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آرزو موسوی ،كارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده
يکی از معیارهای سالمت روان در افراد ،داشتن زندگی فارغ از استرس و اضطراب است .هراس اجتماعی يا اضطراب اجتماعی ،يکی از انواع
اختالالت اضطرابی است كه ويژگی بارز آن ،ترس از موقعیت های اجتماعی و واكنش اصلی افراد مبتال به اين اختالل ،اجتناب از قرارگرفتن
در اين موقعیتهاست .در اين زمینه ،عوامل مختلفی می تواند با آن در ارتباط باشد كه در اين مقاله به بررسی برخی عوامل ،از جملهه نقهش
دينداری و اعتماد اجتماعی بر هراس اجتماعی پرداخته شده است .روش پژوهش از نوع پیمايشی بوده و جامعه آماری مهورد مطالعهه ،كلیهه
جوانان  01- 93سال در مناطق دهگانه شهر تبريز به تعداد  191136نفر هستند كه از اين تعداد 961 ،نفر با استفاده از فرمهول كهوكران و بهه
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدهاند.

در بخش توصیفی ،میزان هراس اجتماعی در بین جوانان  01- 93ساله شهر تبريز نزديه

بهه

حدّ م توسط و میزان دينداری آنان باالتر از حدّ متوسط بوده است .در بخش استنباطی ،معنی داری رابطه هراس اجتماعی با اعتماد اجتماعی در
بُعد اعتماد بینشخصی و تعمیم يافته به تأيید رسید .جهت رابطه در دو بعد اعتماد بینشخصی و تعمیميافته منفی و معنیدار است؛ بدين معنی
كه با افزايش میزان اعتماد اجتماعی ،میزان هراس اجتماعی پايین میآيد و بالعکس .همچنین ،سازه دينداری و ابعاد آن با اعتماد بینشخصی،
نهادی و نیز مجموع ابعاد اعتماد اجتماعی ،دارای رابطه مثبت و معنیداری بوده اند؛ بدين معنی كه با افزايش میهزان دينهداری ،میهزان اعتمهاد
بین شخصی ،نهادی و مجموع اعتماد اجتماعی افزايش میيابد و بالعکس .ساير نتايج اينکه ،سازه دينداری از طريق تأثیرگذاری بر متغیر اعتماد
اجتماعی بر هراس اجتماعی تأثیر معنیداری داشته است.
کلیدواژهها :هراس اجتماعی ،دينداری ،اعتماد اجتماعی ،جوانان.
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مقدمه و بیان مسأله

میترسد به گونه ای رفتار كند كه موجب تحقیهر و شهرمندگی

امروزه همگام با پیشرفت پزشکی و توسعه خدمات بهداشهتی

خود گردد (حیدری و علیپور خدادادی.)61 :0930 ،

و درمانی در جوامه ،،الگوههای ابهتال بهه بیمهاری بهه سهمت

فردی كه دچهار اضهطراب اجتمهاعی اسهت ،ههی گونهه

بیماریهای غیرواگیر تغییر جهت داده است .در اين میان ،نرخ

تمايلی به آغاز ارتباط با ديگران ندارد و با احساسی از ترس و

صعودی ابهتال بهه اخهتالالت روانهی و هزينههههايی كهه ايهن

پايداری غیرمعمول ،از هر موقعیتی كه ممکن است در معرض

اختالالت بر جوام ،تحمیل میكند ،توجه متخصصان بهداشت

داوری ديگران قرار بگیرد ،اجتناب میورزد (محبوبی و همکاران،

عمومی و ارتقای سالمت را جلب كرده است .افراد بها انهواع

.)061 :0930

و میهر

جديههدترين آمارههها نشههان مههیدهههد كههه كمههی بههیش از

آن ها باالست .از سوی ديگر ،سطح پايین سهالمت روانهی بها

91درصد افراد در ايران دچهار نهوعی اخهتالل روانهی هسهتند

بروز آسیب های اجتماعی ،نظیر :خودكشی ،اعتیاد ،خشونت و

(ذوالقهدر؛ بههه نقههل از رضههوی زاده .)96 :0930 ،اخههتالل اضههطرابی،

رفتارهای بزهکارانه نیز ارتباط نزديکی دارد (0WHO؛ بهه نقهل از

سومین نوع از معمول ترين اخهتالالت روانهی بعهد از اخهتالل

رضویزاده و همکاران.)96 :0930 ،

افسردگی ماژور و اختالل وابستگی به الکل اسهت .مطالعهات

اختالالت روانی كیفیت زندگی پهايینی دارنهد و مهر

فشارهای روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات سهري،

اپیدمولوژي

نشهان داد كهه میهزان شهیوع اخهتالل اضهطراب

اجتماعی كه تحت تأثیر رشهد سهري ،زنهدگی صهنعتی شهکل

اجتماعی در طول زندگی  09/9است (محبوبی و همکاران:0930 ،

می گیهرد ،تهأثیرات عمهده ای بهر سهالمت روان 9انسهان دارد.

.)061

زنهدگی سهالم

برخالف بقیه اختالالت اضهطرابی كهه معمهوال نسهبت

است .در گستره بهداشت روانی ،انسان سهالم ،در جسهتجوی

خانم ها در آن غالب است ،در هراس اجتماعی چندان تفهاوتی

معنای زندگی ،سعادت ،كامروايی و شادكامی است (فرانکل؛ بهه

بین زن و مرد ديده نمهی شهود و نسهبت آن  0/1بهه  0اسهت

سالمت روان يکی از مهمترين مؤلفههای يه

9

(بارلو 9100 ،؛ به نقل از آقاخانی و همکاران .)969 :0931 ،برآوردهای

نقل از قدرتی میركوهی و خرمايی ،بیتا.)006 :

سالمت روان در پی آن است كه احساسات منفی ،نظیهر:

اخیر نشان مهی دههد كهه اخهتالل ههراس اجتمهاعی يکهی از

اضطراب ،افسردگی و ناامیدی كمرنگ شده ،از بروز نشانههای

شاي ،ترين مشکالت در میان كودكان سنین مدرسهه تشهخیص

مرضی در افراد پیشگیری كند .سهازمان بهداشهت جههانی در

داده شده است (حدود  9تا ( )%1بیدل  1و همکاران0333 ،؛ به نقهل

سال  0316ابعاد سه گانه سالمت جسمانی ،روانی و اجتمهاعی

از آلفهانو .)1 :9111 ،1اين میزان در بین نوجوانان بهه  01تها %01

را مطرح كرد و اذعان كرد كه اين سه الزم و ملزوم يکديگرند

گزارش شده است (هیمبر 9111 ،6؛ به نقل از آلفهانو .)1 :9111 ،در

(قدرتی میركوهی و خرمايی ،بی تا.)006 :

پژوهشی ديگر ،میزان شیوع هراس اجتماعی در بین جوانان و

هراس اجتماعی يا اضطراب اجتماعی ،يکی از اختالالت
اضطرابی است و با ترس بارز و پايدار از ي

يا چند موقعیت

نوجوانان از  1تا  06درصد گزارش شدهاست (بیدل و همکاران،
9111؛ به نقل از كرمی و همکاران.)69 :0930 ،

يا عملکرد اجتماعی مشخص می شود كه در آن ،شخص يا بها

با توجه به شیوع باال و تداخل جدی با زندگی شخصی و

افراد ناآشهنا و غريبهه مواجهه اسهت يها ممکهن اسهت مهورد

حرفه ای فرد ،اين اختالل مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهه

كنجکاوی آنها قرار گیهرد .در چنهین موقعیهتههايی شهخص

1

اسههت (طههاهریفههر و همکههاران .)96 :0963 ،مطالعههه ريجههر و
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همکارانش نشان داد كه هراس های اجتماعی و سهاده ،شهروع

شده در اذهان عمومی ،در آرامش فرد و كاهش اضطراب آنها

اولیهههشههان در دوره نوجههوانی اسههت و مههیتوانههد زمینهههسههاز

مؤثر است .اعتماد اجتماعی نیز از جمله مقولههايی اسهت كهه

اختالالت بعدی شود (روسا كروم 0و همکارن .)063 :9110 ،نتهايج

وجود آن برای تداوم زندگی بشر و احساس امنیت و آرامهش

پژوهش كسلر و همکارانش نشان میدهد كه قبل از افسردگی،

خاطر وی نقش بسزايی دارد .درواقه ،،حهس اعتمهاد و يقهین

اين نوع اختالل ديده میشود (كسلر و همکارن؛ به نقل از كريسهتین

نسبت به ديگری ،زمینه ساز آرامش فرد است كهه ايهن امهر در

روم .)91 :9101 ،9اين امر ضرورت اهمیت و توجه بهه اخهتالل

كاهش اضطراب وی نسبت بهه فهرد يها جامعهه مهؤثر اسهت.

