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چکیده
مقرمه :اضطراب اجتماعی در نوجوانان شیوع باتیی دارد .بشا تکیشه بشر مبشانی ن شری ،پشژوهش
حاضر با هدف پیش بینی اضطراب اجتماعی نوجوانشان بشر اسشاس باورهشای فراششناختی ،ذهشن
آگاهی و ترس از ارزیابی منفی انجام شد.
روش :روش پژوهش حاضر ،توصیفی – مقطعی از نوع همبستگی است .جامعۀ آمشاری پشژوهش
حاضر ،دربرگیرندۀ کلّیّۀ دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم دوره دوم متوسطه است که در سشال
تحصیلی  1395-96در دبیرستانهای شهر ورامین مشیول به تحصیل بودند .بر اسشاس جشدول
کرجسی و موگان 329 ،نفر به روش نمونهگیشری تصشادفی خوششهای – چندمرحلشهای انتخشاب
شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه باورهای فراشناختی ولشز ) ،(MCQ-30پرسششنامه
پنج مولفهای ذهن آگاهی ) ،(FFMQفرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفشی  )(BFNE-Sو
پرسشنامۀ هراس اجتماعی کانور ) (SPIاستفاده شد .سپ  ،دادهها بشا اسشتفاده از آزمشونهشای
ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد رابطه معناداری بشین باورهشای فراششناختی
(r=0/269ب  ،)P=0/0000ذهن آگاهی (r=-0/252ب  )P=0/0000و تشرس از ارزیشابی (r=0/196ب
 )P=0/0000با اضطراب اجتماعی نوجوانان وجود دارد .تحلیشل رگرسشیون گشام بشه گشام نقشش
پیشبین متییرهای پژوهش را در اضطراب اجتمشاعی تاییشد مشیکنشد .بشهطشور کلشی ،باورهشای
فراشناختی ،ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی  17درصد از تیییرات اضطراب اجتمشاعی نوجوانشان را
پیشبینی میکنند (.)P=0/000
نتیجهگیری :باورهای فراشناختی ،ذهن آگاهی و تشرس از ارزیشابی منفشی سشهمی مسشتقل در
اضطراب اجتماعی نوجوانان دارند .کاربرد یافتهها بهصورت ن ری و کشاربردی مشورد بحشر قشرار
گرفته است.
کلیر واژ ها :باورهای فراشناختی ،ذهن آگاهی ،ترس از ارزیابی منفی ،اضطراب اجتماعي.
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The prediction of social anxiety in adolescents based on
metacognitive beliefs, mindfulness and fear of negative
evaluation
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Abstract
Purpose: Social anxiety in adolescents is prevalent. Relying on
the theoretical foundations, this study was conducted with the aim
of prognosis the social anxiety in adolescents based on
metacognitive beliefs, mindfulness and fear of negative evaluation.
Method: The present study is descriptive-cross-sectional and
correlational. The statistical population of the present study
includes all male and female students of the third grade of
secondary education who study at high schools in the Varamin city
of during the academic year of 1963-96. 329 people were selected
by cluster-multistage sampling. To collect data, Wales’s metacognitive beliefs questionnaire (MCQ-30), Fifth Mindfulness
Knowledge Questionnaire (FFMQ), Negative Fear Scale (BFNES) and Social anxiety Conor Questionnaire (SPI) were used. Then,
the data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and
stepwise regression analysis.
Results: The results of Pearson correlation coefficient indicated
that there was a significant relationship between metacognitive
beliefs (r= 0.269, P=0.000), mindfulness (r= -0.252, P=0.000) and
fear of evaluation (r= 0.196, P=0.000) with social anxiety in
adolescents. Stepwise regression analysis confirms the role of
predictor variables in social anxiety. In general, meta-cognitive
beliefs, mindfulness, and fear of evaluating predicted 17 percent of
social anxiety changes in teens (P=0.000).
Conclusion: metacognitive beliefs, mindfulness, and fear of
negative evaluation have an independent role in social anxiety in
adolescents.
Keywords: social anxiety, metacognitive beliefs, mindfulness,
fear of negative evaluation, adolescent.
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مقدّمه
اضطراب اجتماعي  ،يك اختالل شايع و ناتوانكننده است و تأ ير قابلتهوجهي بهر كيفيهت زنهدگي
مبتاليان به اين اختالل دارد (جكيمين و هريس .)2012 ،2از لحاظ ميزان شيوع ،اضطراب اجتمهاعي
يكي از سه اختالل شايع روانپزشكي بعد از افسردگي اساسي 3و الكسيم 4است (بوگلز ،آلدن ،بيهدل،
پين و كالر  .)2010 ،5در سالهاي اخير ،بازشناسي اضطراب بهعنوان يهك مسهللة جهدّي كهه در
سنين كودكي و نوجواني اتّفاق ميافتد ،مورد توجه قرار گرفته است .به اين دليل كه اضطراب ا رات
زيادي روي كاركرد تحصهيلي و اجتمهاعي نوجهوان مهيگهذارد و پيامهدهاي بلندمهدّت زيهادي دارد
(كارترايت -هاتون .)2004 ،6در نتيجه ،شناسهايي بهه هنگهام ايهن اخهتالل در نوجوانهان و بررسهي
همبستهها و عوامل مر ر در بروز اين اختالل ضروري بهه نظهر مهيرسهد .در دوره نوجهواني شهيوع
اختالالت رواني به سرعت رشد مييابد؛ بهطوريكهه  20درصهد نوجوانهان دچهار اخهتالالت روانهي
ميشوند (ايتر ،مورگان ،لوبانز.)2016 ،7
عالوهبراين ،ادبيات پژوهشي نشان ميدهد كه نقص در سالمت روان بهطور قابل مالحظهاي با
ديگر نگرانيهاي رشدي ،رفتاري و سالمتي از جمله مشكالت تحصيلي ،سوءمصرف مواد ،مشكالت
اجتماعي ،اختالل رواني و افزايش خودكشي مهرتبط اسهت (روزنبهام 8و همكهاران2015 ،؛ سهوير 9و
همكاران .)2012 ،در بزرگترين مطالعة همهگيرشناسي اختالالت رواني در نوجوانان  13تا  18ساله،
بارستين 10و همكاران ( )2011شيوع مادامالعمر  8/6درصدي ( 9/2درصد در دختران و  7/9درصد در
پسران) را براي اختالل اضطراب اجتمهاعي گهزارش كردنهد .بهر اسهاس ويراسهت پهنجم راهنمهاي
تشیيصي و آماري اختالالت رواني ،11اختالل اضطراب اجتماعي بهعنوان ترسهي پايهدار از ارزيهابي
منفي شناخته ميشود كه بهطور معمول خود را با پريشاني شديد يا اجتناب از موقعيتهايي كهه فهرد
توسط ديگران مورد ارزيابي قرار ميگيرد ،نشان مهيدههد (انجمهن روانپزشهكي آمريكها.)2013 ،12
چنين عال مي موجب پريشاني در فرد شده و اغلب مشكالتي در روابهط اجتمهاعي و رشهد شهغلي و
تحصيلي به وجود ميآورند (هافمن ،بيتچر و وو.)2015 13
1

