رابطه اضطراب اجتماعي و حمايت اجتماعي با
احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان زن
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پرويز عسگري
فرح نادري
***
هدا شرف الدين
*

**
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چكيده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه اضطراب اجتماعي و حمايت اجتماعي
با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان زن تحصيالت تكميلي واحد علوم
و تحقيقات خوزستان بود .نمونه اين پژوهش شامل  207نفر بودند كه به
صورت تصادفي طبقه ای از بين تمامیدانشجويان زن واحد علوم و تحقيقات
خوزستان انتخاب شدند .براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي اضطراب
اجتماعی و حمايت اجتماعي فيليپس و رضايت از زندگي ( )SWLSاستفاده
شد .پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و نتايج تحليل دادهها با استفاده
از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري در سطح معنی داري
 0/001نشان داد كه بين اضطراب اجتماعي و احساس ذهني بهزيستي
رابطه منفي معنيداري وجود دارد و بين حمايت اجتماعي و احساس
ذهني بهزيستي رابطه مثبت معنيداري وجود دارد .يافتهها نشان داد كه بين
اضطراب اجتماعي و حمايت اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي رابطه
چندگانه وجود دارد .همچنين نتایج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه
حمايت اجتماعي بهترین پيشبينيكنندهي احساس ذهني بهزيستي ميباشد.
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كليد واژگان :اضطراب اجتماعي ،حمايت اجتماعي ،احساس ذهني بهزيستي.