اضطراب اجتماعی را نشهان مهیدههد؛ زيهرا مهیتوانهد بهروز

بنابراين ،دينداری و اعتماد به عنوان متغیرهايی كهه بهه نهوعی

افسردگی را نیز در پی داشته باشد .پژوهشهای انجهام گرفتهه

باهم در ارتباط هستند ،میتوانند زمینه سهاز كهاهش اضهطراب

نشان می دهد كه اختالل ههراس اجتمهاعی پهس از افسهردگی

افراد شوند .نظريات ذكر شده در بخش پیشهینه نظهری و نیهز

( )%01و وابستگی به الکل ( ،)%01سومین اختالل شاي ،روانی

كارهای تجربی انجام شده مؤيد اين امر است.

در آمريکاست ( كسلر و همکاران؛ به نقهل از داداش زاده و همکهاران،
.)009 :0966

با درنظرگرفتن اين موارد ،میتوان گفت كه جامعه نیازمند
انجام چنین پژوهشهايی است تا اوال :میزان شیوع آن با آمهار

در حههوزه علههتشناسههی و درمههانگری اخههتالل هههراس

و ارقام جديد مشخص شود و ثانیا با شناسايی عوامل مؤثر بر

اجتماعی در كودكان ،تنوع و تعدد ديدگاههای نظری شیوههای

شکل گی ری اين اختالل ،زمینه برای كاهش بروز ايهن اخهتالل

درمانگری بسهیار اسهت .ديهدگاه ههای فرهنگهی -اجتمهاعی،

فراهم شود.

رفتاری نگر ،شناختی ،رفتارشناسی طبیعهی ،زيسهتی -رفتهاری،

براساس مباحث مطرح شده در باال ،هدف و سؤال اصهلی

از منظری بهه

پژوهش حاضر اين است كه آيا در جامعه آماری مورد بررسی

زيست شناسی و تبیینهای روانپويشی ،هر ي

اين اختالل نگريسته و برمبنهای رویآورد 9خهود ،بهه تهدوين

كه شامل كلیه جوانان  01-93سال شهر تبريز اسهت ،اعتمهاد

طرحهای درمانگری خاص پرداختههانهد .آنچهه در همهه ايهن

اجتماعی و دينهداری بهر ههراس اجتمهاعی تهأثیر دارد و در

روی آوردها بر آن تأكید شهده ،تشهخیص زودهنگهام و سه س

صورت وجود رابطه معنیدار بین اين متغیرها ،نقش دينهداری

انتخاب شیوه درمهانگری متناسهب در كودكهان و جوانهان بهه

از طريق تأثیرگذاری بر اعتماد اجتماعی بهر ههراس اجتمهاعی

منظور پیشگیری از آسهیب ههای وخهیم در بزرگسهالی اسهت

چگونه است

(دادستان و همکاران.)006 :0966 ،

به طور خالصه ،میتوان گفت كه بیتوجهی به ايهن امهر
می تواند هم صدمات جسمی و روحی ،مانند :اعتیهاد بهه مهواد
مخدر ،الکل ،افسردگی و  ...و هم صدمه به روابهط اجتمهاعی
اين افراد را در پی داشتهباشد.
دينداری به عنوان يکی از عوامهل تأثیرگهذار بهر نگهرش
افراد جوام ،اسالمی ،نقش تعیین كننده ای در رفتهار فهرد دارد؛
به طوری كه می توان گفت ،دينداری به عنهوان بهاور پذيرفتهه
1
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پیشینه نظری
الف) اعتماد اجتماعی و اضهطراب اجتمهاعی :از نظهر پاتنهام

1

( ،)0339در بستر تعامالت و كنشههای گروههی ،اعتمهاد بهه
منزله ي

مکانیسم اجتماعی با كاركردهای متعهدد اجتمهاعی،

سیاسی ،اقتصادی و روان شناسی خود ،نقش مهمی را در ايهن
زمینه ايفا می كند .از نظر او ،زنهدگی انسهان ،بهدون احسهاس
اعتماد به خود ،اعتماد به آينده و اعتماد به جهان پیرامون خود،
همراه با اضطراب و كشمکش تحملناپذيری است كه ممکهن
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است باعث از هم پاشیدگی فرد و نابودی وی شهود .اعتمهاد،

آن كاهش اختالفات و نابسامانیهای روانی و اجتمهاعی را در

رشد انسان و شکوفايی استعدادها و توانايیهای او را تسههیل

پی خواهد داشت (كهاكس؛ بهه نقهل از بههزاد ،بهیتها .)13 :از نظهر

می كند و رابطه او با ديگران و جهان را بهه رابطههای خلّها و

پیلگريم ،)9111( 6بدگمانی به انزوا منجر مهیشهود و انهزوای

شکوفا تبديل می سازد تا فرد بتواند آرامش ،امنیت و اسهتقالل

مزمن نیز خطر افسردگی و روانپريشی را افهزايش مهیدههد.

را در كنار ديگران و با ديگران تجربه كند (پاتنام؛ به نقل از افشانی

وقتی افراد بخشی از شبکه اجتماعی حمايتی گروهههای اولیهه

و همکههاران .)016 :0931 ،از نظههر ويلکنسههون ،)9111( 0اعتمههاد

هستند ،خطر هر دو كاهش میيابد (پیلگیريم؛ به نقل از رضوی زاده

كردن ممکن است اضطراب و ترس در مورد رفتار ديگهران را

و همکهاران .)96 :0930 ،درواق ،،انزوا يکهی از نشهانهههای بهارز

كههاهش دهههد و در نتیجههه كههاهش اسههترس ،از تههأثیرات

اضطراب اجتماعی است كه طبق نظريات مطرح شده ،يکی از

روان شناختی زيانآور استرس مزمن بکاهد (ويلکنسون؛ به نقل از

عواملی كه باعث كاهش آن است ،وجود اعتماد اجتماعی بین

رضههوی زاده و همکههاران .)96 :0930 ،بههه نظههر زتوم کهها ،9اعتمههاد

اعضای ي

گروه و جامعه است.

