای منبع کنترل رابطه
معنیداری نداشت .منبع کنترل درونی رابطه منفی و منبع کنترل
مبتنی بر شانس و افراد قدرتمند رابطه مثبت و معنیداری با اضطراب
اجتماعی داشت ( .)P > 0/01عالوه براین جهتگیری مذهبی درونی
و برونی با یکدیگر رابطه منفی معنیداری داشتند .منبع کنترل درونی
نیز با منابع کنترل مبتنی بر شانس و افراد قدرتمند رابطه منفی غیر
معنیداری داشت .مؤلفههای اضطراب اجتماعی با یکدیگر همبستگی
قوی معنیداری داشتند .بنابراین در ترسیم مدل پژوهش ،متغیرهای
جهتگیری مذهبی و منبع کنترل به صورت مشاهده شده در مدل
وارد شدند .چرا که با توجه به ماهیت سازههای ذکر شده و نتایج
ضریب همبستگی ،در نظر گرفتن متغیر مکنون برای مؤلفههای ذکر
شده منطقی به نظر نمیرسید .در مورد متغیر اضطراب اجتماعی با
توجه به همبستگی قوی بین مؤلفهها و وجود همسویی نظری ،امکان
تعریف متغیر مکنون وجود داشت و این متغیر به صورت مکنون با دو
نشانگر اجتناب و آشفتگی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در مدل
وارد شد که در ادامه به گزارش نتایج آزمون مدل پرداخته شده است.
نتایج مطابق با جدول  3حاکی از آن است که مدل پژوهش از برازش
مطلوبی برخوردار است .بنابراین یافتههای پژوهش عالوه بر تأیید
95

B

ß

S.E

C.R

P

-0/10

-0/24

0/04

-2/78

0/005

0/06

0/14

0/04

1/77

0/08

0/16

0/45

0/04

4/22

0/0001

فرضیههای پژوهش ،حاکی از برازش کلی مدل پیشنهادی بود .در
ادامه به منظور بررسی دقیق تر ارتباط بین متغیرهای پژوهش ،ارتباط
بین مولفه های جهت گیری مذهبی و منبع کنترل با اضطراب
اجتماعی دانش آموزان از طریق آزمون تحلیل مسیر مورد بررسی قرار
گرفت.
همانگونه که در جدول  4مالحظه میشود ،جهتگیری مذهبی برونی
با منبع کنترل درونی رابطه مثبت و معناداری دارد (،p <0/03
 .)β=0/16به عبارت دیگر هر چقدر نمرات جهتگیری مذهبی
برونی باالتر باشد ،منبع کنترل درونی دانشآموزان افزایش مییابد.
عالوه براین جهتگیری مذهبی درونی نیز با منبع کنترل درونی رابطه
مثبت و معناداری داشت ( .)β =0/15 ،p <0/05به عبارت دیگر
هر چقدر نمرات جهتگیری مذهبی درونی باالتر باشد ،منبع کنترل
درونی دانشآموزان افزایش مییابد .جهتگیری مذهبی با منابع
کنترل مبتنی بر شانس و افراد قدرتمند رابطه معناداری نداشت.
بنابراین فرضیه سوم پژوهش در مورد منبع کنترل درونی تأیید شد و
در مورد منابع کنترل مبتنی بر شانس و افراد قدرتمند تأیید نشد.
همانگونه که در جدول 5مالحظه میشود ،هیچیک از مؤلفههای
جهتگیری مذهبی برونی ( )β=0/12 ،p <0/25و درونی
( )β=-0/13 ،p <0/20به صورت مستقیم ،رابطه معناداری با
اضطراب اجتماعی دانشآموزان ندارند .بنابراین فرضیه اول پژوهش
تأیید نمیشود.
همانگونه که در جدول  6مالحظه میشود ،منبع کنترل درونی
دانشآموزان رابطه منفی و معناداری با اضطراب اجتماعی آنان دارد
( .)β=-0/24 ،p <0/005به عبارت دیگر هر چقدر نمرات منبع
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کنترل درونی دانشآموزان باالتر باشد ،اضطراب اجتماعی آنان کمتر
است .از طرف دیگر منبع کنترل مبتنی بر افراد قدرتمند رابطه مثبت و
معناداری با اضطراب اجتماعی دانشآموزان داشت (،p <0/0001
 .)β=0/45به عبارت دیگر هر چقدر نمرات منبع کنترل مبتنی بر
افراد قدرتمند باالتر باشد ،اضطراب اجتماعی دانشآموزان بیشتر است.
منبع کنترل مبتنی بر شانس رابطه معناداری با اضطراب اجتماعی
دانشآموزان نداشت ( .)β=0/14 ،p <0/08بنابراین فرضیه دوم
پژوهش در مورد مؤلفههای منبع کنترل درونی و منبع کنترل مبتنی بر
افراد قدرتمند تأیید شد و در مورد منبع کنترل مبتنی بر شانس تأیید
نشد.