روان شناسي جديد سعي دارد توجه خود را صرفاً به مشكالت رواني معطوف نسازد و بيشتر بر
جنبههاي مثبت زندگي تأكيد ميكند .براي سالهاي زيادي موضوع بهزيستي و شادكامی مورد غفلت
واقع شده بود ،و روي جنبههاي ناشاد انساني مثل افسردگي ،اضطراب و اختالل هيجاني تأكيد ميشد.
اما اخيرا ً اين تعادل برقرار شده و در حال حاضر مطالعات زيادي تحت عنوان بهزيستي ذهني مورد توجه
* عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
** استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
*** کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم هدا شرف الدين در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ميباشد.
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قرار گرفته است (فارنهايم 1و كريستوفاور.)2007 ،2
احساس ذهني بهزیستی یا رضايت از زندگي ،حوزهاي از روان شناسي مثبت نگر است كه تالش
ميكند ارزيابي شناختي (قضاوت كلي در مورد رضايت از زندگي) و عاطفي (تجربه هيجانات
خوشايند و ناخوشايند) مردم از زندگيشان را مورد بررسي قرار دهد .احساس خرسندي و رضايت از
زندگي از مؤلفههاي نگرش مثبت افراد نسبت به جهاني است كه در آن زندگي ميكنند .رضايت از
زندگي با ارزشها ،ارتباطي نزديك اما پيچيده دارد .معيارهايي كه افراد بر پايه آن درك ذهني خود
را از خوشبختي ارزيابي ميكنند ،متفاوت است .در واقع تجربه شادكامی و رضايت از زندگي هدف
برتر زندگي به شمار ميرود و احساس غم و ناخرسندي اغلب مانعي در راه انجام وظايف شمرده
ميشود(آناس ،1993 3به نقل از الگين و هيوبنر.)2001 ،4
احساس ذهني بهزيستي یا رضايت از زندگي از چند جهت اهميت دارد :تأمين سالمت رواني ،جسماني
و افزايش طول عمر ،اثبات ارزش شادكامی براي انسان ،اندازهگيري شاخص كيفيت زندگي در كنار
شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي .در واقع احساس ذهني بهزيستي یا رضايت از زندگي بزرگترين آرزو
و مهمترين هدف زندگي بشر است كه بيش از هر عامل ديگري بهداشت رواني افراد را تحت تأثير قرار
ميدهد (داينر و ساچ و لوکاس و همكاران.)2003 ،5
روان شناسان اجتماعي اعتقاد دارند اضطراب كه عاملي مخرب و نابودكننده است ،از طريق يادگيري و
6
الگوبرداري آموخته ميشود و ميتواند باعث كاهش رضايت از زندگي افراد باشد .اضطراب اجتماعي
به اضطراب يا تجربه هراس كه در موقعيتهاي ميان فردي يا عملكردي ايجاد ميشود ،اطالق ميشود.
افراد داراي اضطراب اجتماعي باال از ارزيابي منفي ديگران نسبت به خود و يا انجام عملي كه باعث
شرمندگي شود ،بيمناكاند .تحقيقات حاكي از آن هستند كه اضطراب اجتماعي با گرايش به اختصاص
توجه به اطالعات تهديد آميز اجتماعي ،از جمله اضطراب مرتبط با احساسات و رفتارها و نشانههاي عدم
رضايت از ديگران همراه است .تئوريهاي شناختي در زمينهي اضطراب حاكي از آن هستند كه توجه
انتخابي به تهديدها ،اضطراب را شديدتر كرده و قضاوت در زمينهي رويدادهاي اجتماعي را به انحراف
ميكشاند (تايلر و بوميا و آمير.)2010 ،7
در تحقيقي كه توسط انج و کولس و هیمبرگ و همكاران ،)2005( 8انجام شد نتايج نشان داد كه بين
رضايت از زندگي و اختالل اضطراب اجتماعي رابطه منفي معنی داري وجود دارد .كاشدان و جالن و
میریت و همكاران ،)2006( 9در پژوهشي تحت عنوان اضطراب اجتماعي و احساس ذهني بهزيستي در
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1. Furnham
2. Christofawer
3. Annes
4. Laughin & Huebner
5. Diener, Suh, Lucas & et al
6. social anxiety
7. Taylor, Bomyea & Amir
8. Eng, Coles, Heimberg & et al
9. Kashdan, Julian, Merritt & et al
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سربازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه نشان داد كه افرادي كه دچار 1 PTSDهستند و در معرض