جامعه به انزوا و دوری اعضای جامعهه

ب) دينداری و اعتمهاد اجتمهاعی :كلمهن ،1ديهن را از جملهه

از يکديگر منجر شده و میزان بیگهانگی اجتمهاعی را افهزايش

عوامل افزايش سرمايه اجتماعی میداند (كلمن ،به نقل از افشانی و

اجتماعی پايین در ي

6

میدهد (زتوم کا؛ به نقل از بنهیفاطمهه و همکهاران .)1 :0931،فقهدان

همکاران .)016 :0931 ،از نظهر فوكويامها ( ،)0333نیهز اديهان و

شبکه های حمايت كننده و گسست روابط بهینفهردی و افهول

مذاهب می توانند عالوه بر ايجاد اعتماد داخلی ،زمینه برقراری

اعتماد بین فردی ،قادر است از تظاهرات توانمندیهای فهردی

روابط مفید و مؤثر را با گروهها و مذاهب ديگر فراهم سهازند

در عرصههای اجتماعی بازداری كند .در واق ،،بهیاعتمهادی و

(فوكوياما؛ به نقل از افشانی و همکهاران .)013-016 :0931 ،فوكويامها

گسست اجتماعی ،فرصهت جهر ت آوری و خهودابرازی را از

( ، )0331در رابطه با مرز اعتماد معتقد است كه ههر جامعهه و

انسان می گیرد .در پژوهشی نشان داده شد كه هر چه افراد به

هر فرهنگی دارای مرز اعتماد است؛ به طوری كه مردم نسبت

لحاظ اجتماعی منزوی تر باشند ،از سالمت روانی پهايینتهری

به افراد درون مرز اعتماد بیشتری نسبت به افراد خارج از مرز
3

برخوردارند .در واق ،،سرمايه اجتماعی با نقشی كه در سالمت

دارند (فوكوياما ،به نقل از استینمن .)169 :9113 ،از نظر زتوم کا نیز

روانی دارد ،میتواند عوامهل اسهترسزا را در زنهدگی كهاهش

نیز يکی از عوامل مهم در تقويت گهرايش بهه اعتمهاد ،اعتقهاد

داده ،خطر اين عوامل را كم كند (بهادری خسروشاهی و همکاران،

01

دينی است ( زتوم کا؛ بهه نقهل از افشهانی و همکهاران.)013 :0931 ،
00

 .)011 :0930وايتفههورد ،9در رابطههه بهها تههأثیر متقابههل سههرمايه

زيمل نیز اعتماد را معادل ايمان به كار میبرد .به اعتقاد وی،

اجتماعی و سالمت روان معتقد است :بررسی ها نشان میدهد

اعتماد نوعی ايمان و اعتقاد به افراد جامعه است (زيمل؛ به نقهل

كه هر چه افراد به لحاظ اجتماعی منزویتر باشند ،از سالمت

از زين آبهادی .)09 :0961 ،چی لینق چان ،09در مقاله خود خهاطر

روانی كمتری برخوردارنهد و بهه عکهس ،ههر چهه پیوسهتگی

منب ،برای اعتماد اجتماعی،

نشان می كند كه دين به عنوان ي

اجتماعی بیشتر باشد ،آن جامعه سالمتر خواهد بود (وايتفورد؛ به

همانند ي

نقل از بهزاد ،بیتا .)16 :از نظر كاكس 1گسترش شعاع اعتمهاد 1و

اجتماعی و سرمايه اجتماعی اسهت و گهاهی بهالعکس عمهل

همکاری اعضای ي

شمشیر دولبه است كهه گهاهی عامهل همبسهتگی

جامعه ،غنای سرمايه اجتماعی و به تبه،
6
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میكند (چی لینق چان ،بیتها9 :و .) 1اريکسون ،0اعتماد را ناشی از

ديدگاه او ،جهت گیری درون دينهی ،كهل زنهدگی را غهر در

ايمان و اعتقاد میدانهد .وی ديهن را عامهل و مهؤثر در ايجهاد

انگیزش و معنا میكند و الهامبخش عبادت است .او اسهتدالل

اعتماد دانسته ،میگويد « :اعتماد زايیهده مراقبهت و دلسهوزی،

می كند كه نگهرشههای مهذهبی تعیهین مهیكنهد كهه چگونهه

درواق ،و سنگ بنای فعلیت و تحقق دين است .وجه مشهتر

كاركردهای مذهبی به عنوان مکهانیزمی بهرای ارزشهیابی و در

همههه اديههان ،تههندادن و تسههلیم ادواری كههود وار بههه ي ه

ارتباط با حوادث استرسزای زندگی به كار میرود .از نظر او،

روزی دهنده است كهه سهعادت زمینهی و همچنهین ،سهالمت

هرچه فرد دينداری درونی داشته باشد ،سالمت روانی بیشتری
01

معنوی را اعطا میكنند» (اريکسون؛ به نقل از زينآبادی.)01 :0961 ،

دارد (آل ههورت؛ بههه نقههل از آقههاپور و همکههاران .)1-6 :0963 ،روی ،

پژوهشگران اين حوزه ،از جمله دوركیم ،9ترنر ،9راپاپورت 1و

داشتن فلسفه ای برای زيستن را يکی از شروط ضروری بهرای

و وبههر 1مههذهب را باعههث تههرويج اعتمههاد در بههین پیههروانش

برخورداری از سالمت روانی آرمانی ذكر میكند(روی؛ به نقل

منب ،اعتماد اجتمهاعی و

اسهمیت ،انگیهزهههای

می دانند .در نتیجه ،دين به عنوان ي

از آقاپور و همکاران .)9 :0963 ،مار

سرمايه اجتماعی است كه همکاری میان مردم و قدرت كهافی

اصلی انسان از ارائه اسنادهای مذهبی را ،يافتن معنا ،كنتهرل و

غلبه بر مشکالت كنش جمعی را فراهم میكند (چی لینق ،چهان،

حرمت خود می داند .مذهب ،ي

حس كنتهرل تفسهیری نیهز

بیتا.)9 :

ارائه می دهد كه موجب افزايش سالمت روانی انسان میشهود
قهرن اخیهر،

(اسمیت؛ به نقل از جعفری و همکاران ،بی تا .)013 :از نظهر آيهدلر و

ج) دينداری و اضطراب اجتماعی :در طهی يه

مذهب و تهأثیرات آن در روان شناسهی مطالعهه شهده اسهت و

می كند تا چشمانداز

روان شناسان مشهوری ،مثل :فرويد ،6آل ورت ،1مازلو 6و فروم

كامل ،تعهد و تقید مذهبی ،به افراد كم

3

مثبت و خوشبینانه ای درباره زندگی داشته باشند ،كهه بهه ايهن

فروم 3تالش های زيادی در اين زمینه انجام داده و به خصوص

ترتیب ،سالمت روانی آنها به حداكثر ممکن افزايش میيابهد

خصوص رابطه آن را با سالمت روانی بررسی كردهاند (شههنی

(آيدلر و كامل؛ به نقل ازرياحی و همکاران.)61-69 :0966 ،

يیال و همکاران .)91 :0969 ،قوانین و هنجارهای رفتهار ،عناصهر
اساسی اديان است .هر دين شامل ي

سیستم ايدهها و قوانین

پیشینه تجربی

در باره چگونگی زندگی است .اين قوانین فقط مربوط به فرد

مطالعات انجام شده نتايج ضدّ و نقیضی را در رابطه با ارتبهاط

نیست؛ بلکه جنبه اجتماعی چگونگی رفتار در جامعهه را نیهز

بین مذهب و سالمت روان نشان می دهد .خالصهه فراتحلیهل

شامل می شود .به همین علت ،دينداری بر تصمیمگیهریههای

برگین ( )0369نشان میدهد كه  %99مطالعات نشان از ارتباط

فردی و رفتار اجتماعی افراد تأثیر زيهادی دارد (پهابلو بهرانس و

منفی %11 ،مطالعات نشاندهنده ارتباط مثبت و  %91مطالعات

همکاران .)9 :9109 ،دينداری ساختار پیچیده ای است كه ممکهن

نشان میدهد كه هی رابطه ای بین اين دو متغیر وجود نهدارد.