1. Social Anxiety
2. Jakymin & Harris
3. Major Depression Disorder
4. Alcoholism
5. Bogels, Alden, Beidel, Pine & Clark
6. Cartwright‐Hatton
7. Eather, Morgan & Lubans
8. Rosenbaum
9. Sawyer
10. Burstein
11. DSM-5
12. American Psychiatric Association
13. Hofmann, Boettcher & Wu
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عالوهبراين ،اختالل اضطراب اجتماعي معموالً سير مزمني به همراه دارد (وانگ و راپي)2016 ،1
و بهرغم تأييد ا ربیشي برخي درمانها از جمله درمان شناختي -رفتاري ،همچنان درمهان تضهمين
شدهاي كه مورد تأييد همگان باشد ،بهراي ايهن اخهتالل وجهود نهدارد (مهك آليهوي ،كاسهتوگاي و
گولدفرد .)2014 ،2به همين دليل ،دير زماني است كه مدلهاي میتلفي جهت شناسايي عوامل مر ر
در بروز و تداوم اين اختالل شكل گرفتهاند .مدلهاي نظري اختالل اضطراب اجتماعي با تكيهه بهر
عوامل كليدي رفتاري و شناختي ،حجم زيادي از پژوهشها و پروتكلهاي درماني را برانگيیتهانهد.
هدف از ارا ه اين مدلها ،تبيين عوامل مر ر در تداوم اختالل اضطراب اجتماعي است .بااينحال ،در
ادبيات پژوهشي مدلي كه بهطهور جهامع ،عوامهل كليهدي سهببشهناختي و اسهتمراربیش اخهتالل
اضطراب اجتماعي را در هم ادغام كند ،وجود نهدارد (بهه نقهل از وانهگ و راپهي .)2016 ،در نتيجهه،
پژوهش حاضر در نظر دارد با ادغام برخي از اين مدلهاي نظري ،پيشبينها و همبستههاي مر ر در
بروز اضطراب اجتماعي را مورد بررسي قرار دهد.
ادبيات پژوهشي نيز بر نقش فراشناخت در اضطراب اجتماعي صهحه مهيگذارنهد .بهراي مثهال،
اسپادا ،كاسلي ،منفردي ،ربچي ،رووتهو ،راجيهرو )2012( 3نيهز ابعهاد فراشهناختي از جملهه باورههاي
فراشناختي مثبت در زمينه نگراني و اعتمادشناختي پايين را جزء علل بهه وجهود آورنهده اضهطراب و
نگراني بر ميشمارند .وانگ و مولدز )2010( 4با پژوهشي نشان دادند ،اضطراب اجتماعي با باورهاي
فراشناختي مثبت درباره نشیوار فكري مرتبط است .از سوي ديگهر ،برخهي از مهدلههاي اضهطراب
اجتماعي همچون مدل كالر  5و ولز ( )1995بيان ميكنند كهه در اضهطراب اجتمهاعي ،توجهه بهه
سمت محرّ هاي تهديدكنندهاي معطوف ميشود كه به ترس از ارزيابي منفي 6مربوط ميشود .بهر
اساس اين مدل ،افراد مبتال به اضطراب اجتماعي از بيم اينكه ديگران آنها را مورد ارزيهابي منفهي
قرار دهند ،توجهشان را به سوي محرّ هاي تهديدكننده دروني مثل واكنشههاي اضهطراب سهوق
ميدهند .اين مسلله شانس ارزيابي مجدد موقعيت را از بين ميبرد و با عملكرد اجتماعي در تعارض
قرار ميگيرند و باعث ميشوند ،شیص به اين نتيجه برسد كه ممكن اسهت همهانگونهه كهه خهود
احساس ميكند ،از نظر ديگران نيز مضطرب به نظر برسد (به نقل از مك اوي و پريني.)2009 ،7
در پژوهش ياپ ،گيبز ،فرانكيس و شاستر )2016( 8نتايج نشهان داد تهرس از ارزيهابي مثبهت و
9
منفي رابطه بين كمالگرايي ناسازگارانه و اضطراب اجتماعي را تعديل كردنهد .لوينسهون و رودبهاق
( ) 2012نيز در بررسي نقش ترس از ارزيابي منفي اجتماعي در همايندي اختالل خوردن و اضطراب
1. Wong & Rapee
2. McAleavey, Castonguay & Goldfried
3. Spada, Caselli, Manfredi, Rebecchi, Rovetto & Ruggiero
4. Wong & Moulds
5. Clark
6. Fear of Negative Evaluation
7. McEvoy & Perini
8. Yapa, Gibbsb, Francisb and Schusterb
9. Levinson & Rodebaugh
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اجتماعي نشان دادند ترس از ارزيابي منفي عامل آسيبپذيري در هر دو اختالل خوردن و اضهطراب
اجتماعي است .عالوهبراين ،تيزدل 1و همكاران ( )1999بر اين باورند كه ذهن آگاهي 2باعهث عهدم
محوريت ذهن فرد نسبت به الگوهاي فكري تكراري و همچنين كاهش نشیوار فكهري مهيگهردد.
مهارت حضور ذهن ،افراد را متوجه افكار زا د خود ميسازد و مجدداً افكار آنها را به ساير جنبههاي
زمان حال ،نظير تنفس ،راه رفتن همراه حضور ذهن يا صداهاي محيطي ،معطوف ميسازد و از ايهن
طريق باعث كاهش نشیوار فكري ميگردد .بهه بهاور لينههان )1993( 3مرلفههههاي ذههن آگهاهي
همچون مشاهده افكار و هيجانات فعلي ،بدون سعي در اجتناب يا فرار از آنها ،ميتوانهد بههعنهوان
نمونهاي از مواجهه تلقي شود كه به نوبه خود باعث خاموشي پاسخهاي ترس و رفتارههاي اجتنهابي
كه توسط محر هاي ترسانگيز تقويت شدهاند ،گردد؛ بنابراين ،توانايي تحمل هيجانهاي منفهي و
توانايي مدارا با آنها ا رات مفيدي به همراه دارد .جزايري ،لي ،گلدين و گهراس )2016( 4ا ربیشهي
درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي در بهبهود عال هم اضهطراب اجتمهاعي مهر ر دانسهتند.
هايس -اسكلتون و گراهام )2013( 5در پژوهش خود نشان دادند ذهن آگاهي با اضطراب اجتمهاعي
ارتباط معنيداري دارد .پژوهش دسروزيرس ،كلمانسكي و نولن هوكسما )2013( 6نشان داد كه همه
مرلفههاي ذهن آگاهي بهطور معنيداري به همه ابعاد افسردگي و اضطراب همبستگي معنهادار دارد؛
اما مرلفه توصيف ذهن آگاهي با تنش -اضطراب كلي رابطهاي نشان نداد و مرلّفه مشهاهده نيهز بها
