نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی در
دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان ورامین
فاطمه قربان صباغ ،1حسن معصومی ،2کامیان
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 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد چالوس ،ایران.
 .3استادیار و عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد چالوس ،مازندران ،ایران.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی در دانشآموزان
نوجوان دختر شهرستان ورامین انجام شد .تحقیق حاضر در زمره تحقیقات بنیادی و از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی
از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود .کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی از مدارس منطقه دو شهرستان ورامین تشکیل دادند و نمونه
به وسیله جدول مورگان 022نفر تعیین شد .ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسـشنامه تعهـد دینـی سـندیچ( ،)9111پرسشنامه فوبی
اجتماعی فوا و همکـاران ( )0222و مقیاس ایده پردازی خودکشی بک توسط بک ( )9191بودند .برای تجزیه و تحلیل دادهها و
اطلاعات بدست آمده و آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  AMOSطبقه بندی و تجزیه و
تحلیل شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که تأثیر مستقیم اضطراب اجتماعی بر تعهد دینی( ،)-2/99در سطح  2/29معنادار است،
تأثیر مستقیم باورهای خودکشی (2/02ـ) ،تأثیر غیرمستقیم اضطراب اجتماعی بر ایده پردازی ( )2/20از طریق تعهد دینی در سطح
 2/29معنادار است .نتیجه این که تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی نقش واسطهای دارد.
کلمات کلیدی :تعهد دینی ،اضطراب اجتماعی  ،ایده پردازی خودکشی
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 .2استادیار و عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد چالوس ،مازندران ،ایران( .نویسنده مسئول).

نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی

قربان صباغ و همکاران

مقدمه
ایده پردازی خودکشی به عنوان یک مسأله عمده بهداشت روان ،اولویتی مهم در بسیاری از راهبردهای بهداشتی -درمانی در سراسر
دنیا است (لارنی 9و همکاران .)0290 ،ایدهپردازی خودکشی مرحلهای مهم از فرآیند خودکشی است که هم به عنوان یک پیش آیند
معمول و هم یک عامل خطر معنادار برای اقدام به خودکشی و خودکشی کامل شناخته شده است (دیویس 0و همکاران.)0221 ،

در مورد امکان خاتمهی زندگی تا خودکشی کامل را در برمیگیرد .تصمیم به خودکشی میتواند به علت احساس عدم قدرت مقابله
با مشکلات خود و عدم پاسخ دیگران نسبت به احتیاجات فرد باشد .افکار خودکشی مقدمهی اقدام به خودکشی است و معمولاً با
احساساتی نظیر ناامیدی همراه است .افکار خودکشی گرایانه پیش بینی کننده مؤثری برای اقدام به خودکشی حتی بعد از کنترل
عوامل روان شناختی مانند افسردگی است (برنهام.)0299 ،0
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ،2شیوع طول عمر ایده پردازی خودکشی ،برنامه خودکشی و اقدام به خودکشی در جمعیت
عمومی به ترتیب  92 /1درصد 0/9 ،درصد و  9/ 1درصد است ،به گونه ای که از  02میلیون اقدام سالیانه به خودکشی ،یک میلیون
آن خودکشی کامل است و بنابراین خودکشی یکی از ده علت عمده مرگ در جمعیت عمومی است (بیرامی و محبی .)9010،میزان
خودکشی در ایران از بیشتر کشورهای دنیا به ویژه جوامع غربی پایینتر است ،اما میزان اقدام به خودکشی به خصوص در میان
جوانان ایرانی افزایش یافته است .سبب شناسی ایده پردازی و اقدام به خودکشی پیچیده و چند عاملی است .عوامل روان شناختی
و صفات شخصیتی ،عوامل جمعیت شناختی و وضعیت اقتصادی -اجتماعی نقش مهمی در ایده پردازی خودکشی دارند (لی 5و
کاو .)0290 ،6در برخی از مطالعات ،حالات روان پویشی ،روان پریشی ،روان رنجورخویی ،عدم بلوغ شخصیت ،سابقه قبلی اقدام
به خودکشی و اختلال شدید در ارتباطات بین فردی پیش بینی کنندههای مهم ایده پردازی و اقدام به خودکشی بودهاند (لی و کاو،
0290؛ هیروسکوسکی ،9جوکینن.)0290 ،8
وجود اختلالات روانی عامل خطر مهمی برای ایده پردازی و اقدام به خودکشی است و حدود  12درصد از افرادی که خودکشی
میکنند ،از نوعی اختلال روان پزشکی رنج میبرند (هاونسیان ،1سرویلون .)0221 ،92یکی از عواملی که با ایده پردازی خودکشی
ارتباط دارد ،اضطراب اجتماعی است .اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از انواع خاص اضطراب و سومین مشکل بزرگ بهداشت
روانی جهان امروزه خواه به عنوان یک تشخیص بالینی و خواه به عنوان اضطراب زیاد در موقعیتهای اجتماعی میتواند بر ظرفیتها
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ایده پردازی خودکشی عبارتی است که بر وقوع هرگونه اندیشهی خود تخریبی دلالت دارد .این افکار ،طیفی از اندیشههای مهم

نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی

قربان صباغ و همکاران

و قابلیتهای اجتماعی ،تحصیلی و حرفهای فرد در سرتا سرعمر آسیب برساند (آلکوزی 9و همکاران .)0292 ،پنجمین ویرایش
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی نام اصلی این اختلال را اختلال اضطراب اجتماعی در نظر گرفته است ،زیرا مشکلات
به وجود آمده در اثر آن ،در مقایسه با سایر فوبی ها معمولاً فراگیرتر هستند و در فعالیتهای عادی فرد نابسامانی بیشتری بوجود
میآورند .اختلال اضطراب اجتماعی عبارت از ترس شدید و دائمی از موقعیتهایی که در آنها فرد در جمع دیگران قرار میگیرد

است در آن یک رفتار خجالت آور داشته باشند یا هرگونه وضعیتی که فکر میکنند ،در آن مورد ارزیابی منفی دیگران قرار میگیرند،
میترسند و سعی میکنند از آنها دور باشند .علایم جسمی که معمولاً همراه اضطراب اجتماعی هستند ،شامل :سرخ شدن ،تعریق
زیاد ،لرزش ،تپش قلب ،احساس دل آشوبی و لکنت زبان میباشد .تشخیص و دخالت زودهنگام در این اختلال میتواند به کمتر
شدن علایم و کند شدن پیشرفت آن کمک قابل توجهی کند و از بروز عوارض بعدی نظیر افسردگی شدید جلوگیری نماید (دیویس،
مونسون 0و تارزکا .)0221 ،0یکی از متغیرهایی که در این پژوهش بررسی میشود ،تعهد دینی است .تعهد دینی به معنای فکر،
احساس و رفتار مطابق با باورها و آموزههای یک نظام مذهبی است .به بیان کاملتر ،تعهد دینی نشان دهنده جایگاه دین در زندگی
فردی و اجتماعی رعایت ارزشها و پایبندی به باورها در زندگی روزمره ،انجام اعمال و آیینهای مذهبی و مشارکت در فعالیت
سازمانهای دینی است (ورثینگتون 2و همکاران .)0220،به اعتقاد گروهی از پژوهشگران ،دین به عنوان مجموعهای از اعتقادات،
بایدها و نبایدها و نیز ارزشها یکی از مهمترین تکیه گاههای روانی به شمار میرود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه
عمرفراهم سازد و در شرایط خاص نیز با فراهم آوردن تکیه گاهی تبیینی ،فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد (بهرامی.)9082،
در این راستا زانگ 5و همکاران ( ،) 0292نتیجه می گیرند که معنویت گرایی به طور معناداری در کیفیت و رضایت از زندگی افراد
مورد تحقیق موثر بوده است ،بامونتی 6و همکاران ( ،)0295تاثیر معنویت گرایی بر شدت نشانه های افسردگی می پردازد ،ادزیل 9و
همکاران ( ،)0221در تحقیق خود با عنوان رابطه شرایط معنوی دانشجویان اقدام کننده به خودکشی پرداخته اند ،ونگ 8و
( ،)0292به بررسی رابطه گرایش های معنوی و سخت رویی و مقابله با مشکلات در بین پرستاران هنگ کنگ می پردازند و

یائو1

بونلی92

و همکاران ( ،)0290به نقش عوامل معنوی در بهبود افسردگی و اضطراب اجتماعی می پردازد.
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یا باید جلوی آنها کاری انجام دهد .افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی از هرگونه موقعیت اجتماعی که فکر میکنند ممکن

نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی

قربان صباغ و همکاران

با توجه به تحقیقات قبلی و همچنین خلائی که در این زمینه وجود دارد تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که
چه رابطهای بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی از طریق تعهد دینی وجود دارد؟
روش پژوهش
این مطالعه از لحاظ هدف تحقیق در زمره تحقیقات بنیادی و از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی تحلیل

که تعداد آنها  252نفر بود .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  022نفر انتخاب شدند .روش نمونه گیری با توجه به این که جامعه
تحقیق را دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان ورامین تشکیل می دهند و در دسترس محقق نیستند به صورت خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطلاعات به شرح زیر است:
پرسشنامه تعهد دینی ) (RCIورثینگتون و همکاران ( :)3002یک ابزار خودسنجی است که به منظور سنجش میزان تعهـد دینی
افراد ساخته شد .این پرسشنامه سه نمره مقیاس کلی ،عامل تعهد دینی درون فردی و عامل تعهد دینی میان فردی را اندازه گیری می
کند .مقیاس کلی شامل  92سوال است و تعهد دینی را در اندازه های  5درجه ای لیکرت از نمره (9کاملا مخالفم) تـا نمره ( 5کـاملا
موافقم) می سنجد عامل تعهد دینی درون فردی شامل شش ماده و عمدتا شناختی است ،در حالی که عامل تعهد دینی میان فردی
شامل چهار ماده و عمدتا رفتاری است .ورثینگتون و همکاران ( )0220ضریب پایایی را برای مقیاس کلی ( )RCI92تعهد دینی
درون فردی و تعهد دینی میان فردی به ترتیب  2/86 ،2/89و  2/80گزارش کردند .روایی سازه ،ملاک و افتراقی این پرسشنامه در
پژوهشی ارزیابی شد و نتایج مطلوبی بـه دست آمد (ورثینگتون و همکاران  .)0220ورثینگتون و همکاران ( )0220روایی سازه این
پرسشنامه را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار دادند ،نتایج مطالعه آن ها دو عاملی بودن پرسشنامه
تعهد دینی (تعهد دینی درون فردی و تعهـد دینی میان فردی) را مورد تایید قرار داد.
پرسشنامه فوبی اجتماعی :این پرسشنامه را نخستین بار فوا و همکاران ( )0222بـه منظور ارزیابی هراس اجتماعی تهیه کردند .این
پرسشـنامه یـک مقیاس خودسنجی  99ماده ای است که هر ماده یا سؤال براساس مقیاس پنج درجه یا لیکرت (اصلا =  ،2بینهایت
=  )2نمره گذاری می شود و نقطه برش آن در مجموع  91است .اعتبار ایـن پرسشنامه بـه روش بازآزمایی در گروه های با تشخیص
اختلال اضطراب اجتماعی  2/98تا  2/81بود و همسانی درونی بـا ضریب آلفا در گروهی از افراد بهنجار برابر  2/12و برای مقیاس
های فرعی ترس  ،2/81اجتناب  2/19و ناراحتی فیزیولوژیک  2/82گـزارش شده است (کانر ،دیویدسون ،چرچیل شروود ،فوا و
همکاران  .)0222در ایران نیز مؤمنی ( )9085این پرسشنامه را از نظر ویژگیهای روان سنجی مورد بررسی قرار داد و ضریب آلفای
کرونباخ کل پرسشنامه را  ،2/88آلفای نیمه اول و دوم پرسشنامه را بـه ترتیب برابر با  2 / 89و  2 /99و همبستگی بین دو نیمه را
 2/99و ضـریب اعتبار آن به واسطه آزمون اسپیرمن را برابر  2/89گزارش کرد.
پرسشنامه ایده پردازی خودکشی :مقیاس ایده پردازی خودکشی بک توسط بک ( )9191برای سنجش میزان مستعد بودن فرد به
خودکشی ساخته شد .این مقیاس برآوردی عددی از شدت ایده پردازی و امیال خودکشی گرایانه فراهم می کند و مشتمل بر 91
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مسیر قرار دارد .جامعه آماری این مطالعه را کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی از مدارس منطقه دو شهرستان ورامین تشکیل دادند

نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی

قربان صباغ و همکاران

گویه است که روی یک مقیاس سه نقطه ای از صفر (کمترین شدت) تا ( 0بیشترین شدت) درجه بندی می شود .پایایی و روایی
این مقیاس در پژوهش های مختلف تایید شده است .آلفای کرونباخ این مقیاس  2/81به دست آمده است .هم چنین روایی همزمان
آزمون با مقیاس سنجش خطر خودکشی 2/61 ،گزارش شده است .در ایران نیز انیسی و همکاران ( )9080پایایی مقیاس را با استفاده
از روش آلفای کرونباخ برابر  2/15و با روش دونیمه سازی 2/ 95 ،گزارش کرده است.