است تأثیرات متعددی بر سالمت روان داشته باشد .ريشههای

از نظر او ،ماهیت چند بعدی دينهداری ،توضهیحی بهرای ايهن

اين رويکرد برگرفته از كار آل ورت است (جیمز .)961 :9119 ،از

نتايج مختلف است (جیمز و همکاران9119 ،؛  .)961در ايهن

1

بخش تالش شده است به اهمّ نتايج پژوهشهای انجام يافتهه
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پیرامون موضوع مورد بررسی اشاره شود:
رضوی زاده و همکارانش در پژوهش خود بهه ايهن نتیجهه
رسیدند كه اعتماد اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر اضطراب
Roy

10

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،01شماره دوم ،پايیز 0931

11

اجتمههاعی دارد (رضهههویزاده و همکهههاران .)91 :0930 ،ايمهههان و

هنههدوها بههه همکیشههان خههود اعتمههاد بیش هتری دارنههد؛ يعنههی

همکارانش در پژوهشی بها عنهوان «بررسهی تطبیقهی سهرمايه

مسلمانان به مسلمانان و هندوها به هنهدوها .كهالینز ،6شهیلد،1

اجتماعی و سالمت روانی دانشجويان غیربومی دانشهگاهههای

استدمن ،6پالمر 3و ساسیز 01نیز به اين نتیجه رسیدند كهه ديهن

تهران و شیراز» به اين نتیجه رسیدند كهه ههر انهدازه افهراد در

(مذهب) باعث افزايش اعتمهاد اجتمهاعی مهیشهود (افشهانی و

ساختار اجتمهاعی موجهود دارای سهرمايه اجتمهاعی بهاالتری

همکههاران .)011 :0931 ،بههرخالف گفتههههههای فههو  ،جانسههون

باشههند ،سههالمت روانههی آنههها در وضههعیت بهتههری قههرار

استینمن 00در پژوهش خود عنوان كرد كه اعتقادات مهذهبی و

خواهدگرفت (ايمهان و همکهاران .)019-063 :0961 ،خیهرا زاده

ريشه های قومی به خودی خود در میزان سهطح اعتمهاد تهأثیر

( ، )0969در بررسی رابطه سرمايه اجتمهاعی و سهالمت روان

نمیگذارد (استینمن.)169 :9113 ،

رابطه مثبت معناداری بین اين دو متغیر مشهاهده كهرد (رضهوی

زاده و همکاران.)90 :0930 ،

يافتههههای حاصههل از مطالعهه محبهوبی و همکههارانش در
پژوهش خود با عنهوان «رابطهه سهالمت معنهوی و اضهطراب

افشانی و همکارانش ،در مقاله خود با عنوان «تحلیلی بهر

اجتماعی در جانبازان شیمیايی» نشان میدهد كه بین سهالمت

رابطه بین میزان دينداری و میزان اعتمهاد اجتمهاعی» بهه ايهن

معنوی و اضطراب اجتماعی جانبازان رابطه معکوسهی وجهود

نتیجه رسیدند كه بین دينداری و ابعهاد مختلهف آن بها میهزان

داشت؛ به اين معنی كه جانبازانی كهه دارای سهالمت معنهوی

اعتمههاد اجتمههاعی و ابعههاد گونههاگون آن رابطههه مسههتقیم و

بااليی هستند ،اضطراب اجتماعی پايینی را تجربه مهیكننهد و

معنی داری وجود دارد؛ بهه عبهارت ديگهر ،بها افهزايش میهزان

بههالعکس (مجبههوبی و همکههاران .)063 :0930 ،بهرامههی احسههان

دينداری ،میزان اعتماد اجتماعی نیز افزايش میيابهد (افشهانی و

پژوهشی با عنوان «رابطه بین جهتگیری مذهبی ،اضهطراب و

همکهاران .)011 :0931 ،لهسايیزاده و مرادی ( ،)0966نیز رابطهه

حرمت خود» انجام داده است .اين پژوهش با نمونه آماری 61

مثبت معناداری بین سالمت روانهی و اعتمهاد اجتمهاعی پیهدا

نفر دانشجو از دانشگاه تهران انجام شد .نتهايج نشهان داد كهه

كردنهد (رضههوی زاده و همکهاران .)99 :0930،در خههارج از ايههران،

جهتگیری مهذهبی دارای رابطهه ای مثبهت بها حرمهت خهود

كاواچی ،0كندی 9و گلس )0333( 9از جمله كسانی بودند كهه

( )r=1/961و ( )p<1/119و نیز واجد همبستگی منفی با ههر

كه يکی از اولین پژوهشها را در مورد رابطه سرمايه اجتماعی

دو جنبه حالت و رگه اضطراب اسهت .تحلیهل نشهان داد كهه

و سالمت روان انجام دادند و اثر زمینه ای سرمايه اجتماعی بر

جهت گیری مذهبی دارای همبستگی منفی با حالت اضهطراب

وض ،سالمت روان را مشاهده كردنهد (رضهوی زاده و همکهاران،

( )r=1/936و ( )p>1/110بوده و نیز مقدار همبستگی با رگه

 .)93 :0930نتیجه پژوهش های گريلی ،)0331(1گويای اين بود

اضطراب ( )r=-1/101و ( )p>110است (بهرامی احسان:0960 ،

كه در كشورهايی كه میزان دينداری پايین است ،میزان سرمايه

« .)996بررسی رابطه جهتگیری مذهبی با اضطراب مر

و از

اجتماعی و بويژه اعتماد اجتماعی در سطح پهايینی قهرار دارد

خودبیگانگی در سالمندان استان تهران» ،عنوان پژوهشی است

(گريلی؛ به نقل از افشهانی و همکهاران .)011 :0931 ،جوهانسهون 1و

كه علی اكبری دهکردی و همکارانش در سال  0931با تعهداد

همکارانش ( ،)9113در پژوهش خهود در بهنگالدش بهه ايهن

نمونه  111نفر از سالمندان زن و مرد به روش نمونهگیری در

نتیجه رسیدند كه هر دو گروه مورد بررسی؛ يعنی مسلمانان و

دسترس انجام دادند .نتهايج نشهان داد كهه بهین جههتگیهری
6
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مذهبی درونی بها اضهطراب مهر  ،همبسهتگی منفهی و بهین

اضطرابی محسوب می شود .طبق نظريات و بررسی های انجام

همبستگی مثبهت

شده در اين حوزه ،اضطراب اجتماعی با اعتماد اجتماعی و در

و معنیدار وجود دارد (علهی اكبهری دهکهردی و همکهاران.)0931 ،

سطحی وسی ،تر ،با سرمايه اجتماعی رابطه دارد .وجود اعتماد

اسوالدو 0و همکارانش در پژوهش خود عنهوان كهردهانهد كهه

بین فردی و اعتماد در سطوح مختلف فرد با جامعه و ديگران،

سطوح باالتر تعهد مذهبی با پريشانیهای روانی پايین همهراه

باعث روابط اجتمهاعی را تسههیل مهی كنهد .درواقه ،،اعتمهاد

است (اسوالدو و همکهاران .)11 :9109 ،پجويه  9نیهز در مطالعهه

اجتماعی ،برای فرد دارنده آن ،نوعی شبکه حمايتی قوی ايجاد

خههود نشههان داد كههه امههوری ماننههد درگیههریهههای داخلههی،

و از گسست روابط بین فردی جلهوگیری مهیكنهد .در چنهین

سرخوردگی ،اضطراب ،ترس ،شکست روحی روانهی ،عهزت

شرايطی ،انزوای اجتماعی فرد دارنده اعتماد اجتماعی كهاهش

نفس پايین و عدم تعادل روانی در نوجوانهان مهذهبی در حهدّ

يافته و امکان جر ت و خودابرازی فرد افهزايش مهیيابهد .در

بسیار پايینی قرار دارد (پجويه  .)61 :9119 ،سهاموئل پفیفهر 9و

نتیجه ،می توان گفت ،غنای سرمايه اجتماعی ،در سطح وسهی،

اورساال وايلتی ،1پژوهشی بها عنهوان «اضهطراب ،افسهردگی و

باعث كاهش نابسامانی ههای اجتمهاعی و روانهی و در سهطح

دينداری ،كنترل مطالعه بالینی» ،در سهال  0333انجهام دادنهد.

محدود به كاهش اختالل اضطراب اجتماعی منجر میشود .در

نتايج نشان داد ارتباط معنهاداری در مهورد رابطهه دينهداری و

زمینه رابطه اضطراب اجتماعی با اعتماد اجتماعی از نظريهات

روان رنجوری ،بین گروه سالم و بیمار وجود نداشت؛ امها بهین

پاتنههام ،ويلکنسههون ،زتوم کهها ،پیلگیههريم ،وايتفههورد و كههاكس

افراد گروه آزمايش و كنترل از نظر اسهنادهای علّهی و تجربهه

استفاده شده است.