اضطراب اجتماعي قرار دارند ،احساس ذهني بهزيستيشان رو به كاهش مينهد.
حمايت اجتماعي با رضايت از زندگي ارتباط تنگاتنگ دارد .تحقيقات و بررسيها حاكي از آن
است كه داشتن حمايت اجتماعي ميتواند در رضايت از زندگي افراد تأثيرگذار باشد .بديهي است
كه هم ه انسان ها در هنگام گرفتاري ها به حمايت اطرافيان و دوستان خود نياز دارند تا احساس امنيت
كنند .لذا هر چه حمايت اجتماعي ديگران بيشتر باشد رضایت از زندگی شان نیز بيشتر است .بنابراين
حمايت اجتماعي ،رضايت از زندگي را از دو طريق متأثر ميسازد :اولين روش تأثير مستقيم يا تأثير
عمومی حمايت اجتماعي بر رضايت از زندگي این است كه بدون در نظر گرفتن ميزان پريشاني تجربه
شده از جانب فرد ،بر رضايت از زندگي تأثير ميگذارد .روش دوم شامل تأثير غير مستقيم يا تأثير
ميانجي است كه از افراد در مقابل اثرات منفي در شرايط استرس زا محافظت ميكند( .وان ليون و
پوست و وان آسبک و همكاران )2010 ،2در واقع حمايت يك كمك دوجانبه است كه موجب خلق
تصور مثبت از خود ،پذيرش خود ،اميدواري ،احساس عشق و رضايتمندي ميگردد و اضطراب را
كاهش ميدهد و تمام اينها به فرد فرصت خودشكوفايي و رشد را ميدهد (قنواتيان ،جمشيدي ميانرود،
نوروزي ده ميران.)1381 ،
بخشي پور رودسري ،پيروي و عابديان ( ،)1384طي تحقيقي نشان دادند كه رضايت از زندگي
(احساس ذهنی بهزیستی) و حمايت اجتماعي به طور معناداري سالمت رواني را پيش بيني ميكنند و بين
رضايت از زندگي و حمايت اجتماعي رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .نتايج تحقيقي كه توسط برنا
و سواري ( ،)1386بر روي  190دانشجو انجام شد حاكي از آن بود كه بين هوش هيجاني و رضايت از
زندگي (احساس ذهنی بهزیستی) و نيز بين حمايت اجتماعي دختران و پسران و رضايت از زندگي آنان
رابطهي مثبت وجود دارد .گارسیا و رمیز و جریگو ،)2002( 3در یک تحقیق به بررسی حمایت اجتماعی
و جایگاه مهار به مثابه پیش بینی کننده ی احساس ذهنی بهزیستی در زنان مهاجر مراکشی و پروئی در
اسپانیا پرداختند .نتایج نشان داد همه زنانی که متأهل بودند نسبت به زنانی که مجرد بودند از احساس
ذهنی بهزیستی باالتری برخوردارند واز نظر حمایت اجتماعی هم در سطح باالتری بودند .ساولكول و
پوست و ویتی و همكاران ،)2000( 4پس از انجام يك بررسي بيان ميكنند كه بين حمايت اجتماعي و
احساس ذهني بهزيستي رابطه مثبت وجود دارد.
با توجه به شناخت احساس ذهني بهزيستي همچنين با توجه به تأثير حمایت اجتماعی بر رضايت از
زندگي ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ علمی به اين سؤاالت که:
 )1آیا بین اضطراب اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان زن تحصیالت تکمیلی واحد
علوم تحقیقات خوزستان رابطه وجود دارد؟
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1. posttraumatic stress disorder
2. Van leeuwen, Post, Van Asbeck & et al
3. Garcia, Ramirez & Jariego
4. Savelkoul, Post, Witte & et al
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 )2آیا بین حمایت اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان زن تحصیالت تکمیلی واحد
علوم تحقیقات خوزستان رابطه وجود دارد؟
)3آيا بين اضطراب اجتماعي و حمايت اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان زن
تحصيالت تكميلي واحد علوم تحقيقات خوزستان رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجويان زن تحصيالت تكميلي واحد علوم تحقيقات
خوزستان ميباشند .نمونه اين تحقيق مشتمل بر  207نفر بودند كه به روش نمونهگيري تصادفي طبقه ای
انتخابشدند.
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ابزار پژوهش
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پرسشنامه اضطراب اجتماعي ()SAD

