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پايين و بازداري رفتاري نيز بهعنوان پيامدهاي اضطراب اجتماعي با حيا ارتباط معناداري ندارند.
نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين مسئله است که حيا و اضطراب اجتماعي اگرچه هر دو منبعث از
احساس شرم هستند و وجوه مشترکي دارند ،اما سازههاي مجزا و متفاوتي هستند و الگوهاي پيش
بين و نيز پيشايند و پيامدهاي يکساني ندارند.
حيا ،کمرويي؛ اضطراب اجتماعي؛ تفاوت حيا و کمرويي

يکي از وجوه بارز انسان ،توانايي و تمايل به ايجاد رابطه اجتماعي و تعامل با ساير ابناء بشر
است ،لذا اگر افراد در ايجاد تعامالت اجتماعيشان دچار خلل و گسستي شوند ،صدمات جبران
ناپذيري عايدشان خواهد شد .اضطراب اجتماعي و کمرويي ،از عواملي است که فرد را دچار
اين صدمات ميکند .از طرفي حيا بهعنوان يک صفت پسنديده ،گاهي با کمرويي و اضطراب
اجتماعي اشتباه ميشود .از آنجا که يکي از لوازم و نتايج کمرويي و خجالتي بودن شکست
و يا حداقل عدم موفقيت در اجتماع ،است ،اين چنين نتيجهگيري ميکنند که پس نبايد
خيلي روي مقولهي حيا تأکيد کرد! عليرغم اين ،مرز حيا و کمرويي و ريشهها و پيامدهاي
آنها چندان در تحقيقات روانشناسي بررسي نشده است .بنابرين الزم است فارغ از بحث
اخالقي حيا ،آن را بهعنوان پديدهاي روانشناسي تبيين کرد.
حيا صفتي است که در حوزه تعامالت اجتماعي نقش بسيار مهمي ايفا ميکند و
عليالخصوص در جوامع اسالمي و فرهنگهاي شرقي از صفات بسيار پسنديده و مثبت
محسوب ميشود .با وجود اين گاهي برداشت نادرست بعضي افراد از اين مقوله و عدم تمايز
آن از کمرويي و اضطراب اجتماعي مشکالتي به همراه خواهد داشت .بههمين جهت در
روايات نيز قائل به دو نوع حيا شدهاند :حياي عقل (عاقالنه) و ديگري حياي حمق (احمقانه)
و مصاديقي که براي حياي حمق برشمرده شده (نظير شرم از گرفتن حق خود ،يا شرم از
سؤال پـرسيدن در جهت کسب علم) با مصاديق آنچه که ما امروزه آن را کمرويي و گاهي
اضطراب اجتماعي ميناميم مطابقت دارد.
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واژه شرم و آزرم را که ظاهراً ارتباط تنگاتنگي با اضطراب اجتماعي دارد ،گاهي به غلط در
زبان فارسي به حيا تعبير ميکنند .در واقع حيا نيز  ،معموالً باعث ايجاد يک نوع شرم در تعامالت
اجتماعي ميشود ،که شايد اين شرم ،جلوههاي عيني و رفتاري يکساني با اضطراب اجتماعي
در بر داشته باشد .بهعنوان مثال عدم يا اقل تماس چشمي در برخورد با جنس مخالف ،هم؛
ممکن است معلول اضطراب اجتماعي و هم معلول حيا در تعامالت اجتماعي باشد .لذا اضطراب
اجتماعي و حيا ،باعث ايجاد يک سري بازداريهاي رفتاري در تعامالت اجتماعي افراد ميشود.
براي تبيين ماهيت روانشناختي حيا بسيار مهم است که بدانيم چه چيزي باعث ميشود
که ما يک حالت رواني و تظاهر رفتاري را که هر دو منبعث از احساس شرم نيز هستند ،حيا
بناميم و ديگري را اضطراب اجتماعي؟ بدين منظور بررسي شاخصهها و عناصر آنها بسيار
کمککننده خواهد بود.