با توجه به یافته ها ،رابطه اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی ( ،)2/09داشتن افکار خودکشی ( ،)2/92آمادگی جهت خودکشی
( )2/96و قصد اقدام به خودکشی ( )2/91مثبت و معنادار است .تعهد دینی با ایده پردازی خودکشی ( 2/02ـ) ،داشتن افکار خودکشی
( ،)-2/99آمادگی جهت خودکشی ( )-2/02و قصد اقدام به خودکشی ( )-2/00منفی و معنادار دارند .ایده پردازی خودکشی با داشتن
افکار خودکشی ( ،)2/99آمادگی جهت خودکشی ( )2/90و قصد اقدام به خودکشی ( )2/90مثبت و معنادار دارد .رابطه داشتن افکار
خودکشی با آمادگی جهت خودکشی ( )2/06و خودتنظیمی ( )2/20مثبت و معنادار است؛ و همچنین آمادگی جهت خودکشی با قصد
اقدام به خودکشی ( )2/09رابطه مثبت و معناداری دارد.
تحلیل مسیر
در این پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای اضطراب اجتماعی و تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشی
یک مدل فرضی بر اساس پیشینه طراحی شد .قبل از تحلیل فرضیههای تحقیق و به منظور اطلاع از چگونگی حضور هر یک از
متغیرهای معرفی شده در یک الگوی کلی ،به عنوان گام نخست مدل فرضی مورد بررسی قرار میگیرد .ابتدا ما کل متغیرهای
اضطراب اجتماعی و تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشی را با توجه به مدل فرضی برازش کردیم .بدین منظور از روش بیشینه
احتمال 9برای برآورد پارامترها استفاده میگردد .پارامترهای بر آورد شده شامل ضرایب اثر مستقیم ،ضرایب اثر غیرمستقیم و ضرایب
اثر کل میباشند که در جدولی تعبیه شده و ضرایب برآورد ،ضرایب برآورد استاندارد شده ،خطای استاندارد برآورد و ارزش T
مربوط به معناداری برآورد پارامترها ارائه شده است .سپس مقایسه اثرات متغیرها بر هم با استفاده از ضرایب استاندارد شده صورت
گرفته و بعد به بررسی تأیید یا عدم تأیید فرضیههای تحقیق پرداخته شده است .در نهایت شاخصهای ارزشیابی برازندگی مدل و
نمودار مدل برازش شده گزارش شده است.

- Maximum Likelihood
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یافتههای پژوهش

قربان صباغ و همکاران

نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی

جدول  .1برآورد ضرایب اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل

اثرات مستقیم
برآورد پارامتر

مسیرها

اثرات غیرمستقیم
T

برآورد پارامتر

اثرات کل
T

T

برآوردپارامتر

شده)

استاندارد

استاندارد

شده)

شده)

اثر اضطراب اجتماعی بر روی:
تعهد دینی

 2/98ـ ( 2/99ـ)

 0 / 28ـ

ایده پردازی خودکشی

)2/00( 2/29

9 / 09

)2/0( 2/0

0 / 98

 2/98ـ ( 2/99ـ)

 0 / 28ـ

)2/05( 2/22

8 / 00

اثر تعهد دینی بر روی:
)-2/02( -2/90

-0 / 29

ایده پردازی خودکشی

)-2/02( -2/90

-0 / 29
 0 / 00ـ

 2/95( 2/09ـ)

 2 / 68ـ

داشتن افکار خودکشی

 2/59( 2/09ـ)