1

در ايران اين پرسشنامه توسط ابراهيمی قوام ( )1369بر روي  200نفر از دانشآموزان در دامنه سني
 17ـ  11سال اجرا گرديد ،و داراي دو خرده مقياس اجتناب اجتماعي و ترس از ارزشيابي منفي است و
داراي  58ماده ميباشد كه  28ماده مربوط به اجتناب اجتماعي و  30ماده آن مربوط به ترس از ارزشيابي
منفي است .در خرده مقياس اجتناب اجتماعي  15ماده پاسخ مثبت و  13ماده پاسخ منفي دارد و نمره
باالتر در آن نشان دهنده اجتناب و پريشاني اجتماعي بيشتر است .نمره كل با اضافه كردن مجموع تعداد
پاسخ هاي «درست» براي مادههاي  2ـ  5ـ  8ـ 10ـ  11ـ  13ـ  14ـ  16ـ  18ـ  19ـ  20ـ  21ـ  23ـ  24ـ 26
و پاسخهاي «نادرست» براي بقيه مادهها به دست ميآيد .اما در خرده مقياس ترس از ارزشيابي منفي17 ،
ماده پاسخ مثبت و  13ماده پاسخ منفي دارد و نمره باالتر در آن نشان دهنده ترس از ارزشيابي منفي بيشتر
است .نمره كل با اضافه كردن مجموع تعداد پاسخهاي «درست» براي مادههاي  30ـ  31ـ  33ـ  35ـ 37
ـ  39ـ  41ـ  42ـ  45ـ  47ـ  48ـ  50ـ  52ـ  53ـ  56ـ  57ـ  58و پاسخ «نادرست» براي بقيه مادهها حاصل
ميشود .پيوستار پاسخها بر پايه طيف درست و نادرست رتبهبندي شده و به ترتيب نمرههاي صفر و
يك به هر پاسخ اختصاص يافته است (به نقل از شفيعي نژاد .)1382 ،واتسون و فرند )1969( 2اعتبار اين
پرسشنامه را براي اجتناب اجتماعي برابر  0/68و براي ترس از ارزشیابی منفي برابر  0/78گزارش كردند.
آنها با استفاده از آزمون اضطراب آشكار تيلور ( )1953پايايي اين پرسشنامه را مورد ارزيابي قرار دادند
و ضرايب همبستگي به دست آمده براي اين دو به ترتيب  0/60و  0/54گزارش شد كه هر دو در سطح
 p =0/05معنيدار هستند (منصوري.)1377 ،
مهرابي زاده هنرمند ،نجاريان و بهارلو ( )1378اعتبار اين مقياس را با استفاده از روش سازه  0/85و با
خرده مقياس اضطراب اجتماعي  0/67گزارش نمودند و ضريب پايايي اين پرسشنامه را از طريق آلفاي
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1. Social Anxiety Inventory
2. Watson & Friend
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كرونباخ  0/92و از روش بازآزمايي  0/89گزارش نمودند .در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه
اضطراب اجتماعي از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه براي كل پرسشنامه به ترتيب
برابر با  0/86و  0/56ميباشد .براي تعيين اعتبار پرسشنامه ياد شده نمره آن با نمره پرسشنامه اضطراب
عمومی همبسته شد و مشخص گرديد كه رابطه مثبت معنيداري بين آنها وجود دارد (،p = 0/0001
 r = 0/50و  ،)N = 50كه بيانگر برخورداري پرسشنامه از اعتبار الزم ميباشد.
پرسشنامه حمايت اجتماعي فيليپس :1پرسشنامه ارزيابي حمايت اجتماعي توسط (واكس ،فيليپس ،هلي،
تامسون ،ويليامز ،استورات )1977 ،2تهيه گرديده است .اين پرسشنامه داراي  23ماده است كه سه حيطه
خانواده ( 8ماده) ،دوستان ( 7ماده) و سايرين ( 8ماده) را در بر ميگيرد(به نقل از باوی .)1383 ،حمايت
خانواده ،نمرهاي است كه فرد با توجه به پاسخ هايش به پرسش هاي شماره 22 ،18 ،13 ،11 ،9 ،7 ،4 ،2
ميگيرد .و حمايت دوستان نمرهاي است كه فرد در پاسخ به پرسشنامههاي شماره ،19 ،16 ،15 ،10 ،6 ،1
 23ميگيرد و حمايت سايرين نمرهاي است كه فرد با توجه به پاسخ هايش به پرسش هاي شماره ،5 ،3
 21 ،20 ،17 ،14 ،12 ،8ميگيرد .همچنين حداقل و حداكثر نمره بين صفر و  23متغير است و باال بودن
ن بودن نمره بيانگر حمايت اجتماعي پايينتر
نمره در اين پرسشنامه بيانگر حمايت اجتماعي باالتر و پايي 
ميباشد (به نقل از ملك زاده .)1383 ،در پژوهش مشاك ( )1385براي تعيين اعتبار اين پرسشنامه نمره
كل آزمون و آزمون اضطراب اجتماعي همبسته و ضريب همبستگي  0/17به دست آمد و ضرايب
پايايي به دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف براي كل مقياس به ترتيب  0/72و  0/70به دست آمد .در
تحقيق حاضر ،ضرايب پايايي پرسشنامه حمايت اجتماعي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف
محاسبه گرديد كه به ترتيب  0/75و  0/71ميباشد .براي تعيين اعتبار پرسشنامه ياد شده نمره آن را با
نمره پرسشنامه شادكامی همبسته نموديم و مشخص گرديد كه رابطه مثبت معنيداري بين آنها مشاهده
ميشود ( r = 0/39 ،p = 0/004و ،)N = 50كه بيانگر برخورداري پرسشنامه حمایت اجتماعی از اعتبار
الزم ميباشد.
4
3
مقياس رضايت از زندگي ( : )SWLSاین مقیاس (دینر ،امونز ،الرسن و گریفین  )1985 ،برای
اندازه گیری رضایت از زندگی به کار گرفته شده است .مقیاس دارای  5ماده است و هر ماده
ال مخالفم) تا ( 7کام ً
 7گزینه دارد که در این بررسی از ( 1کام ً
ال موافقم) نمره گذاری شده
است .هادیانفرد ( )1382از این مقیاس برای سنجش احساس ذهنی بهزیستی استفاده کرده
است .اسچيمك و همكاران )2002( 5بين نمرههاي اين مقياس با برون گرايي و نوروزگرايي
به همبستگي  0/46و  0/48دست يافتند و پايايي اين مقياس را از روش آلفاي كرونباخ براي
ملتهاي آمريكايي ،آلمانی ،ژاپني ،مكزيكي و چيني به ترتيب 0/61 ،0/76 ،0/79 ،0/82 ،0/90
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1. Phillip
2. Wax, Phillips, Helly, Tohmson, willams & stwart
3. Satisfaction with life scale
4. Diener, Emmons, Larsen & Griffin
5. Schimmack & et al
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گزارش كردند .اسماعيلي ( )1387براي تعيين اعتبار اين مقياس به طور همزمان آن را با مقياس
شادكامی آكسفورد اجرا كرد كه ضريب اعتبار همزمان آن دو  0/66به دست آمد و براي تعيين
پايايي آن از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و ضريب پايايي  0/80را گزارش كرد .در تحقيق
حاضر پايايي اين مقیاس نيز با دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه گرديد كه به ترتيب
برابر  0/84و  0/81ميباشد كه بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول مقیاس مذكور است .براي تعيين
اعتبار مقیاس ياد شده نمره آن را با نمره پرسشنامه شادكامی همبسته نموديم و مشخص گرديد
كه رابطه مثبت معنيداري بين آنها وجود دارد ( r = 0/60 ،p = 0/0001و  ،)N = 50كه بيانگر
برخورداري مقیاس رضايت از زندگي از اعتبار الزم ميباشد.