يکي از شاخصههاي حيا که در اکثر تعاريف حيا بدان اذعان شده ،ترس از سرزنش و
ارزيابي است .اي ن بدان علت است که اساساً رفتار ما در خلوت و جلوت با هم متفاوت است و
ما به صرف اينکه ديده شويم ،رفتار متفاوتي خواهيم داشت و حضور يک ناظر ولو خيالي ،نقش
بسزايي در رفتار انسان ايفا ميکند .در اصل تا ناظري نباشد ،حيا و شرمي هم نخواهد بود.
از ديگر شاخصههاي حيا ،عزتنفس است .حيا ناشي از عزتنفس و وجود يک نفس قوي
است .فرد با حيا از اين ميترسد که نکند کاري انجام دهد که کرامت و عزت خود و يا ديگران
را خدشهدار کند .در روايات آمده که اللَّئيمُ ال يَستَحيِي ،يعني انسان پست و فردي که عزت
و کرامت نفساني ندارد ،حيا نيز ندارد .بنابراين عزتنفس از شاخصههاي اصلي حيا محسوب
ميشود.
ديگر شاخصه حيا ،خودمهارگري يا کنترل نفس است .در متون ديني اسالمي ،حيا و تقوا
در کنار هم آمده است .نزديکترين واژه روانشناسي به تقوا ،مفهوم خودکنترلي يا خود
مهارگري 1است .تقوا از ريشه وقي به مـعناي نگهداري و کـنترل است و اساس خودکنترلي
اين است که انسان خواسـتههاي خـود را کـنترل و مديريت نـمايد .حيا نـيروي بازدارنده و
1- Self-Control
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کنترلکنندهاي است که باعث ميشود فرد از ناهنجاريهاي (عقلي ،عرفي و شرعي) احتراز
نمايد و حد و حدود خويش را رعايت نمايد و نفسش را مهار کند.
عالوه بر ايـن ممکن است اين سؤال بـه ذهن متبادر شـود که آيا پيامـدهاي ناشي از
رفتارهاي مبتني بر حيا ،همان پيامدهاي اضطراب اجتماعي خواهد بود يا خير و آيا حيا همان
محروميتهاي اجتماعي ناشي از اختالل اضطراب اجتماعي را موجب ميشود يا خير و آيا
محدوديتهايي که حيا بهدنبال دارد ،محروميت و شکست در زندگي را هم در پي خواهد
داشت؟ در اين تحقيق سعي بر اين است که عالوه بر طراحي و ارائه الگويي مبتني بر عزت
و کنترل نفس و نيز پردازش اطالعات براي اختالل اضطراب اجتماعي ،وجوه تمايز بين حيا
و اضطراب اجتماعي را بررسي نموده و بررسي کنيم که آيا تعامالت مأخوذ به حيا را ميتوان
با همان الگوي مفروض ،که منجر به اضطراب و بازداري در تعامالت اجتماعي خواهد شد
تبيين نمود يا خير.
در مورد آسيبشناسي کمرويي و اختالل اضطراب اجتماعي نيز طي دهههاي اخير،
مطالعات گستردهاي صورت گرفته است و فرضيات و رويکردهاي متفاوتي در رابطه با عوامل
ايجاد و تداوم اين اختالل مطرح گرديده است .از اين ميان به نظر ميرسد عواملي همچون
عزت نفس و نيز عوامل شناختي بيشترين ارتباط را با اين اختالل دارا هستند .سطوح پايين
عزتنفس و خودکارآمدي ميتواند عامل نيرومندي در ايجاد ارزيابي منفي از خود و در نتيجه
ايجاد اضطراب اجتماعي باشد .برخي از محققان در تأييد اين تصور که افرادِ به لحاظِ
اجتماعي مضطرب ،ديدگاههاي اساساً منفيتري نسبت به خود دارند ،شواهدي به دست
آوردهاند که نشان ميدهد اضطراب اجتماعي با نمرات پايين در مقياس عزتنفس و
خودکارامدي ارتباط دارد (ويکز2410 ،1؛ تامپسون ،2گولداسميت 3و تران2411 ،0؛ چنگ،5
ژانـگ 6و دينـگ2410 ،7؛ رودي ،8ديويس 9و متيوز2410 ،14؛ رودهـباق )2446 ،11از مـيان
2- Thompson