 0 / 98ـ

)2/98( 2/96

)-2/19(-2/90

 1 / 20ـ

آمادگی جهت خودکشی

)-2/90(-2/60

 2 / 90ـ

)2/98(2/99

 0 / 20ـ

)-2/92(-2/00

 6 / 29ـ

قصد اقدام به خودکشی

)-2/50(-2/28

 0 / 92ـ

)2/99(2/92

 0 / 22ـ

طبق دادههای جدول  .9اثر مستقیم اضطراب اجتماعی بر تعهد دینی ( 2/99ـ) معنادار است و با کاهش اضطراب اجتماعی تعهد
دینی در آن ها افزایش مییابد .هم چنین اثر مستقیم تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشی ( 2/20ـ) نیز معنادار است و با افزایش
تعهد دینی ایده پردازی خودکشی کاهش مییابد.
تحلیل مسیر علاوه بر برآورد ضرایب مستقیم قابلیت آن را دارد که اثرات غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر را نیز تعیین و برآورد کند.
اثر غیرمستقیم به این دلیل بوجود می آید که یک متغیر میتواند به عنوان ،متغیر میانجی ،رابطه بین متغیرهای دیگر را تعدیل کند
(هومن .)9082 ،جدول فوق برآورد ضرایب غیرمستقیم مدل را نیز نشان میدهد .همان طور که در جدول ملاحظه میشود اثر
غیرمستقیم اضطراب اجتماعی بر ایده پردازی خودکشی ( 2/20ـ ) معنادار است و می توان گفت متغیر تعهد دینی نقش واسطه ای
در بین این دو متغیر دارد؛ بنابراین متغیر تعهد دینی میتواند نقش واسطهای در میان ایده پردازی خودکشی ایفا کند.
مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر وابسته اثرات کل آن را تشکیل میدهد .در بعضی مواقع متغیرها بر هم فقط اثر مستقیم
و یا فقط اثر غیرمستقیم دارند ،در این صورت اثر کل با اثر مستقیم و یا با اثر غیرمستقیم برابر است .جدول فوق همچنین بر آورد
اثرات ضرایب کل مدل را نشان میدهد .همان طور که در جدول ملاحظه میشود ،اثر کل متغیر اضطراب اجتماعی بر روی متغیر
ایده پردازی خودکشی ( )2/05در سطح  2/29معنادار میباشد .میزان واریانس تبیین شده ایده پردازی خودکشی توسط اضطراب
اجتماعی ،تعهد دینی برابر  2/00است.
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(پارامتر استاندارد

(پارامتر

(پارامتر

نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی

قربان صباغ و همکاران

بحث و نتیجهگیری
فرضیه  :1اضطراب اجتماعی بر تعهد دینی تاثیر منفی مستقیم دارد.
نتایج یافته ها حاکی از آن است که تأثیر مستقیم اضطراب اجتماعی بر تعهد دینی ( )-2/99در سطح  2/29معنادار است و فرضیه 9
تأیید می شود .نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقات بیرامی و محبی ( ،)9010عریضی و همکاران ( ،)9012سورجاکول 9و همکاران

در تبیین این فرضیه می توان گفت که افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی از هرگونه موقعیت اجتماعی که فکر می کنند ممکن
است در آن یک رفتار خجالت آور داشته باشند یا هرگونه وضعیتی که فکر می کنند ،در آن مورد ارزیابی منفی دیگران قرار می
گیرند ،می ترسند و سعی می کنند از آن ها دور باشند (دیویس ،مونسون و تارزکا .)0221 ،عقاید و باورهای مذهبی و معنوی بهعنوان
عوامل حمایتی یا حائلی هستند که از طریق دادن امید ،قدرت و معنیبخشی به زندگی ،فشار روانی زندگی و اضطراب اجتماعی را
کم میکند و کیفیت زندگی را بهویژه در افراد معتاد بهبود میبخشد و حتی مانع فشار روانی و اضطراب در افراد میشود .افراد با
گرایش های معنوی از امیدواری بیشتری در مقابله با اضطراب اجتماعی و افسردگی برخوردارند و با معنی و هدفی که برای خود
میبینند در برابر آسیبهای روان شناختی تابآوری بهتری از خود نشان داده و نشانههای اضطراب و افسردگی کمتری نیز دارند.
فرضیه  :3تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشی تاثیر منفی مستقیم دارد.
نتایج یافته ها حاکی از آن است تأثیر مستقیم برایده پردازی خودکشی ( 2/02ـ) در سطح 0/01معنادار می باشد و فرضیه  0تأیید
می شود .نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقات چین آوه و طباطبایی ( )9015و ادزیل 0و همکاران ( )0221همخوانی دارد.
در تبیین این نتیجه می توان گفت که نوجوانی و تغییرات جسمی وروانی ناشی از بلوغ می تواند بر عملکرد نوجوان در جنبه های
مختلف تاثیر گذار باشد .مسایل و مشکلات این دوره در صورت کم توجهی می تواند منجر به اختلال و بی نظمی در شخصیت
نوجوان شده و او را در معرض خطر قرار دهد .بعضی از نوجوانان به علت این که در برخورد با مسائل بسیار سریع تصمیم گرفته
ومهارت های زندگی را به طور کامل کسب ننموده و توانایی تحمل ناکامی ها را ندارند ممکن است برای رهایی از فشار و یا
برانگیختن توجه و ترحم اطرافیان افکار خطرناک و مخربی در ذهن بپرورانند .افکار خودکشی از جمله موادی است که استفاده از
آن به قصد انجام امروزه افزایش چشمگیری داشته است .نتایج پژوهش های گوناگون حاکی از وجود تأثیر مثبت دین برسازگاری
و بهداشت روانی افراد است .پژوهش های ماکسی 2و همکاران ( )0299و بامونتی 5و همکاران ( )0295تأثیر مثبت نگرش و تعهد
دینی بر سلامت روانی ،کاهش علایم بیماری ،کاهش ناراحتی و آشفتگی را گزارش کرده و از وجود رابطۀ مثبت بین تعهد دینی و
بهداشت روانی افراد حمایت کرده اند.