جهت گیری مذهبی بیرونی با اضطراب مر

دينههی تفههاوت وجههود داشههت (پفیفههر و وايلتههی.)91-11 :0333 ،

طبق نظر صاحبنظران ،دين به عنوان يکی از ابعاد سهرمايه

رزماری لین ايرد ،1در مطالعه گسترده خود بیان كرد كه شواهد

اجتماعی و عامل افزايش سرمايه اجتمهاعی اسهت .در واقه،،

شواهد تجربی نشان دهنده ارتباط باور به معنويهت يها قهدرت

مذهب و اعتقادات دينی ،امکان برقراری روابط مفید و مؤثر با

برتر (خدا) با اضطراب بزرگساالن جوان و نیز افسردگی است.

گروه ها و مذاهب را فراهم و نوعی اعتماد را در سهطح افهراد

يافته های حاصل از اين مطالعه نشان میدهد افراد جهوانی كهه

جامعه برقرار می كند؛ تا جايی كه زيمل دين را نوعی ايمهان و

تحت حمايت مذهب غیرسنتی يا باورهای معنهوی و مهذهبی

اعتقاد به جامعه و افراد آن میداند .در مقابل ،بدگمانی منجر به

هستند ،نسبت به آنهايی كهه ايهن ديهدگاه را رد مهیكننهد ،در

انههزوا و انههزوای مههزمن نیههز عامههل ايجههاد روانپريشههی و

معرض خطر بیشتری در رابطه با سالمت روان هستند (رزماری

نابسامانی های روانی است .بنابراين ،می توان گفت دين عامهل

لین ايرد.)6vi :9111 ،

افزايش اعتماد و اعتماد اجتماعی كاهش اخهتالالت روانهی را

با توجه به مطالب ارائه شده در بخش پیشینه نظری و تجربهی

در پی دارد .در زمینه رابطه دينهداری بها اعتمهاد اجتمهاعی از

پژوهش میتوان اذعان كرد كه:

نظريات كلمن ،فوكوياما ،زتوم کا ،چی لینق چهان ،اريکسهون،

همان طور كه مطرح شد ،اختالل اضهطراب اجتمهاعی بهه
عنوان يکی از اشکال اضطراب ،يکی از مهمتهرين اخهتالالت

دوركیم ،ترنر ،راپاپورت و وبر استفاده شده است.
طبههق آنچههه در مههورد رابطههه بههین دينههداری و اضههطراب
اجتمهاعی مطهرح شهد ،ديهن يه

1

Oswaldo
Pajvic
3
Samuel, Pfeifer
4
Ursula, Waelty
5
Rosemary Lyn Aird
2

 6برگرفته از چکیده پايان نامه ،صفحه vi

قهانون زنهدگی اسهت كههه

هنجارهای الزم و بايد و نبايدهای زندگی را مشخص میكنهد
و اين قانون هم شامل امور فردی (مثل عبادات) و ههم شهامل
امور اجتماعی است .دين فلسفه ای برای زندگی فهرد اسهت و
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انسان همیشه در جسهتجوی معنهای زنهدگی خهويش اسهت.

نظريات آل ورت ،جیمز ،روی ،اسمیت ،آيدلر و كامل اسهتفاده

داشتن چشم انداز دينی (دينداری دروندينی به تعبیر آل ورت)،

شده است .در نهايت ،رابطه بین سازهههای مهورد بررسهی در

باعث خوش بینی و چشمانداز مثبت فرد می شهود و ايهن امهر

مدل تحلیل ذيل آورده شده است.

كاهش اختالالت اضطرابی را فراهم میكند .در ايهن رابطهه از

بین فردی

تعمیم یافته

عاطفی

هراس اجتماعی

دینداری

اعتماد اجتماعی

اعتقادی

نهادی

شکل  -1مدل مفهومی نقش میانجیگرانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

فرضیههای پژوهش

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  191136 ،0931نفر

 -بین اعتماد اجتماعی و هراس اجتماعی رابطه وجود دارد.

است كه از اين میان  961نفر به روش نمونههگیهری تصهادفی

 -بین دينداری و هراس اجتماعی رابطه وجود دارد.

طبقه ای به نسبت  01منطقه شهرداری و با اسهتفاده از فرمهول

 -متغیر دينداری از طريق متغیر اعتماد اجتماعی بهر ههراس

كوكران انتخاب شدند.

اجتماعی تأثیر دارد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش به كاررفته در اين پژوهش ،بر اساس هدف
پژوهش از نوع كاربردی و بر اساس نوع گردآوری دادههها از

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
دينداری :دينداری به بیانی كلی؛ يعنی داشتن «اهتمام دينی» به
نحوی كه نگرش ،گرايش و كنشهای فرد را متأثر سازد (همیل
فارب؛ به نقل از شجاعیزند.)96 :0961 ،

نوع پیمايشی است .جامعه آماری در اين پژوهش كلیه جوانان

تعريف عملیاتی :برای سهنجش ايهن سهازه از پرسشهنامه

 01تا  93سال در مناطق دهگانه شهر تبريز است كه بر اساس

استفاده شد .شايان ذكر اسهت

دينداری مدل گال

و استار

مطالعه نقش میانجیگرايانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دينداری بر هراس اجتماعی

كه در اين پژوهش از بین چهار بعدی كه در پرسشنامه گهال
و استار

11

ترس بارز و پايدار از موقعیتهای اجتماعی است كه در آنها

مطرح كرده اند ،دو بعد از آن؛ يعنی بُعد اعتقهادی و
0

احتمههال دسههت اچگی بههرای شههخص وجههود دارد .ايههن افههراد

عاطفی (تجربی) استفاده شد .بهرای سهنجش ايهن متغیهر ،از

موقعیت های اجتماعی را زيانبار میدانند و بر اين باورنهد كهه

معرف های اعتقاد به وجود شیطان ،لزوم امر به معروف و نهی

رفتارشان از نظر اجتمهاعی پیامهدهای مصهیبتبهاری خواههد

از منکر ،رسیدگی به اعمهال در روز قیامهت ،وههور حضهرت

داشت (هافمن و لو؛ به نقل از طاهریفر و همکاران.)91 :0963 ،

مهههدی (عههج) و تحقههق عههدل در جامعههه ،اعتقههاد بههه وجههود

تعريف عملیاتی :اين متغیر كه به عنوان متغیر وابسهته يها

فرشتگان ،احسهاس نزديکهی بهه خهدا ،احسهاس آرامهش در

تاب ،است ،با معرف های سرخ شدن فرد هنگام صحبتكهردن

مکان های متبركه ،احساس ترس از خداوند ،پوچ بودن زندگی

در جم ،،ترس از غذا خوردن و راه رفتن در جمه ،،تهرس از

از

مورد انتقاد بودن ،اجتناب از رفتن به مهمانی ،ترس از صحبت

در صورت عدم اعتقاد به امور دينی ،احساس توبه و كمه
خدا برای جبران گناهان استفاده شده است.

با غريبه ها ،ته ش قلهب در جمه ،،تهرس از زيهر نظهر بهودن،

اعتمههاد اجتمههاعی :اعتمههاد اجتمههاعی عبههارت از قابلیههت

ناراحتی از دچار لرزش شدن در جم ،،عهر كهردن در برابهر

تشخیص برای اتکا يا اطمنیان به صداقت يا صحت اقهوال يها

ديگران ،تهرس از حضهور در مهمهانی و گردهمهايیهها .ايهن

رفتار ديگران است (گیدنز؛ به نقل از افشانی و همکاران.)016 :0931 ،

معرفها بر اساس مقیاس  9Spinاستخراج شده است.