بحث و بررسی
فرضیه اول پژوهش وجود رابطه معنی دار بین جهت گیری مذهبی و
اضطراب اجتماعی بود که همانگونه که نتایج نشان داد بین ابعاد جهت
گیری مذهبی( درونی و بیرونی) و اضطراب اجتماعی هیچ رابطه معنی
داری مشاهده نشد .با این حال هیچ پژوهشی به طور اختصاصی رابطه
دین و اضطراب اجتماعی را مرد بررسی قرار نداده است لذا به بررسی
پژوهش هایی در خصوص باورهای مذهبی و سالمت روان
میپردازیم.
نتایج این پژوهش با پژوهش های کویل ،سیزر و الیسون (،)2012
کونور ( )2004همسو است اما با پژوهشهای میرجلیل ( ،)1397نظری
( ، )1389کوئینگ ( )2001و فرانسیس ،رابینز و لویس ( )2003و مک
کالج و پال ناهمسوست .
در خصوص رابطه معنویت ،مذهب و سالمت روان یافته ها متعدد و
متنوع هستند ،در حالی که برخی پژوهش ها به رابطه منفی بین
مذهب ،معنویت و اضطراب دست یافته اند ،اما مطالعات دیگری نیز
وجود دارد که چنین رابطه ای را گزارش نکرده اند.
در تبیین و توضیح و تفسیر این تعارضات با پژوهش های حاضر شاید
بتوان به کیفیت و نوع دینداری افراد و همچنین نحوه معرفی دین به
آنان اشاره کرد؛ و بدیهی است مذهبی که از نظر اصول اولیه (در دید
افراد مختلف) توحیدی نباشد نمی تواند وحدت یافتگی ایجاد کند.
.نحوه معرفی صحیح دین(همانگونه که هست) به نوجوانان به دور از
هر گونه افراط و تفریط می تواند در شناخت آنان از دین و مقابله با
آسیب های روحی تأثیرگذار باشد .گرچه باورها و اعتقادات مذهبی از
دوران کودکی در نهاد هر فردی کاشته می شود اما رشد و تکامل آن
مستلزم گذر زمان و تقویت باورهای شناختی در فرد می باشد .بنابراین
فرضیه اول مبنی بر رابطه معنادار بین جهت گیری مذهبی و اضطراب
اجتماعی در دانش آموزان متوسطه در این پژوهش رد می شود.
فرضیه دوم پژوهش رابطه معنی دار بین ابعاد منبع کنترل و اضطراب
اجتماعی بود .در این پژوهش رابطه منفی و معناداری بین منبع کنترل
درونی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان وجود داشت که با پژوهش
های آقاجانی( ،)1392شعبانی بهار( )1386ناهمسو و با پژوهش های
صالحی و همکاران(  )1386و یاریاری و همکاران( ،)1386کاترین و
همکاران( ،)2009جوز باتیستا و همکاران(  ،)2008فوگارتی و
همکاران( )2008همسو است و از سویی بین منبع کنترل بیرونی
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(مبتنی بر افراد قدرتمند) و اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معنی
داری وجود داشت که با پژوهش های شری و ماری جوری(،)2007
صالحی و همکاران ناهمسو و با یافته های فروتن و همکاران()1386
و الفری و آیزنبرگ( )2007همسو است و همچنین بین منبع کنترل
بیرونی(مبتنی بر شانس) و اضطراب اجتماعی نیز رابطه ای مشاهده
نشد که یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های آزادی و
همکاران( ،)1389های بایرن( )2012و یاریاری و همکاران()1386
ناهمسو است.
در مورد رابطه بین منبع کنترل درونی و سالمت می توان گفت که
افراد دارای کنترل درونی احتمال بیشتری دارد که جنبه های مواظبت
از سالمت جسم و روان را رعایت کنند .بخش زیادی از این رفتارها
ناشی از اطالعات افراد دارای منبع کنترل درونی درباره چنین مواردی
است .چون افراد دارای منبع کنترل درونی با تالش برای جستجوی
اطالعاتی که آنان را قادر می سازد کنترل بیشتری بر محیط خود
داشته باشند ،مشخص می شوند .از نظر بهداشت روانی نیز افراد دارای
کنترل درونی سازگاری بهتری داشته و نسبت به بیرونی ها کمتر
نگران می شوند .افراد دارای منبع کنترل درونی با توجه به اعتقاد بر
کنترل پذیر بودن شرایط ،بیشتر به راه حل های مسئله محور می
اندیشند و افراد دارای منبع کنترل بیرونی تر با اعتقاد به کنترل
ناپذیری موقعیت ،بیشتر راه حل های هیجان محور را پیش می گیرند