هيچيك از ابعاد افسردگي و اضطراب همبستگي معنادار نشان نداد.
ولز )2007( 7در تبيين فراشناخت 8اختالل اضطراب اجتماعي فرض بر آن ميگذارد كهه سهبك
پردازش ايجاد شده توسّط فراشناخت فرد ،موجب افكار و عقايد منفي نسبت به خود ،در موقعيتهاي
اجتماعي مي گردد و داشتن باورهاي فراشناختي بهصورت منفي ،در مورد توجهه متمركهز بهر خهود و
محيط بيروني ،در حفظ اختالل سهيماند .ولز معتقد است بيماران با اضهطراب اجتمهاعي ماننهد يهك
مشاهدهگر بيروني ،توجه خود را بر تصوير ارا ه شده در موقعيتهاي اجتماعي ،متمركز ميكنند و در
ادامه درگير يك فرايند نگراني -نشیوار ذهني در قبل و بعد از موقعيت اجتماعي مهيشهوند .نتيجهه
اين تكرار و تصوّرات منفي ،شكلگيري رفتارهاي مقابلهاي است (ولز .)2007 ،با توجه بهه نزديكهي
مفاهيم نظري اختالالت اضطرابي و مرلفههاي ذهن آگاهي ،باورهاي فراشناختي و ترس از ارزيهابي
منفي ،بررسي ميزان همبستگي آنها با اضطراب اجتماعي ضروري به نظر ميرسهد .جنبهه نهوآوري
پژوهش حاضر در اين است كه اكثر مطالعات انجام شهده در زمينهه اضهطراب اجتمهاعي بههصهورت
1. Teasdale
2. Mindfulness
3. Linhan
4. Jazaieri, Lee, Goldin & Gross
5. Hayes-Skelton & Graham
6. Desrosiers, Klemanski, Nolen-Hoeksema
7. Wells
8. Metacognition
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آزمايشي و در مقياس كوچك انجام شدهاند .بررسي سازههاي مرتبط بر اساس مدلهاي نظري مي-
تواند نقش مهمي در نظريهه آزمهايي اضهطراب اجتمهاعي در جمعيهت ايرانهي داشهته باشهد .بررسهي
همبستههاي اضطراب اجتماعي گامي است در جهت توجه به شناسايي ماهيت دقيقتر اين اختالل و
توجه به عوامل ضروري براي درمان آن و نكته مهمتر پيشگيري از ابهتال بهه آن تها از ههدر رفهتن
قابليتهاي عظيم نوجوانان جلوگيري كنيم .با توجه به آنچه گفته شد ،مبناي نظري پژوهش حاضهر
بر پايه مدل ولز ( ،)2007كالر و ولز ( )1995و تيزدل و همكاران ( )1999قهرار داد .بنهابراين ،بها
تكيه بر مباني نظري و پيشينه تجربي پژوهش كه بيانگر نقش باورهاي فراشناختي ،ذههن آگهاهي و
ترس از ارزيابي منفي در اضطراب اجتماعي هستند ،سرال اصلي پژوهش حاضر اين است كه آيا بين
باورهاي فراشناختي ،ذهن آگاهي و ترس از ارزيابي منفهي بها اضهطراب اجتمهاعي نوجوانهان رابطهه
معناداري وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنيادي ،از نظر زماني گذشتهنگر و به لحهاظ شهيوه گهردآوري دادههها،
توصههيفي -مقطعههي از نههوع همبسههتگي اسههت .جامعههه آمههاري پههژوهش حاضههر ،دربرگيرنههده كليههه
دانشآموزان دختر و پسر پايه سوم دوره دوم متوسهطه اسهت كهه در سهال تحصهيلي  1395-96در
دبيرستانهاي شهر ورامين مشغول به تحصيل هستند .آمار مربوط به اين جامعه آماري با مراجعه به
اداره كل آموزشوپرورش شهر ورامين 1770 ،نفر برآورد شده است .براي محاسهبه حجهم نمونهه از
جدول كرجسي و مورگان 1استفاده شد و با توجه به حجم جامعه آماري 317 ،نفهر بههعنهوان حجهم
نمونه برآورد گرديد .بهمنظور جلوگيري و كنارگذاشتن پاسخنامههاي میدوش و غيرقابل بررسي10 ،
درصد به حجم نمونه اضافه و در نهايت ،حجهم نمونهه  349نفهر انتیهاب شهد .روش نمونههگيهري
پژوهش بهصورت تصادفي خوشهاي  -چندمرحلهاي بود به اين صورت كهه از بهين منهاطق دوگانهه
شهر ورامين (ورامين و خيرآباد) ،يك منطقه بهصورت تصادفي انتیاب شده و از اين منطقه (منطقهة
ورامين) ،دو مدرسه پسرانه ولي عصر (عج) و شهيد محمد منتظري و دو مدرسه دخترانهه هجهرت و
ساره و سپس از هر مدرسه سه كالس (يك كالس از هر رشته تحصيلي) بهصورت تصادفي انتیاب
شدند.
مال ورود به پژوهش ،دانشآموز بودن و قهرار داشهتن در دامنهه سهني  15تها  18سهال بهود.
همچنين ،ابتال به اختالالت و نقايص جسمي شديد ،اختالل جسمي – حركتهي و سهاير اخهتالالت
روانپزشكي بهعنوان مال خروج در نظر گرفته شد .اهداف پژوهش براي دانشآموزان در حد مورد
نياز توضيح داده شد و به آنها اين اطمينان داده شد كه نتايج بهطور محرمانه نگهداري خواهنهد شهد
در نتيجه شركتكنندگان با رضايت آگاهانه در اين پژوهش شركت كردند.
1. Krejcie & Morgan
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بعد از جمع آوري پرسشنامهها ،اطّالعات مربوط به شركت كنندگاني كه بهه دليهل عهدم پاسهخ
صحيح و يا تكميل ناقص قابل بررسي نبودند از تحليل خارج شد و در نهايت  329پرسشنامه بهراي
بررسي فرضيهها تجزيه و تحليل شد .براي تجزيهوتحليل دادههاي ايهن پهژوهش از آمهار توصهيفي
(ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (آزمون ضريب همبسهتگي گشهتاوري پيرسهون و تحليهل
رگرسيون گام به گام) استفاده شد.
ابزار پژوهش
الف) پرسشنامۀ باورهای فراشناختی ولز ) :(MCQ-30اين پرسشهنامه  30مهادهاي خهود-
گزارشدهي ،باورهاي افراد را درباره تفكر خود ميسنجد .ايهن پرسشهنامه داراي پهنج زيهر مقيهاس
باورهاي مثبت درباره نگراني ،مهارناپذيري و بروز افكار خطرنا  ،اطمينان شهناختي ،نيهاز بهه مههار