1

- Sorajjakool
- Bonelli
3
- Ozdel
4
Moxey
5
Bamonti
2

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره دوم ،شماره شانزدهم ،بهمن ماه 1331

9

Downloaded from ijndibs.com at 9:37 +0430 on Sunday June 24th 2018

( )0228و بونلی 0و همکاران ( )0290همخوانی دارد.

نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی

قربان صباغ و همکاران

بی تردید تعهد و نگرش دینی ،انسان را در مقابل هجوم اضطراب و ناامیدی نیرومند و آماده می سازد .نگرشهای مذهبی ارزش
مثبتی در پرداختن به نکات معنادار زندگی دارند و می توانند از طریق ایجاد احساس امید و تشویق به نگرش های مثبت ،موجب
آرامش درونی فرد شوند که براساس آن ها بتوان علت به وجود آمدن تداوم و پیشگیری از برخی اختلالهای روانی را تبیین کرد و
به راهکارها و معیارهای سودمندی در راستای پیشگیری و درمان اختلالهای روانی و همچنین تأمین سلامت افراد جامعه دست

اصول نیز بیشتر تأکید می کنند ،کمتر دچار افکار خودکشی می شوند.
فرضیه  :2اضطراب اجتماعی بواسطه تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشی تاثیر غیر مستقیم دارد.
نتایج یافته ها حاکی از آن است تأثیر غیرمستقیم اضطراب اجتماعی بر ایده پردازی خودکشی ( )2/20از طریق تعهد دینی در سطح
 2/29معنادار است بنابراین متغیر تعهد دینی نقش واسطه گری میان اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی ایفا می کنند و
فرضیه  2تأیید می شود .نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقات بونلی و همکاران ( ،)0290سورجاکول ( ،)0228چینآوه و طباطبایی
( )9015همخوانی دارد.
در تبیین این نتیجه این طور می توان گفت که جهت گیری مذهبی نوعی راهبرد است که به وسیله آن مردم می توانند انواع مسائل
زندگی خود را هدایت کنند .جنبه های مختلفی از مذهب و متعلقات آن در ارتقای سلامتی از طرق مختلفی چون سبک زندگی کم
استرس ،افزایش عزت نفس ،احساس درونی ارزشمندی ،احساس اثربخشی ،هیجانات مثبت یا ادراک اینکه مشکلات قابل کنترل یا
مهار کردنی اند و بالاخره انتخاب روش های مقابلۀ مؤثر و فراهم کردن یک منبع حمایت اجتماعی نقش دارد (چین آوه و طباطبایی،
 .)9015افرادی کـه دچار هراس اجتماعی هستند در موقعیـتهای اجتماعی اضطراب شدیدی را تجربه میکنند .اینگونه افراد از
موقعیت هایی که امکان دارد از سوی دیگران مورد قضاوت و بررسی قرار گیـرند هراس دارند .آن ها دائما از آن بیـم دارنـد کـه
مـورد قضاوت ،ارزشیابی ،انتقاد ،تحقیر و تمسخر دیگران واقــع شوند .این اختلال به قدری شدید می تواند باشد که افراد را به
افکار خطرناکی مانند خودکشی بیاندازد (اکبری.)9015 ،
وقتی اضطراب اجتماعی با واسطه تعهد دینی مورد درمان قرار داده شود می تواند بر کاهش افکار خودکشی در بین افراد موثر واقع
بی افتد .به اعتقاد استاک و کپوساوا ( ،)0299به دو دلیل تعهد دینی بر اضطراب اجتماعی و درمان خودکشی مؤثر است :اول این که
مردم از عضویت در یک گروه دینی به عنوان یک حمایت کننده ی اجتماعی بهره مند میشوند و دوم این که با برخورداری از
دانش و آگاهی دینی دربارة عوامل محافظت کننده در مقابل خودکشی ،میزان افکار خودکشی کاهش می یابد .به علاوه ،براساس
نظریه روابط بین فردی خودکشی که بیان می دارد انسان به صورت زیربنایی نیاز به تعلق دارد و اگر این نیاز برآورده نشود ،احتمال
وقوع رفتار خودکشی افزایش می یابد ،بنابر این ،افراد با برخورداری از باورهای مذهبی و توکل به خدا ،احساس تعلق به جایی
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یافت .بر پایه یافته های این پژوهش می توان گفت افرادی که به تعهد بیشتری به مسایل دینی دارند و در عمل به این احکام و