D
I

يافتههاي پژوهش

با توجه به سئواالت پژوهش سه فرضیه تدوین شد که یافته های آن درجداول شماره  1و 2
آورده شده است.
فرضيه اول :بين اضطراب اجتماعي و احساس ذهني بهزيستي دانشجویان زن رابطه وجود
دارد.
فرضيه دوم :بين حمایت اجتماعی و احساس ذهني بهزيستي دانشجويان زن رابطه وجود دارد.
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جدول  .1ضريب همبستگي ساده اضطراب اجتماعي و حمايت اجتماعي با احساس ذهني
بهزيستي دانشجويان زن

متغيرها

احساس ذهني
بهزيستي

v
i

ضريب همبستگي
r

اضطراب اجتماعي

-0/30

حمایت اجتماعی

0/45

سطح معنيداري
p

تعداد آزمودنيها

p>0/001

207

h
c

r
A

p>0/001

207

همان طــوري كه در جـــدول « »1مشاهده ميشود بين اضطراب اجتماعي و احساس ذهني بـــهزيستي
دانشــجويان زن رابطهي منــفي معــنی داری وجـود دارد .در نتيـــجه فرضــيه اول تأیيد ميگــردد
()r = -0/30 ،p >0/001 ،n = 207
همچنین در جدول « »1مشاهده ميشود بين حمایت اجتماعی و احساس ذهني بهزيستي دانشجويان
زن رابطــهي مثبــت معـــنی داری وجــود دارد در نتـــيــجه فرضـــيه دوم تأیـــيــــد ميگـــردد.
()r = 0/45 ،p>0/001 ،n =207
فرضيه سوم :بين اضطراب اجتماعی و حمايت اجتماعي با احساس ذهني بهزيستي دانشجويان زن رابطه
چندگانه وجود دارد.
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جدول  .2ضرايب همبستگي چندگانه اضطراب اجتماعی و حمايت اجتماعی با احساس ذهنی
بهزيستی دانشجويان زن با روش الف «ورود ( »)Enterو ب «مرحله اي (»)Stepwise
الف