افكار و خودآگاهيشناختي است .همة زير مقياسها بههصهورت مسهتقيم نمهرهگهذاري مهيشهوند و
1
نمرههاي باالتر نشاندهنده سطوح باالتر در هر يك از زير مقياسهاست .ولز و كارترايهت -ههاتن
( )2004ضريب آلفاي كرونبا اين پرسشنامه و مرلفههاي آن را در دامنهه  0/72تها  0/93و ضهريب
اعتبار باز آزمايي با فاصلة يك ماه را  0/73گزارش كردهاند .در اين شيرين زاده دستگيري ،گودرزي،
غني زاده و تقوي ( )1387ضريب همساني دروني آن را با محاسبة ضريب آلفاي كرونبا براي كهل
مقياس  0/91و براي زير مقياسهاي آن در دامنه  0/71تا  0/87و اعتبار باز آزمايي با فاصهله چههار
هفته براي كل پرسشنامه را  0/73و براي زيرمقيهاسههاي آن  0/59تها  0/83و روايهي آن را 0/87
گزارش كردند .در پژوهش حاضر براي بررسي همساني دروني آلفاي كرونبا  0/75محاسبه شد.
ب) پرسشنامه پنج مؤلّفهای ذهن دگاهی :(FFMQ) 2اين پرسشنامه ابزاري است كهه
بر اساس مطالعه تحليل عاملي روي پنج پرسشنامه ذهن آگهاهي شهامل مقيهاس آگهاهي از توجهه،3
پرسشنامة ذهن آگاهي فرايبورگ ،4مقيهاس ذههن آگهاهي عهاطفي و شهناختي 5و پرسشهنامة ذههن
آگاهي 6ساخته شده است .تحليلها پنج عامل را شناسايي كرده است كه جنبهههاي میتلهف ذههن
آگاهي را ارزيابي ميكند .اين عوامل شامل مشاهده ،توصيف ،اقدام آگاهانه ،قضاوت نكردن در مورد
تجربه دروني و واكنش نداشتن به تجربه دروني است .اين عوامهل از طريهق يهك پرسشهنامه خهود
گزارشي  39سرالي اندازهگيري ميشود .پاسخها بر اساس مقياس پنجدرجهاي ليكرت از «هرگهز يها
خيلي بهندرت» تا «اغلب اوقات يا هميشه» كدگذاري ميشود .شهيوه نمهرهگهذاري ايهن پرسشهنامه
بدين طريق است كه آزمودني بايد در يك مقيهاس ليكهرت پهنجدرجههاي از ( 1هرگهز و يها خيلهي
1. Wells & Cartwright-Hatton
2. Five facet mindfulness questionnaire
)3. Mindful attention awareness scale (MAAS
)4. Freiburg mindfulness inventory (FMI
5. Cognitive and affective mindfulness scale
)6. mindfulness questionnaire (MQ
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بهندرت) تا ( 5اغلب يا هميشه) ميزان موافقت يا میالفت خود با هر كي از عبارات را بيان كند .دامنة
نمرات در اين مقياس  39-195است .از جمع نمرات هر زير مقياس يك نمره كلي بهدست مهيآيهد
كه نشان ميدهد هر چه نمره باالتر باشد ذهن آگاهي هم بيشتر است .بر اسهاس نتهايج همسهاني
دروني عاملها مناسب و ضريب آلفا در گسترهاي بين ( 0/75در عامل غير واكنشي بهودن) تها 0/91
(در عامل توصيف) قرار داشت .همبستگي بين عاملها متوسط و در همه مهوارد معنهيدار بهود و در
طيفي بين  0/15تا  0/34قرار داشت (نيوزر .)2010 ،1همچنين ،در مطالعهاي كه بر روي اعتباريهابي
و پايايي اين پرسشنامه در ايران انجام گرفت ،ضرايب همبستگي آزمون – بهازآزمون پرسشهنامه در
نمونه ايراني بين  0/75و  0/84مشاهده گرديد .همچنين ،ضرايب آلفا در حد قابل قبولي بهين 0/55
تا  0/83بهدست آمد (احمدونهد ،حيهدري نسهب و شهعيري .)1391 ،آلفهاي كروبنها پرسشهنامه در
پژوهش حاضر  0/78محاسبه شد.
2
ج) فرم کوتاه مقیاس تیرس از ارزییابی منفیی ) :(BFNE-Sايهن مقيهاس را لهري
( )1983با هدف سنجش سطوح متمايز تجارب اضطراب زاي افراد در مواجهه احتمالي با ارزيابيهاي
منفي آتي ،طراحي كرد .در اين مقياس كه شامل  12سرال است ،مشاركتكننهدگان بهه ههر سهرال
روي يك طيف  5درجهاي از « 1هرگز صدق نميكند» تا « 5تقريباً هميشه صدق ميكنهد» پاسهخ
ميدهند .در اين مقياس ،كسب نمرات باالتر نشاندهندة تجربة سطوح باالتر اضطراب و ترس است.
در پژوهشي ضرايب همساني دروني نمره كلي و زيرمقياسهاي سراالت نمرهگذاري شهده مثبهت و
معكوس به ترتيب  0/82 ،0/80و  /81بهدست آمد (گراونهد ،شهكري ،خهدايي ،امرايهي و طهوالبي،
 .)1390نتايج پژوهش شكري و همكاران ( )1387كه با هدف آزمون ويژگيهاي روانسنجي نسیه
كوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي در بين گروهي از نوجوانان انجام شهد ،از روايهي سهازة مقيهاس
مذكور بهطور تجربي حمايت كرد .در اين پژوهش آلفاي كرونبا پرسشنامه  0/45محاسبه شد.
د) مقیاس هراس اجتماعی کانور ) :(SPIاين مقياس توسط كهانور 3و همكهاران ()2000
بهمنظور ارزيابي هراس يا اضطراب اجتماعي تهيه گرديد .يك مقياس خود سنجي  17مادهاي اسهت
كه داراي  3خرده مقياس فرعي ترس ( 6ماده) ،اجتناب ( 7مهاده) و نهاراحتي فيزيولوژيهك ( 4مهاده)
است .هر ماده بر اساس مقياس ليكرت  5درجهاي (از صفر براي ابداً تا  4براي بينهايت) درجهبندي
ميگردد .ضريب پايايي به روش باز آزمايي در گروههايي با تشهیيص اخهتالل اضهطراب اجتمهاعي
برابر  0/78و  0/89بود .همساني دروني با ضريب آلفا كرونبا در گروهي از افراد بهنجار بهراي كهل
مقياس برابر  0/94گزارش شده است .براي تفسير نمرات ،نقطه برش  40با كارايي دقت تشهیيص
 80درصد و نقطه برش  50با كارايي دقت تشیيص  89درصد افراد داراي اضهطراب اجتمهاعي را از