که می تواند منجر به کناره گیری آنان از روابط و تعامالت اجتماعی
گردد .
تحقیقات همواره نشان داده اند که منبع کنترل بیرونی با عالیمی
همچون افسردگی و اضطراب رابطه ای مثبت دارد .همچنین کانون
کنترل بیرونی موجب احساس درماندگی و تنهایی و مقابله نامطلوب
فرد با وقایع استرس زا خواهد شد(.)12
در مطالعه ای در خصوص ارتباط افسردگی با منبع کنترل بر روی
دانشجویان زن که در دانشکده ای در هند صورت گرفت ،نتایج حاکی
از آن بود که رابطه مثبتی بین افراد قدرتمند و شانس با افسردگی
وجود دارد( .)13افراد دارای اضطراب اجتماعی رویدادها را فراتر از
کنترل شخصی خود ارزیابی می کنند و اعتقاد دارند رابطه مستقیم و
نیرومندی بین منبع کنترل و اضطراب اجتماعی وجود دارد؛ باور به
اینکه رویدادها فراتر از کنترل شخص هستند با اضطراب بیشتری
همراه هست(.)14
فرضیهی سوم پژوهش رابطه معنی دار بین ابعاد جهت گیری مذهبی
و منبع کنترل در دانش آموزان متوسطه بود.این پژوهش با سایر
پژوهش ها از جمله سیلورمن و شراگ( ،)1971اسپیلکا و دیگران
( ،)2003راسموس و چارمن ( )1995همسو است ولی در این رابطه
برخی یافته های ضد و نقیضی نیز وجود دارد ،به عنوان مثال نسبون
( ،)1973استانکی و تیلور ( )15ارتباطی بین مذهب و منبع کنترل پیدا
نکردند .
مطالعات نشان می دهد که اعتقادات مذهبی بر منبع کنترل افراد
تأثیرگذار است .این تحقیقات حاکی از آن است که باورهای مذهبی
می توانند زمینه ساز برخی ویژگی های شخصیتی و خلقی در افراد
باشد(.)16
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فرضیهی چهارم پژوهش مبنی بر نقش واسطه ای منبع کنترل بر
جهت گیری مذهبی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان بود.
جهتگیری مذهبی برونی به صورت غیر مستقیم و با واسطهگری
منبع کنترل درونی تأثیر منفی و معنادار بر اضطراب اجتماعی
دانشآموزان دارد .به عبارت دیگر جهتگیری مذهبی با افزایش در
منبع کنترل درونی موجب کاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان
میشود .جهتگیری مذهبی درونی نیز به صورت غیر مستقیم و با
واسطهگری منبع کنترل درونی تأثیر منفی و معنادار بر اضطراب
اجتماعی دانشآموزان داشت .بنابراین فرضیهی چهارم پژوهش در
مورد نقش واسطهای منبع کنترل درونی تأیید شد .در رابطه با منابع
کنترل مبتنی بر شانس و افراد قدرتمند ،از آنجا که جهتگیریهای
مذهبی با این متغیرها رابطه معناداری نداشتند ،وجود نقش واسطهای
منتفی بود .فیوری و همکاران ( )17نیز در پژوهشی دریافتند که منبع
کنترل ،میانجی ارتباط بین مذهبی بودن و رضایت از زندگی است.
یافته های این مطالعه با فرمول بندی بارلو ( )2002درباره ادراك
درونی پایین در بیماران مضطرب اجتماعی و نیز ماهیت کلی اضطراب
اجتماعی همخوانی دارد .همچنین بارلو بر این باور است که افراد
دارای اضطراب اجتماعی به این دلیل از موقعیتهای اجتماعی فاصله
می گیرند که احساس می کنند فاقد کنترل درونی بر این موقعیتها
هستند و توانایی کنترل پاسخ های هیجانی را در موقعیتهای اجتماعی
ندارند.همچنین این یافته با نتایج محققانی دیگر ( )18هماهنگ است.
همچنین پژوهش لییونگ و هیمبرگ ( )1996نشان داد که افراد
دارای اختالل اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد عادی بر این
باورند که کنترل احتمالی کمتری بر رویدادها دارند چرا که مکان
کنترل بیرونی در صورت شدید بودن به طور آشکارا منجر به
مشکالت روانشناختی جدی در افراد می گردد.
نتیجه گیری
در پایان با توجه به یافتههای تحقیق حاضر میتوان نتیجهگیری کرد
که منبع کنترل درونی در رابطه بین جهتگیری مذهبی و اضطراب
اجتماعی دانش آموزان نقش واسطهای ایفا میکند.
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