تعريف عملیاتی :برای تعريف عملیاتی اعتماد بین فهردی
از اين معرفها اسهتفاده شهده اسهت -0 :اعتمهاد بهه اعضهای

 .1کیفیت وسیله اندازهگیری
9

خانواده؛  -9اعتماد به دوستان و همکالسیها؛  -9اعتمهاد بهه

به منظور سنجش اعتبار سؤالهای از روش اعتبار محتهوايی

همسايهها؛  -1اعتماد بهه ريهش سهفیدان و معتمهدان محلهه و

استفاده شده است .به منظور سهنجش قابلیهت اعتمهاد وسهیله

گويه ها ،نمره نهايی شاخص اعتمهاد

اندازه گیری (پايايی)1؛ يعنی همبستگی درونی گويهههای ههر

مجموع نمرههای ت ت

بین شخصی را بهدست مهیدههد .اعتمهاد تعمهیميافتهه نیهز بها

متغیر از ضرايب آلفای كرونباخ 1استفاده شد.

مؤلفه هايی؛ مثل -0 :توانايی زندگی كردن با همه اقوام كشهور؛
 -9قابل اعتماد بودن همه اقوام كشهور؛  -9میهزان اعتمهاد بهه
همقومی ها در مقايسه با ديگر اقوام كشور ،سنجیده شده است.
برای تعريف عملیاتی اعتماد نهادی ،میزان اعتماد پاسهخگويان
به نهادها و سازمانهای دولتی و همچنین ،متخصصان اسهتفاده
شده است.
هههراس اجتمههاعی :هههراس اجتمههاعی ،يکههی از انههواع
اختاللهای اضط رابی است كهه ويژگهی تشخیصهی اصهلی آن
0

علت اصلی ا ستفاده از دو بعد متغیر دينداری اين است كه با توجه به اينکه مقاله

حاضر ،برگرفته از پاياننامه مقط ،كارشناسی ارشد است ،بنابراين ،به خاطر
جلوگیری از خستگی و عدمتمايل به جوابدهی پاسخگويان (به خاطر زياد بودن
سؤالها) صرفا به دو بعد پرداخته شده است تا سؤالهای پرسشنامه (با توجه به
وجود ديگر متغیرها و ابعاد آن) بیش از حد نباشد .همچنین ،دو بعد اعتقادی و
تجربی هم ناور بر نگرش افراد و هم تجربه پاسخگويان است و در حالت كلی،
می توان گفت متغیر دينداری را در حدّ مطلوب مورد سنجش قرار می دهد.

2

Social Phobia Inventory
Validity
4
Reliability
5
Cronbach Alpha
3
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جدول  -1ضریب آلفای گویههای مرتبط با متغیرهای پژوهش
عنوان سازه
دينداری

اعتماد اجتماعی

تعداد گويه

ضريب آلفای به دست آمده برای هر سازه

اعتقادی

1

1/661

عاطفی(تجربی)

6

بینشخصی

6

تعمیم يافته

1

نهادی

09

هراس اجتماعی

1/696
1/691

01

یافتههای توصیفی پژوهش

دارد .بقیه گويههای مربوط به اين سازه نیز نشان میدهنهد كهه

اكثر پاسخگويان را زنان و افراد مجرد تشکیل دادهاند .از بهین

میزان هراس اجتماعی در بین جوانهان  01-93سهال در شههر

گروه های سنی  01تا  93سال ،بیشترين پاسهخگويان در بهازه

به حدّ متوسط است؛ به طوری كه اكثر پاسخهای

سنی  91-91سال قرار داشتند .همچنین ،مدر

تبريز نزدي

مربوط به اين گويهها گزينه «كامال مخالفم» بوده اسهت و ايهن

تحصیلی اكثر

پاسخگويان ،دي لم گزارش شده است.

نشاندهنده پايین تر از حدّ متوسط بودن میزان هراس اجتماعی

الف) هراس اجتماعی :در بین گويههای مربوط به ايهن سهازه،

در بین افراد مذكور است.

گويه ترس از مهمانیها و گردهمايیهها كمتهرين میهانگین را

60/6

10

19/9

99/6

19/3

91/9

01

91/13
پیوستار  -1میانگین سازه هراس اجتماعی

ب) دينداری :بر اساس يافتهها ،در بین گويهههای مربهوط بهه

معکوس است و علت همخوانی اين گويه با ساير گويهها بهه

سازه دينداری كه شامل دو بعد اعتقادی و عاطفی (تجربی) در

علت خطای پاسخگوست .میانگین كل برای دينهداری 66/63

اين پژوهش است ،میتوان گفت همهان طهور كهه از میهانگین

است كه نشان میدهد میزان دينداری پاسخگويان باالتر از حدّ

مشخص است ،بیشترين میزان پاسخ به گويهها ،كهامال موافهق

متوسط است.

است .شايان ذكر است كه از بین گويههای مذكور ،ي

96/6

19

90/6

گويهه

96/1

90/9

96/99
پیوستار  -2میانگین سازه دینداری (بُعد اعتقادی)

06/0

00

مطالعه نقش میانجیگرايانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دينداری بر هراس اجتماعی

96

96

90

13

06

90

6

00

91/91
پیوستار  -3میانگین سازه دینداری (بُعد عاطفی)

16

16

66

96

16

96

06

66/61
پیوستار  -4میانگین سازه دینداری

ج) اعتماد اجتماعی :میانگین به دست آمده از اين سازه برابهر

بدين معناست كه میزان اعتمهاد اجتمهاعی از مقهدار مطلهوب

با  11/16است و میانگین طیفی هم برابر با  69است .عدد بهه

فاصله دارد.

دست آمده از میانگین ،پايین تر از میانگین طیفی اسهت و ايهن

96

90/0

96/9

06/6

90/1

00/6

1

99/0
پیوستار  -5میانگین سازه اعتماد بین شخصی

91

91/6

19

69

90/6

09/9

01/1

3/ 0

1

06/19
پیوستار  -6میانگین سازه اعتماد تعمیمیافته

19

99

19
93/16

پیوستار  -7میانگین سازه اعتماد نهادی

99

09
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009

096

36

69

19

66

96

11/16
پیوستار  -8میانگین سازه اعتماد اجتماعی

یافتههای استنباطی دومتغیره

در بررسی مجموع ابعاد با دينداری رابطه معنیداری بهین ايهن

برای سنجش همبستگی بین متغیرههای ههراس اجتمهاعی بها

دو متغیر مشاهده نشد .شهايان ذكهر اسهت كهه دينهداری بعهد

دينداری و اعتمهاد اجتمهاعی از ضهريب همبسهتگی پیرسهون

اعتقادی با هراس اجتماعی دارای رابطه مستقیم است .اين امر

استفاده شده است .نتايج نشان داد:

نشان می دهد كه پرداخت صوری به مقوله دينداری از حیهث

رابطه بین هراس اجتماعی با دينداری در بعد اعتقهادی بهه
تأيید رسید؛ اما در بررسی بعد عاطفی يا تجربهی و همچنهین،

اعتقادی نمیتواند سالمت روان فرد و به تب ،آن كاهش هراس
اجتماعی در فرد را سبب گردد.

جدول  -2خالصه آزمون همبستگی پیرسون بین دینداری و هراس اجتماعی
متغیر

هراس اجتماعی
ضریب پیرسون

sig

تأیید یا عدم تأیید

ضریب اطمینان

دينداری اعتقادی

1/091

1/111

+

1/31

دينداری عاطفی

- 1/116

1/631

-

1/31

دينداری (مجموع)

1/160

1/993

-

1/31

رابطه هراس اجتماعی با اعتماد اجتمهاعی در بُعهد اعتمهاد

افزايش میزان اعتماد نهادی در بین افراد مورد مطالعهه ،میهزان

بین شخصی وتعمیم يافته و نهادی به تأيید رسید .جهت رابطهه

هراس اجتماعی نیز افزايش مهیيابهد و بهالعکس .در قسهمت

در دو بعد اعتماد بینشخصی و تعمیميافتهه منفهی و معنهیدار

جم،بندی در اين رابطه بحث خواهد شد .شايان ذكر است كه

است؛ بدين معنی كه با افزايش میزان اعتماد اجتماعی ،میهزان

نتیجه آزمون همبستگی پیرسون در رابطه با جم ،ابعاد اعتمهاد

هراس اجتماعی پايین می آيهد و بهالعکس؛ امها جههت رابطهه

اجتماعی با هراس اجتماعی معنیدار نبود.