ضريب
شاخص هاي آماري
همبستگي چندگانه
تعيين
MR
RS
متغير مالك متغيرهاي پيش بين

نسبت F
احتمالp

ضرايب رگرسيون
1

احساس ذهنی بهزيستی

1ـ اضطراب اجتماعی

0/30

F=21/28
0/09
p=0/0001

β= -0/30
t= -4/60
p=0/0001

2ـ حمايت اجتماعی

0/50

F=33/58
0/25
p=0/0001

β= -0/20
t= -3/24
p=0/0001

D
I

ب

ضريب
شاخص هاي آماري همبستگي چندگانه
تعيين
MR
متغير مالك متغيرهاي پيش بين
RS
احساس ذهنی بهزيستی

S
f

1ـ حمایت اجتماعی

2ـ اضطراب اجتماعی

0/45

β= 0/40
t= 6/35
p=0/0001

ضرايب رگرسيون

نسبت F
احتمالp

1

F=54/11
0/20
p=0/0001

β= 0/45
t= 7/35
p=0/0001

F=33/58
0/25
p=0/0001

β= 0/40
t= 6/45
p=0/0001

o
e

0/50

2

2

β= - 0/20
t= - 3/24
p=0/0001

همان طوري كه در قسمت الف جدول شماره  2نشان داده شده است طبق نتايج حاصل از تحليل
رگرسيون با روش ورود مكرر ،ضريب همبستگي چند متغيري براي تركيب خطي متغيرهاي اضطراب
اجتماعي و حمايت اجـتماعي با احــساس ذهني بهزيستي دانشجویان زن در سطح  ،p >0/001برابر
با MR=0/50و  RS =0/25ميباشد .بنابراين فرضيه سوم تأييد شد .با توجه به ضريب تعيين  RSمشخص شد
كه  25درصد واريانس احساس ذهني بهزيستي دانشجویان زن توسط متغيرهاي پيش بين قابل تبيين است.
همچنين با توجه به قسمت ب جدول مذكور مشاهده ميشود كه از ميان اضطراب اجتماعي و حمايت
اجتماعي به عنوان متغيرهاي پيشبين ،ابتدا متغيرحمايت اجتماعي پيشبيني كننده براي احساس ذهني
بهزيستي دانشجويان زن ميباشد و بعد اضطراب اجتماعي در پيشبيني كنندگي احساس ذهني بهزيستي
نقش دارد.