1. Neuser
2. Leary
3. Conor
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افراد عادي متمايز ميكند .آنتوني 1و همكاران پايايي باز آزمهايي ايهن مقيهاس را در گهروهههايي بها
تشیيص اختالل اضطراب اجتماعي  0/86و همساني دروني مقياس را به روش آلفهاي كرونبها در
گروه بهنجار برابر  0/92گزارش كردند (به نقل از ژا و ،كونگ و وانگ .)2013 ،2در ايران طهماسبي
مرادي ( )1384براي بررسي مقدّماتي پايايي اين پرسشنامه بهمنظور استفاده از آن در پژوهش خهود،
اين پرسشنامه را روي  123نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي اجرا كرد و پايايي ايهن ابهزار بها
روش باز آزمايي  0/82و همساني دروني آن با ضريب آلفاي كرونبا را برابهر  0/86گهزارش داد .در
اين پژوهش آلفاي كرونبا اين پرسشنامه  0/80بهدست آمد.
یافتهها
اطالعات جمعيتشناختي نوجوانان شرتكننده در پژوهش حاضر در جدول  1آمده است.
جدول  -1اطالعات جمعیّتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر
جنسيّت
سن (سال)
 16سال
 17سال
 18سال
تحصيالت والدين
زير ديپلم
ديپلم
دانشگاهي