4- Tran
6- Zhang
8- Rudy
10- Matthews
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1- Weeks
3- Goldsmith
5- Cheng
7- Ding
9- Davis
11- Rodebaugh

رويکردهاي مطرح شده در زمينه اضطراب اجتماعي ،نظريات شناختي معتقدند که سـوگيري
پردازش اطالعات ،نقشي کليدي در ايجاد و بقاي اختالالت عاطفي ايفا ميکند (هيرش 1و
کالرک2440 ،2؛ هينريچ 3و هافمن 2441 ،0؛ کالرک و مک مانوس .)2442 ،5ميتوان اجزاء
پردازشي و شناختي دخيل در اختالل اضطراب اجتماعي را به  3حيطه کلي تقسيمبندي کرد:
 )1پردازشهاي شناختياي که اين افراد قبل از تعامالت اجتماعي (مرحله انتظاري يا
پيشبينانه) دارند  )2پردازشهاي حين تعامالت اجتماعي  )3پردازشهاي بعد از تعامالت
اجتماعي (پس رويدادي) .پردازشهاي پيشبين 6اشاره به نگرانيهايي دارد که قبل از ورود
به موقعيت اجتماعي صورت ميگيرد .مطابق مدل کالرک و ولز ،)1995( 7افراد داري
اضطراب اجتماعي بدترين احتمال ممکن مانند پيشبيني شکست ،تصوير منفي از خود به
همراه يادآوري شکستهاي گذشته را انتظار ميکشند و قبل از ورود به موقعيت اجتماعي،
اضطراب انتظاري شديدي را تجربه ميکنند و ميزان وقوع پيامدهاي منفي را بيشازحد تلقي
ميکنند .همچنين ترس از ارزيابي منفي و نيز ترس از ارزيابي مثبت بهعنوان يک مؤلفه
مهم در اضطراب اجتماعي در مرحله قبل از تعامالت اجتماعي است .افراد داراي اضطراب
اجتماعي از اين ميترسند که ديگران آنها را دائماً وارسي کرده و ارزيابي منفياي از
جنبههاي مختلف رفتار ،عملکرد ،و ظاهر آنها داشته باشند و همين ترس موجب آن
ميشود که از تعامالت اجتماعي اجتناب کنند .از طرفي اخيراً نظريات ديگري مطرحشده که
اذعان ميکنند که افراد داراي اضطراب اجتماعي نهتنها ترس از اين دارند که مبادا مورد
ارزيابي منفي قرار گيرند ،بلکه از اينکه حتي مورد ارزيابي مثبت و تشويق و تمجيد نيز قرار
گيرند ،ميترسند (کالرک و ولز.)1995 ،
افراد داراي اضطراب اجتماعي ،در حين تعامالت و در موقعيتهاي اجتماعي نيز ،دچار
سوءبرداشت و سوگيريهايي در پردازش اطالعات هستند ،که اين اطالعات ميتواند
معطوف به خود فرد (درون) و يا محيط بيروني باشد .کالرک و ولز ( )1995معتقدند که توجه
افراد داراي اضـطراب اجتماعي در موقعيتهاي اجتماعي معطوف به خود8شان است و همين
2- Clark
4- Hofmann
6- Anticipatory processing
8- Self-focus attention

1- Hirsch
3- Heinrichs
5- McManus
7- Wells
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امر افکار و احساسات منفي را در آنان افزايش داده و بر روي عملکردشان تأثير ميگذارد و
همچنين باعث ميشود که اين افراد نتوانند بهدرستي روي اطالعات خارجي و بيرونياي که
ترسشان را غيرموجه و بيمورد جلوه ميدهد متمرکز شوند .از طرف ديگر ،تعدادي از
مدلهاي شناختي در زمينه اضطراب معتقدند که توجه انتخابي به تهديد ،عاملي در جهت
رشد و ايجاد اختالالت اضطرابي است (مانند متيوز 1و مکلئود .)1990 ،2بهعبارتي افراد داراي
اضطراب اجتماعي در مقايسه با افراد غيراضطرابي ،سوگيري توجه نسبت به نشانههاي
تهديدآميز مثل حاالت چهره ،کلمات تحقيرآميز و  ...نشان ميدهند.