v
i

h
c

بحث و نتيجهگيري

r
A

بر اساس يافتههاي حاصل از اين پژوهش بين اضطراب اجتماعي و احساس ذهني بهزيستي دانشجويان
ي معنی دار وجود دارد .نتايج حاصل از اين فرضيه با يافتههاي انج و همكاران ( )2005و
زن رابطه منف 
كاشدان و همكاران ( )2006همخواني دارد .در تبيين كلي اين فرضيه ميتوان گفت اضطراب يكي از
شايع ترين بيماريهاي قرن حاضر است كه همه افراد را در جامعههاي مختلف تحت تأثير قرار ميدهد
طبق ديدگاه روان شناسان اجتماعي اضطراب ترسي است كه فرد در خانواده در دوران كودكي آن را
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تجربه ميكند ،در خود دروني ميكند و به تدريج اين ترس درونی را در جامعههاي مختلف از
خود نشان ميدهد .اضطراب در زندگي عامل ويران كنندهاي است كه هم روي جسم و هم روي
روان فرد تأثير منفي ميگذارد و او را از انجام هر كاري منع ميكند (ورزنده .)1387 ،پس در
چنين موقعيتي نميتوان انتظار داشت كه فرد با ديد مثبتي به زندگي بنگرد .هر چه نگراني و دلشوره
شخص در موقعيتهاي عمومی زندگي بيشتر باشد اين نگراني در موقعيت هاي اجتماعي زمينه
مساعدتري را براي بروز اضطراب اجتماعي ايجاد خواهد كرد .که معموآل زنان نسبت به مردان
از اضطراب اجتماعی باالتری برخوردارند .بر پايه نظريه بندورا )1997( 1افرادي كه اضطراب
اجتماعي بااليي دارند ،اغلب احساس ميكنند كه مهارت هاي ويژه و تواناييهاي الزم براي رفتار
ميان فردي را ندارند و چشم داشت كمی از موفقيت در موقعيتهاي اجتماعي دارند .اين امر سبب
بروز اضطراب بيشتر و تداوم اضطراب در آنان ميگردد بنابراين بايد زنان را در شناخت و اصالح
تفكرات ،نگرشها و اسنادهاي منفي ياري داد .آموزش مهارتهاي اجتماعي مانند نحوه برخورد
با مردم ،شيوه استفاده از امكانات محيطي و عمومی موجب افزايش تقويتهاي محيطي مثبت و
كاهش تقويت منفي ميگردد كه همين امر به نوبه خود ميتواند باعث افزايش رضايت و شادي
در آنان گردد (خير و استوار و لطیفیان و همكاران.)1387 ،
همچنين بر اساس يافتههاي حاصل از اين تحقيق روشن شد كه بين حمايت اجتماعي و احساس
ذهني بهزيستي دانشجويان زن رابطه مثبت معنيدار وجود دارد .نتايج حاصل از اين فرضيه با
يافتههاي بخشی پور رودسري ،پيروي و عابديان ( ،)1384برنا و سواري ( ،)1386ساولكول و
همكاران ( )2000و گارسیا و رمیز و جریگو( ،)2002همخواني دارد .حمايت اجتماعي براي ادامه
زندگي افراد اجتماع به ويژه رضايت از زندگي ضروري است .از طريق حمايت اجتماعي است
كه افراد ميتوانند فشارهاي رواني خود را تحمل كرده و از اين طريق روي كمك ديگران حساب
باز كنند .بنابراين حمايت اجتماعي به عنوان يك عامل مهم ميتواند به رضايت از زندگي افراد
كمك كند .حمايت اجتماعي نيرومندترين نيروي مقابلهاي براي رويارويي موفقيت آميز و آسان
افراد در زمان درگيري با شرايط تنشزا شناخته شده و تحمل مشكالت رامخصوصاً براي زنان
تسهيل ميكند .همچنين حمايت اجتماعي از طريق ايفاي نقش واسطهاي ميان عوامل تنشزاي
زندگي و بروز مشكالت جسمی و رواني و همچنين تقويت شناخت افراد ،باعث كاهش تنش
تجربه شده ،افزايش ميزان بقا و بهبود كيفيت زندگي و رضايت از زندگي زنان ميشود (قائدي
و يعقوبي.)1387 ،
از ديگر نتايج تحقيق حاضر اين بود كه بين اضطراب اجتماعي و حمايت اجتماعي با احساس
ذهني بهزيستي دانشجويان زن رابطه چندگانه وجود دارد .که از ميان متغيرهاي اضطراب اجتماعي
و حمايت اجتماعي به عنوان متغيرهاي پيشبين ،متغيرحمايت اجتماعي بهترین پيشبيني كننده
براي احساس ذهني بهزيستي دانشجويان زن ميباشد .زنان براساس خصوصیات جامعه ایرانی،
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بیش از مردان به خانواده خود چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ رفتاری و عاطفی وابستگی دارند.
خانواده قدرت تأثیر گذاری بیشتری بر روی افراد مؤنث خود دارد ،حال آن که در مورد مردان
این نفوذ با شدت کمتری اعمال می شود .بنابراین حمایت اجتماعی بهترین پیش بینی کننده برای
احساس ذهنی بهزیستی می باشد (قائدی و یعقوبی.)1387 ،
منابع