گروه
پسر
(141 )%42/9
پسر
(3 )%2/1
(132 )%93/6
(6 )%4/3
پدر
(57 )%17/3
(137 )%41/6
(129 )%39/2

جمع کل
دختر
(188 )%57/1
دختر
(7 )%3/7
(178 )%94/7
(3 )%1/6
مادر
(34 )%10/3
(168 )%51/1
(124 )%37/7

(329 )%100
(10 )% 3
(310 )%42/9
(9 )%2/7
(91 )%13/8
(305 )%46/35
(254 )%38/45

جنسيت  141نفر ( 42/9درصد) از شركتكنندگان پسر و  188نفر ( 57/1درصد) ديگر دختر بود.
از لحاظ سن 310 ،نفر ( 42/9درصد)  17سال 10 ،نفر ( 3درصد)  16سال و  9نفر ( 2/7درصهد) 18
سال سن داشتند .از نظر تحصيالت والدين 17/3 ،درصد ( 57نفهر) از پهدران داراي تحصهيالت زيهر
ديپلم 41/6 ،درصد ( 137نفر) ديپلم و  39/2درصد ( 129نفر) تحصيالت دانشهگاهي داشهتند و 1/2
درصد فوت شده گزارش شد .همچنين ،تحصيالت  10/3درصد ( 34نفر) از مادران زير ديپلم51/1 ،
درصد ( 168نفر) ديپلم 37/7 ،درصد ( 124نفر) تحصيالت دانشگاهي و  0/6درصد فوت شده بودند.