نقش واسطهای تعهد دینی در رابطه بین اضطراب اجتماعی با ایده پردازی خودکشی

قربان صباغ و همکاران

محکم داشته ،از اضطراب و افکار خودکشی نجات می یابند .هم چنان که در مطالعه ای یافت شده است که تعلق داشتن ،یک پیش
بینی کننده معنادار و منفی برای افکار خودکشی است (یو 9و همکاران.)0299 ،
در مجموع ،می توان نتیجه گرفت که داشتن دارا بودن به تعهد دینی ،فشار روانی مرتبط به موقعیت را کاهش می دهد؛ به طوری
که اغلب افراد متعهد از آرامش روانی بیشتری برخوردارند و در مقابل اضطراب ها و هیجانات می توانند مقاوم تر باشند .بنابر این،

محدودیت های پژوهش


جامعه پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه دو شهر ورامین بودند و لذا در تعمیم نتایج پژوهش به سایر گروه
های سنی و سایر نواحی و شهرهای دیگر می بایست احتیاط شود.



به دلیل آنکه ابزار پژوهش پرسشنامه بود و احتمال سوگیری از سوی پرسش شونده ها هست بهتر می بود مصاحبه های
نیمه ساختار یافته نیز برای انجام کار استفاده شود.



با توجه به این که روند انجام پژوهش در فصل امتحانات دانش آموزان واقع شد همکاری مدارس و معلمان به راحتی
امکانپذیر نبود و از این لحاظ محقق با محدودیت های زیادی همراه بود.

پیشنهادات پژوهش


شایسته است پژوهش های دیگری با متغیرهای پژوهش حاضر برای گروه های سنی دیگر و در مناطق و شهرهای دیگر
نیز اجرایی گردد و نتایج مقایسه شود.



اعتقادهای مذهبی و نگرش های توحیدی ،عواملی اند که می توانند دیدگاه و درک افراد را از مشکل های زندگی در
جهت مثبت تغییر دهند .پژوهشهای آینده لازم است میزان تعمیم پذیری این یافته ها را بررسی کنند.

- You
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امروزه به اعتقاد روان شناسان ،تعهد دینی داشتن را یکی از عوامل مراقبت کننده در پیشگیری از ابتلا به اختلالات روانی می دانند.
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Abstract
The aim of this study was to determine the role of an intermediary of religious commitment in the
relationship between social anxiety with the idea of processing a suicide girl teen students in
Varamin County. The present research among fundamental research and in terms of the run method
as descriptive research of correlation and path analysis. All high school girl students of the schools
of the area and the two formed Varamin County by 200 people was set up Morgan table. Religious
commitment questionnaire data collection tool Sandige (1999), social phobic foua questionnaire
et al. (2000) and the scale of the idea of processing a suicide Beck by Beck (1979). For the analysis
of the data and information obtained and test the assumptions of the study path analysis software
using AMOS classification and analysis. The findings of this research show that the direct impact
of religious commitment on social anxiety (11/0) is significant at the level of direct impact of
beliefs, 01.0 suicide (24.0 )ـ, the indirect impact of social anxiety on the idea of processing (03.0)
at the level of meaningful 01.0. The result of this religious commitment in the relationship between
social anxiety with the idea of an intermediary role processing a suicide.
Keywords: religious commitment, social anxiety, the idea of processing a suicide
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