اعتماد نهادی با هراس اجتماعی مثبت است؛ بدين معنی كه با
جدول  -3خالصه آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی و هراس اجتماعی
متغیر

هراس اجتماعی
ضریب پیرسون

sig

تأیید یا عدم تأیید

ضریب اطمینان

اعتماد بینشخصی

- 1/016

1/113

+

1/33

اعتماد تعمیميافته

- 1/096

1/119

+

1/31

اعتماد نهادی

1/091

1/116

+

1/31

اعتماد (مجموع)

1/199

1/696

-

1/31
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دينداری در بررسی دو بعد و نیهز جمه ،ابعهاد بها اعتمهاد

اجتماعی افزايش می يابد و بالعکس؛ اما رابطه بهین دينهداری

بین شخصی ،نهادی و نیز مجموع ابعاد اعتماد اجتماعی ،دارای

در بررسی دو بعد و نیهز جمه ،ابعهاد بها اعتمهاد تعمهیميافتهه

رابطه مثبت و معنیدار است؛ بدين معنی كه با افهزايش میهزان

معنیدار نبود.

دينداری میزان اعتماد بین شخصی ،نهادی و جم ،ابعاد اعتماد
جدول  -4خالصه آزمون همبستگی پیرسون بین دینداری و اعتماد اجتماعی
دينداری

متغیر

اعتقادی

عاطفی (تجربی)
sig

تأيید يا رد

ضريب

+

1/093

1/190

1/161

1/911

-

1/111

+

1/991

1/111

+

1/999

اعتماد:

ضريب

بینشخصی

1/069

1/119

تعمیميافته

- 1/191

1/196

-

نهادی

1/901

1/111

+

1/931

جم ،ابعاد

1/913

1/111

+

1/939

p

مجموع ابعاد دينداری

p

sig

تأيیديارد

ضريب

+

1/069

1/111

1/190

1/101

-

1/111

+

1/111

+

p

sig

تأيیديارد
+

ساير نتايج اينکه ،سازه دينداری از طريق تأثیرگهذاری بهر

درونی شده عامل كلیدی ارتقای سهالمت روانهی افهراد اسهت

متغیر اعتماد اجتماعی بر ههراس اجتمهاعی تهأثیر معنهیداری

( جان بزرگی؛ به نقل از رياحی و همکاران)16 :0961 ،؛ يعنی

داشته است؛ به اين نحو كه اثر مستقیم آن بهر متغیهر وابسهته،

اينکه دينداری زمانی میتواند نوعی آرامش خاطر را برای فرد

 ، 1/991اثر غیرمستقیم آن از طريهق متغیهر اعتمهاد اجتمهاعی،

به ارمغان آورد كه واقعا درونی شده و متظاهرانه نباشهد ،و در

 -1/16و مجموع اثرهای آن بر متغیر وابسته به میهزان 1/011

صورتی كه از اصل دينداری فاصله گرفته شود ،به يقین تبعات

است.

نابهنجاری در پی خواهد داشت.
نتیجه فرضیه حاضر ،با نظريات مطرح در اين باره همسو

بحث و نتیجه

نیست .نظريات مربوط به اين فرضیه حاكی از اين است كه با

طبق آنچه در بخش يافتههها گفتهه شهد ،بهین دينهداری (بعهد

افزايش دينداری ،میزان ههراس اجتمهاعی كهاهش مهیيابهد و

اعتقادی) با هراس اجتماعی رابطهه مثبهت و معنهیدار وجهود

بالعکس؛ اما در پژوهش حاضر بها افهزايش دينهداری ،میهزان

دارد؛ يعنی با افزايش دينداری ،میزان هراس اجتماعی افزايش

هراس اجتماعی در بین افراد مورد مطالعهه افهزايش مهیيابهد.

می يابد؛ اما بین دينداری (بعهد عهاطفی) و نیهز مجمهوع ابعهاد

نتیجه پژوهش حاضر ،با دو مهورد از كارههای تجربهی انجهام

دينداری با هراس اجتماعی رابطه معنیداری وجود ندارد.

شده مذكور در بخش پیشینه تجربی؛ يعنی با كار تجربی پفیفر

در رابطه با تأيید رابطه بهین بعهد اعتقهادی دينهداری بها
میزان هراس اجتماعی میتوان گفت كه بايد بین جهتگیهری

و وايلتی ( )0333و علی اكبری دهکردی ( )0931و رز ماری
لین ايرد ( )9111همسوست.

مذهبی درونی و بیرونی تمايز قايل شد .جان بزرگی (،)0966

رابطه هراس اجتماعی با اعتماد اجتماعی در بُعهد اعتمهاد

در پژوهش خود به اين نتیجه رسید كه هر چهه جههتگیهری

بین شخصی وتعمیم يافته و نهادی به تأيید رسید .جهت رابطهه

دينی فرد بیرونیتر می شود ،نشهانهههای اخهتالل روانهی مثهل

در دو بعد اعتماد بینشخصی و تعمیميافتهه منفهی و معنهیدار

افسردگی و گرايش به خودكشی افزايش میيابد .لذا ،مهذهب

است؛ بدين معنی كه با افزايش میزان اعتماد اجتماعی ،میهزان

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،01شماره دوم ،پايیز 0931
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هراس اجتماعی پايین می آيهد و بهالعکس؛ امها جههت رابطهه

زتوم کا ،وايتفورد ،پیلگیريم و كهاكس همسوسهت .همچنهین،

اعتماد نهادی با هراس اجتماعی مثبت است؛ بدين معنی كه با

نتیجه فرضیه حاضر با كارهای تجربی رضویزاده و همکهاران

افزايش میزان اعتماد نهادی در بین افراد مورد مطالعهه ،میهزان

( )0930و ايمان و همکاران ( )0961همسوست.

هراس اجتماعی نیز افزايش میيابهد و بهالعکس .شهايان ذكهر

دينداری در بررسی دو بعد و نیز مجموع ابعاد بها اعتمهاد

است كه نتیجه آزمون همبستگی پیرسهون در رابطهه بها جمه،

بین شخصی ،نهادی و نیز مجموع ابعاد اعتماد اجتماعی ،دارای

ابعاد اعتماد اجتماعی با هراس اجتماعی معنیدار نبود.

رابطه مثبت و معنیدار است؛ بدين معنی كه با افهزايش میهزان

در رابطه با مثبت بودن رابطهه اعتمهاد نههادی بها ههراس
اجتماعی ،پناهی معتقد اسهت كهه بهی اعتمهادی وقتهی ايجهاد

دينداری ،میزان اعتماد بینشخصی ،نهادی و جم ،ابعاد اعتماد
اجتماعی افزايش میيابد و بالعکس.

می شود كه بدگمانی بروز كند .بنابراين ،اعتماد نمهیتوانهد در

نتیجه فرضیه مطرح شده در بررسهی رابطهه دينهداری بها

محیطی مطمئن وجود داشته باشهد؛ اگهر چنهین باشهد ،بسهیار

اعتماد بین شخصی ،نهادی و مجموع ابعاد با نظريهات كلمهن،

جزئی است .بنابراين ،اعتماد در محیطی نامطمئن و ريسه زا

فوكوياما ،زتوم کا ،چی لینق چان ،اريکسهون ،دوركهیم ،ترنهر،

وجود دارد (پناهی .)010 :0961 ،امرسون نیز وابستگی را منبعهی

راپاپورت و وبر همسوست .همچنین ،نتیجه فرضیه مذكور در

طرف بهه طهرف

ابعاد تأيید شده با كارهای تجربی خیرا زاده ،كاواچی ،كندی،

ديگر وابسته است ،طرف مقابل بر او اعمال قهدرت مهیكنهد

گلههس (نقههل از رضههویزاده و همکههاران ،)0930 ،افشههانی و

(امرسون؛ به نقل از پناهی .)31 :0961،طبق نظر امرسهون مهیتهوان

همکاران ( ،)0931لهسايی زاده و همکهاران ( ،)0930گريلهی،

رابطه دوطرفه با فرد

جوهانسههون و همکههاران (نقههل از افشههانی و همکههاران)0931 ،

يها سههازما ن ،نههوعی نههابرابری وجههود دارد و طههرف مقابههل را

همسوست .همچنین ،نتیجه فرضیه مذكور در بعد تعمیم يافته،

قدرتمندتر از خود تصور كند ،به وهاهر ممکهن اسهت اوههار

با كار تجربی استیمن ( )9113همسوست.