1. Antony
2. Zhao, Kong & Wang
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جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
میانگین
13/12
14/24
12/81
15/33
16/68
59/06
19/15
16/88
20/36
18/43
16/95
93/95
30/50
45/60

متغیرهای پژوهش
باورهاي مثبت
باورهاي منفي
اطمينانشناختي ضعيف
نياز به كنترل افكار
خودآگاهي شناختي
باورهاي فراشناختي
مشاهده
توصيف
عمل توأم با آگاهي
عدم قضاوت
عدم واكنش
ذهن آگاهي
ترس از ارزيابي منفي
اضطراب اجتماعي

انحراف استاندارد
3/73
3/39
3/64
3/51
3/26
9/12
4/06
3/43
4/03
4/34
4/08
13/65
4/41
11/11

ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش در جدول  2آمده اسهت .بههمنظهور پهيش بينهي
اضطراب اجتماعي نوجوانان بر اساس باورهاي فراشناختي ،مولفههاي ذهن آگاهي و ترس از ارزيابي
منفي از آزمون ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون و تحليل رگرسيون گهام بههگهام اسهتفاده شهد.
آزمون هاي پارامتري ياد شده داراي پيش فرض هايي است كه پيش از تحليل استنباطي مورد بررسي
قرار گرفت .يكي از پيشفرضها ،نرمال بودن توزيع متغيرهاي پژوهش است كه از آزمون شهاپيرو-
ويلك براي سنجش برازش دادههاي متغيرهاي پيشبين و مال استفاده شد .ههيچيهك از نمهرات
متغيرها از منحني نرمال اختالف زيادي نداشتند ( )P >0/05كه نشهاندهنهده نرمهال بهودن توزيهع
متغيرهاي پژوهش است .پيشفرض دوم ،خطي بودن رابطه بين متغير مال و يك متغير پيشبهين
است زماني كه تمام متغيرهاي پيشبين ديگر ابت نگه داشته ميشوند .از آنجا كهه مقهدار احتمهال
( ).Sigخطّي بودن متغيّرهاي پيشبين ،پايين از مقدار آلفاي تعيين شده ( )α =0/05بهود ،مهيتهوان
ادّعا كرد رابطة متغيّرهاي پيشبين با متغيّر مال خطّي است .پيشفرض ديگهر تحليهل رگرسهيون
عدم همبستگي زياد بين متغيّرهاي پيشبين است (چندگانگي خطّي) كه بهمنظهور بررسهي آن از دو
آماره روا داري يا تحمّل 1و عامل تورّم واريانس 2استفاده شد .نتايج نشان ميدهد پديهدة چنهدگانگي
خطّي بين متغيّرهاي باورهاي فراشناختي ،ذهن آگاهي و ترس از ارزيابي منفي بهعنهوان متغيّرههاي
پيشبين پژوهش حاضر وجود ندارد ،زيرا ميزان رواداري يا تحمّل ،نزديك بهه يهك و ميهزان عامهل
تورم واريانس ،كمتر از دو است .بنابراين با رعايت پيشفرضههاي آزمهونههاي پهارامتريض ضهريب
1. Tolerance
2. VIF
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همبستگي گشتاوري پيرسون و تحليل رگرسيون گامبهگام ،استفاده از اين آزمونهها جههت بررسهي
فرضيههاي پژوهش بالمانع است.
جدول  - 3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

1
2
3
4

2

متغیّر

1

باورهاي فراشناختي

1

ذهن آگاهي

-0/027

1

ترس از ارزيابي منفي

-0/006

0/028

1

اضطراب اجتماعي

**0/269

**-0/252

**0/196

4

3

1

ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش در جدول  2گزارش شده است .نتايج ماتريس همبستگي
(جدول  )3نشان ميدهد باورههاي فراشهناختي (r=0/269؛  )P=0/0000و تهرس از ارزيهابي منفهي
(r=0/196؛  )P=0/0000رابطههه مثبههت و ذهههن آگههاهي (r=-0/252؛  )P=0/0000رابطههه منفههي
معنيداري با اضطراب اجتماعي نوجوانان دارد.
جدول  -4رگرسیون گامبهگام متغیّرهای پژوهش در پیشبینی اضطراب اجتماعی
گام

1

2

3

متغیّرهای
پیشبین
( ابت)
باورهاي
فراشناختي
( ابت)
باورهاي
فراشناختي
ذهن آگاهي
( ابت)
باورهاي
فراشناختي
ذهن آگاهي
ترس از ارزيابي
منفي