اسماعيلي شاه سيد علي اكبري ،الهه ( .)1387اعتباريابي مقياس اضطراب مرگ و مقايسه ميزان اضطراب
مرگ ،گرايش به خودكشي و رضايت از زندگي در دانشجويان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اهواز .پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
باوی ،ساسان ( .)1383رابطه خود بیمار انگاری با حمایت اجتماعی در زنان و مردان شهر اهواز .پایان نامه
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
بخشی پور رودسري ،عباس ،پيروي ،حميد و عابديان ،احمد .)1384( .بررسي رابطه ميان رضايت از
زندگي و حمايت اجتماعي با سالمت روان در دانشجويان .فصلنامه اصول بهداشت رواني ،سال هفتم،
شماره  27و  ،28صفحه  152ـ .145
برنا ،محمدرضا ،سواري ،كريم .)1386( .بررسي رابطه هوش هيجاني و حمايت اجتماعي با رضايت
از زندگي در دانشجويان .فصلنامه علمی ترویجی یافته های نو در روان شناسی ،سال اول ،شماره،4
صفحه 95-82
خير ،محمد ،استوار ،صغري ،لطيفيان ،مرتضي ،تقوي ،سيد محمدرضا و ساماني ،سيامك (،)1387
اثر واسطهگي توجه متمركز بر خود و خودكارآمدي اجتماعي بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و
سوگيري داوري در دانشآموزان دبيرستانی شهر شيراز .مجله روان پزشكي و روانشناسان باليني ايران،
سال چهاردهم ،شماره  ،1صفحه 32 :ـ .24
شفيعينژاد،رويا(.)1382رابطهپيشايندهايمهمخودناتوانسازيتحصيليبااضطراباجتماعیوارتباط
خود ناتوانسازي تحصيلي با عملكرد تحصيلي ،اضطراب اجتماعي و آموزشگاهي دانشآموزان پسر
پايه اول راهنمايي شهرستان اهواز .پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز.
قائدي ،غالمحسين ،يعقوبي ،حميد ( .)1387بررسي رابطه بين ابعاد حمايت اجتماعي ادراك شده و ابعاد
بهزيستي در دانشجويان دختر و پسر .مجله ارمغان دانش ،دوره  ،13شماره  ،2صفحه  81ـ .69
قنواتيان ،مهرنوش؛ جمشيدي ميانرود ،ليدا؛ نوروزي ده ميران ،ويدا ( .)1381بررسي رابطه بين سالمت
روان با تفكر پارانوئيد و حمايت اجتماعي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی اهواز،
پايان نامه دوره كارشناسي روان شناسي باليني ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
هادیانفرد ،حبیب ( .)1382احساس ذهنی بهزیستی و فعالیت های مذهبی در گروهی از مسلمانان .فصلنامه
اندیشه و رفتار ،سال ششم ،شماره 34 ،1ـ.25
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 حمايت اجتماعي و اضطراب اجتماعي دانشآموزان،) مقايسه باورهاي غير منطقي1385(  رويا،مشاك
پاياننامهكارشناسيارشدروان شناسي.دختردارايمادرانشاغلوغيرشاغلدبيرستان هايشهراهواز
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،عمومي
 حمايت اجتماعي در بيماران خودسوز، عزت نفس، مقايسه سالمت عمومي.)1383(  محمد،ملك زاده
 پايان نامه كارشناسي.و غير خودسوز بستري در بيمارستان سوانح و سوختگي چرمی شهرستان گناوه
. دانشگاه آزاد اسالمی اهواز،ارشد روان شناسي عمومي
 احساس تنهايي و اضطراب، رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزت نفس.)1377(  فريبا،منصوري
 پايان نامه.اجتماعي با ابراز وجود دانش آموزان دختر دبيرستان هاي نظام جديد شهرستان اهواز
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي
 رابطه كمالگرايي و اضطراب.)1378(  رويا، بهمن و بهارلو، نجاريان، مهناز،مهرابي زاده هنرمند
،3  شماره، سال سوم، مجله علمی پژوهشي روان شناسي.اجتماعي در دانشجويان شهيد چمران اهواز
.231  ـ248 صفحه
تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب و ابراز وجود دانشآموزان دبيرستانی. )1387(  مهتاب،ورزنده
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي.شهرستان بهبهان
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