برای قدرت تعريف می كند؛ يعنی وقتی ي

گفت ،زمانی كه فرد احساس كند در ي

اعتماد به آن سازمان داشته باشهد؛ امها در واقه ،ايهن اعتمهاد،

مطالعات انجام شده نشان می دهد كهه اعتمهاد اجتمهاعی

شکل متناقض؛ اما مؤثر از

نسبت به اقشار و گروه هايی كه به نحوی به نهادهای فرهنگی،

اعتماد نیز وجود دارد و آن زمانی است كه اعتماد به تهديدات

آموزشی و دينی ارتباط دارند ،در مقايسه با اقشار ديگر افزونتر

و عوامل تهديدزا باشد كهه در اينجها همهان تهرس بهه عنهوان

است .ريشه اين امر را بايد در مؤلفههای اعتمادسازی جستجو

شکلی از اعتماد مطرح میشود .در واق ،،فرد به ديگری اعتماد

كرد كه از ي

طرف با آموزههای دينی و از طهرف ديگهر ،بها

دارد؛ اما اين اعتماد به علت ترس از قهدرت مجهازات طهرف

اعتقادات و باورهای عمومی در ارتباط نزدي

مقابل است (كاستل فرانچی و همکاران ،بیتا .)09:بنابراين ،اعتماد با

ارزش های دينی ،فرهنگی و اخالقی تقويت شده باشد ،رفتهار

خطر كردن و مخاطره همراه است .مفهوم عدم تعین اجتماعی،

افراد پیش بینی پذيرتر است؛ چرا كه افراد در چارچوب قواعد

يعنی عدم پیش بینی رفتارها و امور نیز با مفههوم اعتمهاد تهو م

خاصی رفتار می كنند .بنابراين ،قابلیهت اعتمهاد افهراد بیشهتر

است .وقتی فردی عملی را انجام میدهد ،نمهیتوانهد مطمهئن

است و مناسبت اجتماعی روان و كمهزينهتر صورت میگیهرد

باشد كه فرد ديگر از آن عمل علیهه او اسهتفاده نخواههد كهرد

(شريفی؛ به نقل از افشانی و همکهاران .)016 :0931 ،اعتماد نهفتهه در

(زين آبادی06 :0961 ،و .)01

سرمايه اجتماعی ،از ترس و اضطراب فرد می كاهد .همچنین،

اعتمادی كاذب و واهری است .ي

هستند و هرچه

نتیجه فرضیه مذكور در دو بُعد اعتماد بین شخصی و

با فراهم آوردن تأيید برای فرد در جهت ادعای منهاب ،بهه وی

تعمیم يافته با هراس اجتماعی ،بها نظريهه پاتنهام ،ويلکنسهون،

می كند و دسترسی به مناب ،مهیتوانهد ضهامن احسهاس

كم
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كنترل و پیش بینی پذيری باشد كه تنش و اضطراب را در فهرد

درمانی رفتاری و رفتاری شناختی» ،مجله پزشهکی

كاهش میدهد (رضویزاده و همکاران .)96 :0930 ،اكنون بر اساس

ارومیه ،دوره بیست و دوم ،شهماره چههارم ،صهص

موارد طرح شده ،پیشنهادهای زير قابل طرح خواهد بود:

.963-969

بههرای ارتقههای دينههداری و تههأثیر آن در كههاهش هههراس

آقههاپور ،ا .و حههاتمی ،ع« .)0963( .بررسههی رابطههه بههین

اجتماعی ،الزم است -0 :خانوادهها (به عنهوان يکهی از منهاب،

جهت گیری مهذهبی بها بهداشهت روانهی خهانواده؛

جامعهپذيری) ،دين را طوری معرفی كنند كه در واق ،هست و

مطالعه موردی :خانوادهههای سهاكن شههر شهیراز»،

دينداری درونی را در ذهن فرزندان خود نهادينهه كننهد -9 .از

پژوهشههنامه زنههان ،پژوهشههگاه علههوم انسههانی و

ديگر مناب ،جامعه پذيری افراد ،رسانهها هستند كه میتوانند در

مطالعات فرهنگی ،سال اول ،شماره اول ،صص -0

تشويق افراد به امور دينی ،گرايشها و روحیه معنهوی آنهها را

.06

باال برده و در سالمت روانی افراد جامعه نقهش مهمهی داشهته

افشانی ،ع.؛ احمدی ،ا.؛ نوريان نجفآبهادی ،م .و زارعهان ،ا.

باشههند .همچنههین ،بههرای ارتقههای اعتمههاد اجتمههاعی -0 :در

(« .)0931تحلیلی بر رابطه بهین میهزان دينهداری و

شکلگیری نهادها ،به خواستهها و نیازهای مردم توجه بیشتری

میزان اعتماد اجتماعی» ،فصهلنامه مطالعهات امنیهت

شود؛  -9نحوه عمل نهادها به گونه ای سهازماندهی شهود كهه

اجتماعی ،ش ،93صص .031-010

مورد پهذيرش و قابهل پهیشبینهی باشهد؛  -9نقهش نهادههای

ايمهان ،م.؛ مههرادی،

 .و حسههینی رودبههاركی ،س.)0961( .

حمايتی پررنگتر شود و  -1نهادها دارای عملکهردی شهفاف

«ب ررسی تطبیقی سرمايه اجتماعی و سالمت روانهی

باشند و در مقابل مهردم پاسهخگو باشهند .در ايهن خصهوص،

دانشجويان غیربومی دانشگاه های تهران و شهیراز»،

نهادهايی كه با امنیت مردم سروكار دارند ،از اهمیهت بیشهتری

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال هشتم،

برخوردارند» (شارع پور و همکاران .)0931 ،اين نتیجه نشهان

ش  91و  ،90صص .063-019

میدهد كه اعتمادسازی در جامعه ،مخصوصا از سوی نهادها و

بهادری خسروشاهی ،ج.؛ هاشمی نصرتآباد ،ت.؛ بابهاپور و

سازمانها در كاهش اضطراب اجتماعی (به فراخور موضوع) و

خیرالدين ،ج« .)0930( .رابطه سرمايه روانشناختی

مواردی از اين دست بسیار تأثیرگذار است .بنهابراين ،شايسهته

با سرمايه اجتمهاعی دانشهجويان دانشهگاه تبريهز»،

است به مقوله اعتماد اجتماعی از طريق توسل به آمهوزهههای

مركز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سهالمت

دينی و ترويج آن و يا اعتنا به ساير راهها ،اهتمام جدی لحاظ

گناباد ،دوره  ،9ش  ،0صص .019-011

گردد؛ زيرا در صورت تحقق آن ،زمینه بهرای بهبهود سهالمت

بهرامی احسان ،ه« .)0960( .رابطه بین جهتگیهری مهذهبی،

روانی افراد ،از جمله كاهش هراس اجتماعی -كه وجودش به

اضطراب و حرمت خود» ،مجلهه روانشناسهی ،91

تنهايی می تواند اثرهای مخلّی بر ادامه حیات اجتمهاعی افهراد

سال ششم ،ش  ،1صص .911-996

داشته باشد -فراهم میگردد.

بهرامی احسان ،ه .و تاشه  ،آ« .)0969( .ابعهاد رابطهه میهان
جهت گیری مهذهبی و سهالمت روانهی و ارزيهابی

منابع

مقیاس جهت گیری مذهبی» ،مجلهه روانشناسهی و
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