B

β

26/22

-

0/328

0/269

45/43

-

0/320

0/263

-0/199
30/08

-0/245
-

0/321

0/264

-0/204

-0/215

0/515

0/205

R2

R

0/269

0/346

0/418

0/073

0/132

0/174

F

25/58

24/89

22/88

.Sig

0/000

0/000

0/000

مفروضۀ همخطی
تورّم
تحمّل
واريانس
1/000

1/000

-

-

1/001

0/999

1/001
-

0/999
-

1/001

0/999

1/002

0/998

1/001

0/999

براي سنجش سهم متغيّرهاي باورهاي فراشناختي ،ذهن آگهاهي و تهرس از ارزيهابي منفهي در
پيشبيني اضطراب اجتماعي نوجوانان ،با توجه به برآورده شدن پيشفرضهاي آزمون پهارامتري ،از
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آزمون تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شده است .در گام اول ،اولين متغيري كه وارد معادله شد
و باقي ماند ،باورهاي فراشناختي بود كه به معني بهيش تهرين تهأ ير متغيهر مزبهور نسهبت بهه سهاير
متغيرهاي پيشبين است .در اين گام ،ضهريب همبسهتگي برابهر  R=0/269و ضهريب تعيهين برابهر
 R2=0/073محاسبه شد .از طرف ديگر ،مقدار  Fحاصل از تجزيه و تحليل واريهانس  25/58اسهت
كه در سطح اطمينان  99درصد ( ،)α=0/01معنادار است زيهرا ( ،)P =0/000 > α=0/01بههطهوري
كه با مشاهده ضريب تعيين بهدست آمده در اين گام ميتهوان اظههار كهرد كهه حهدود  7درصهد از
تغييرات متغير اضطراب اجتماعي ناشي از متغير باورهاي فراشناختي نوجوانان است .در گام دوم ،پس
از متغير باورهاي فراشناختي ،متغير ذهن آگاهي وارد معادله شد .در اين مرحلهه ،ضهريب همبسهتگي
برابر  R=0/346و ضريب تعيين برابر  R2 =0/132محاسبه شد .ميزان  Fبهدست آمده در سهطح 99
درصد معنادار است .در گام دوم به توجه به ضريب تعيين بهدست آمده ميتوان اظهار داشهت حهدود
13درصد از تغييرات اضطراب اجتماعي نوجوانان ناشي از تغييرات دو متغيهر باورههاي فراشهناختي و
ذهن آگاهي نوجوانان است .در تحليل رگرسيون گام به گام معموالً گهام آخهر مبنهاي تحليهل قهرار
ميگيرد .در گام سوم ،آخرين متغيري كه وارد تحليل شد متغير پيشبين ترس از ارزيابي منفي بهود.
ضريب همبستگي محاسبه شده در اين گام  0/418و ضريب تعيين  0/174بهدسهت آمهد .ميهزان F
بهدست آمده نشان مي دهد كه مدل رگرسيوني محاسبه شده در سطح اطمينهان  99درصهد معنهادار
است .با توجّه به ضريب تعيين ميتوان گفهت  0/17از تغييهرات متغيّهر مهال اضهطراب اجتمهاعي
نوجوانان به وسيلة سه متغيّر پيشبين باورهاي فراشناختي ،ذهن آگهاهي و تهرس از ارزيهابي منفهي
تبيين ميشود.
بحث و نتیجهگیری
اختالل اضطراب اجتماعي از رايجترين اختالالت دوران كهودكي و نوجهواني اسهت (كاسهتلو ،اگهر و
انگلود2005 ،1؛ به نقل از كلي ،هينريچز ،بندر و تاسچن -كافير .)2011 ،2كودكان و نوجوانان مبهتال
به اختالالت اضطرابي با ا رات منفي قابل مالحظهاي بهر عملكهرد روانهي -اجتمهاعي خهود مواجهه
هستند .براي مثال مطالعات اخير ارتباط منفي بين اختالالت اضطرابي و كفايت اجتماعي ،عزّتنفس
و پيشرفت تحصيلي كودكان و نوجوانان را گزارش ميدهند (راپي ،كندي ،اينگرام ادواردز و سويني،3
 ،2005به نقل از توبرت و پينكوآرت .)2011 ،4به عالوه پژوهشها حاكي از شيوع سوءمصرف الكل
و دارو در نوجوانان داراي اضطراب اجتماعي است (توماسون و پوسيني .)2010 ،5در نتيجه ،با توجهه
به ضرورتهاي ياده شده اين پژوهش با هدف سنجش ميزان رابطه بين باورهاي فراشناختي ،ذههن
1. Costello, Egger & Angold
2. Kley,Heinrichs, Bender & Tuschen-Caffier
3. Kennedy, Ingram, Edwards & Sweeney
4. Teubert & Pinquart
5. Thomasson & Psouni
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آگاهي و ترس از ارزيابي منفي با اضطراب اجتماعي نوجوانان انجام شده است .همسو با يافتهه ههاي
اسپادا ،كاسلي ،منفردي ،ربچي ،رووتو ،راجيرو ( )2012و اسپادا ،گلورگيوس ولز ( )2010كهه همگهي
رابطه بين باورهاي فراشناختي و اضطراب اجتماعي را مورد تاييد قرار دادند ،نتهايج پهژوهش حاضهر
نشان داد همبستگي مثبت و معنادار بين باورهاي فراشناختي با اضطراب اجتمهاعي نوجوانهان وجهود
دارد .از بين زيرمقياسهاي باورهاي فراشناختي ،باورهاي منفي ،اطمينانشناختي ضهعيف و نيهاز بهه
كنترل افكار رابطه معناداري با اضطراب اجتماعي به دست آمد امّا زيرمقياسهاي باورههاي مثبهت و
خودآگاهيشناختي رابطه معناداري با اضطراب اجتماعي نداشتند .همچنين ،پژوهش حاضر نشهان داد
همبستگي منفي و معنادار بين ذههن آگهاهي بها اضهطراب اجتمهاعي نوجوانهان وجهود دارد .از بهين
مرلّفه هاي ذهن آگاهي ،توصيف ،عمل توأم با آگاهي ،عدم قضاوت و عدم واكنش رابطه معناداري با
اضطراب اجتماعي داشتند اما مرلفه مشاهده رابطهه معنهاداري بها اضهطراب اجتمهاعي نشهان نهداد.
يافته هاي مطالعه جزايري ،لي ،گلدين و گراس ( )2016كه درمان كاهش استرس مبتنهي بهر ذههن
آگاهي را در بهبود عال م اضطراب اجتماعي مر ر دانهد ،تأييهدي بهر نتهايج پهژوهش حاضهر اسهت.
عالوهبراين ،يافتههاي پژوهش حاضر ،تأييدي است بر مطالعات انجام شده توسط اشمرتز ،ماسهودا و
آندرسون ( )2012و راسموسن و پيدگلون ( )2011كه نشان دادند ذهن آگاهي به صورت معنهي داري
سطوح پايين اضطراب اجتماعي را پيشبيني ميكند .از ديگر يافتههاي پژوهش حاضر رابطه مثبت و
معنادار ترس از ارزيابي منفي با اضطراب اجتماعي نوجوانان بود .همسهو بها نتهايج پهژوهش حاضهر،
لوينسون و رودباق ( )2012نيز ترس از ارزيابي منفي را عامل آسيب پذيري براي اضطراب اجتمهاعي
دانستند .نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام نشان ميدهد بهه ترتيهب متغيرههاي باورههاي
فراشناختي ،ذهن آگاهي و ترس از ارزيابي منفي قدرت پيش بيني اضهطراب اجتمهاعي نوجوانهان را
دارند .نتايج بهدست آمده با تكيه بر مباني نظري پژوهش حاضر قابل تبيين است .بهر اسهاس مهدل
فراشناختي اضطراب ولز و متيوز ( )1996افراد آسيب پذير به دليهل نگرانهي بها تركيبهي از باورههاي
فراشناختي منفي درگير سندرم شناختي – توجهي مي شوند كه اين امر به تداوم نشانه هاي اضهطراب
اجتماعي مي انجامد .عالوه براين ،باورهاي منفي باعث تشديد توجه تثبيهت شهده در وضهعيت جهاري
مي شود .در همين راستا ،مدلهاي شناختي اضطراب اجتماعي (براي مثال كهالر ولهز )1995 ،نيهز
باورهاي ناسازگارانه را عاملي در جهت احساس اضطراب در موقعيتهاي جديهد مهيداننهد .نيهاز بهه
كنترل افكار به باورهاي فرد در مورد كنترل ناپذيري افكار و اينكه افكار بايد به منظور عملكرد خوب
كنترل شوند ،مربوط ميشود .همين امر منجر به انتیاب گزينشي ميشود .اين باورها باعث ميشهود
افراد دچار تنش عاطفي شوند .تجربه اين تنش موجب در دسترس بودن مفاهيم تهديد در پردازش و
تشديد اضطراب و هيجانات منفي مي شود .در اين حالت ،افراد تهديدهاي محيطهي را بهيش بهرآورد
ميكنند (استارسويچ )2005 ،1و اين ميتواند عال م اضطراب اجتماعي را تشديد كند.
1 . Starcevic
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از ديگر سو ،ذهن آگاهي نيز بهعنوان يكي از پيش بينهاي اضطراب اجتماعي مورد تأ يهد قهرار
گرفته است .در تبيين اين نتيجه مي توان اظهار داشت كه زير نظهر گهرفتن دا هم و بهدون قضهاوت
حسهاي مربوط به اضطراب ،بدون سعي در فرار يا اجتنهاب از آن هها باعهث كهاهش واكهنشههاي
هيجاني كه معموالً توسط نشانههاي اضطراب برانگيیته شده است ،ميگردد .براون و رايان ()2003
تأكيد دارند افزايش توجه و آگاهي نسبت به هيجانات و تمايالت عملي مثبت از وجهوه مثبهت ذههن
آگاهي است و ذهن آگاهي باعث افزايش احساس بدون قضاوت شهده و بهه آگهاهي از هيجانهات و
پذيرش آنها كمك ميكند .بنابراين ،به نظر ميرسد مشكالت هيجاني تجربهه شهده توسهط افهراد
داراي اضطراب اجتماعي شامل عدم آگاهي از حاالت هيجاني خود و همچنين عهدم توانهايي بهراي
تنظيم هيجانات است (ورنر ،گولدن ،بال ،هيمبرگ و گراس .)2011 ،1ذهن آگاهي اين قابليّت را دارد
كه بر سيستم هيجاني افراد تأ يرگذار باشد ،نگاه آنها به زندگي را دگرگون كرده و كيفيهت ارتبهاط
آن ها را با خود ،ديگران و دنيا از طريق پذيرش ارتقا بیشهد (ويليهامز .)2008 ،عهالوه بهر باورههاي
فراشناختي و اضطراب اجتماعي ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد ترس از ارزيابي منفي نيز مهيتوانهد
اضطراب اجتماعي نوجوانان را پيش بيني كند.
در تبيين اين يافته مي توان گفت ،افراد داراي اضطراب اجتماعي بيش از حهد نگهران خطاههاي
احتمالي ،پيش بيني طرد و يا از دست دادن موقعيت اجتماعي خود به خاطر نتايج رفتارشهان در يهك
موقعيّت اجتماعي هستند و ترس از ارزيابي منفي به عنوان يك ويژگي اصلي اضطراب اجتمهاعي بها
افزايش احساسات منفي و آگاهي هاي بين فردي همراه است كه اين نشان دهنده تمايل اين افراد به
تمركز انتیابي بر شهواهدي از شكسهت و انتقهاد از خهود اسهت كهه ايهن افهراد بهراي جلهوگيري از
شكست هاي احتمالي مجموعه اي از استانداردهاي غيرواقعبينانهه و بهاال را بهراي خودشهان در نظهر
ميگيرند (گراس ،ريچارد و جان.)2006 ،2
عالوه براين ،اجتناب توجهي از محر تهديدكننده اجتماعي در نوجوانان داراي ترس از ارزيهابي
منفي با فرضيه گوش به زنگي – اجتناب در اضطراب (كسلر و همكاران )2005 ،و الگهوي شهناختي
اضطراب اجتماعي كالر و ولز ( )1995همیوان است .بر اساس اين الگوي شناختي ،افهراد داراي
اضطراب اجتماعي به عنوان يك رفتار ايمن بیش براي كاهش تهديد اجتماعي و پيشگيري از وقوع
پيامدهاي ترسنا  ،از محرّ هاي تهديدكننهده اجتمهاعي اجتنهاب مهيكننهد و ايهن باعهث تقويهت
اضطراب اجتماعي و تأييد باورهاي منفي آن ها شده و مانع دريافت و پردازش اطالعاتي مي شود كهه
ميتواند اين باورهاي منفي را رد كند .يافتهههاي مطالعهه حاضهر را مهيتهوان از دو جنبهه نظهري و
كاربردي مورد توجه قرار داد .از لحاظ نظري پژوهش حاضر كارايي برخي مدلهاي نظري اضهطراب
اجتماعي را مورد تأييد قرار داد .از جهت كاربردي با مشهیص شهدن نقهش متغيّرههاي پهژوهش در
پيش بيني اضطراب اجتماعي ،اهميت نسبي و نيز ا ربیشي هر يك از متغيرها در تداوم و درمان اين
1 . Werner, Goldin, Ball, Heimberg & Gross
2 . Gross, Richards & John
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اختالل بازشناسي شد .عدم كنترل برخي متغيرهاي مداخله گر (ويژگيههاي شیصهيتي) ،و اسهتفاده
نكردن از روشهاي ديگر گردآوري اطالعات همچون مصاحبه از محدوديتهاي پژوهش حاضر بود.
پيشنهاد ميشود با انجام غربالگري در سطح مدارس ،دانشآموزان مبتال بهه اضهطراب اجتمهاعي را
شناسايي و با اسهتفاده از مداخلهة مهر ر ،اضهطراب اجتمهاعي را بهبهود و از پيامهدهاي ناشهي از آن
پيشگيري كنيم.
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