در ارتباط با سوگيريهاي بعد از تعامالت اجتماعي و پردازش پسرويدادي ،مبتاليان به
اضطراب اجتماعي ،پيامدهاي روابط اجتماعي خود را منفي و فاجعهآميز قلمداد ميکنند و
درباره عملکرد گذشته و حال خود ،گنجينههاي پسرويدادي ميسازند و بر اساس آن ،انتظار
عملکردي ضعيف را براي آينده پيشبيني ميکنند (بساکنژاد ،معيني ،مهرابيزاده هنرمند،
.)1389
در هر حال کمرويي و اضطراب اجتماعي باعث عدم توانايي در هدايت صحيح زندگي
مبتاليان به اين بيماري ميشود و درنتيجهي اجتناب از موقعيتهاي اجتماعي ،پيامدهاي
منفي بسياري در زندگي خانوادگي ،کاري ،اجتماعي و مالي اين افراد بهوجود ميآيد که در
اين تحقيق سعي بر اين است عالوه بر بررسي و ارائه مدلي در جهت تبيين پيشايندهاي اين
اختالل ،پيامدهاي آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.
با توجه به آنچه بيان شد و اهميت شناخت و تميز دو سازه حيا و اضطراب اجتماعي
(کمرويي) پژوهش حاضر با ارائه الگويي به بررسي تعدادي از متغيرهاي تأثيرگذار بر حيا و
اضطراب اجتماعي و اثري که اين دو متغير بر کيفيت زندگي افراد و نيز بازداري رفتاري که
رفتارهايي همچون انزواي اجتماعي و عدم تمايل به موقعيتهاي ناآشنا و  ...پرداخته است.
خودکنترلي ،عزتنفس و ترس از ارزيابي بهعنوان متغيرهاي پيشايند حيا؛ و خودکنترلي،
عزت نفس ،ترس از ارزيابي و سوگيريهاي شناختي درون موقعيتي و پسرويدادي بهعنوان
2- MacLeod
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1- Mathews

توجه --- :خطچينها مسيرهاي غيرمعنيدار در الگوي پيشنهادي اوليه را نشان ميدهد

متغيرهاي پيشبين کمرويي در نظر گرفته شد .شکل ( )1الگوي پيشنهادي پيشايندها و
پيامدهاي حيا و کمرويي را نشان ميدهد.

جامعه آماري اين پژوهش ،شامل کليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز
شاغل به تحصيل در سال  95-90است.
نمونهگيري اين پژوهش بهمنظور بررسي فرضيهها ،از نوع تصادفي چندمرحلهاي از بين
 044نفر از دانشجويان دانشگاه شهيدچمران اهواز است .همچنين بهمنظور اعتباريابي تعدادي
از پرسشنامهها قبل از نمونهگيري اصلي ،پرسشنامهها روي  144نفر از دانشجويان اجرا شد.
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 SPINپرسشنامه هراس اجتماعي نخستين بار توسط
کانور ،2ديويدسون ،3چرچيل ،0شروود ،5وايسلر 6و فوآ ( )2444به منظور ارزيابي هراس
اجتماعي تهيه گرديد .اين پرسشنامه از اعتبار و روايي بااليي برخوردار است .اعتبار آن با
روش بازآزمايي در گروههايي با تشخيص اختالل هراس اجتماعي برابر با  4/78تا 4/89
بوده و ضريب همساني دروني آن (آلفاي کرونباخ) در يک گروه بهنجار  ./90گزارش شده
است .همچنين براي مقياسهاي فرعي ترس  ،4/89اجتناب  4/91و ناراحتي فيزيولوژيکي
 4/84گزارش شده است (کانور و همکاران .)2444 ،طبق پژوهش حسنوند عموزاده ،باقري و
شعيري ( )1389در ايران ،آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه بين  4/70تا  4/78و ضريب
بازآزمايـي آن 4/68 ،و روايي هـمگراي خردهمقياسهاي آن بين  4/60تا  4/78ميباشد.
همچنين پايايي با آلفاي کرونباخ در پژوهش فعلي  4/88بهدست آمد.
اين پرسشنامه اولين بار توسط گلزاري ( )1379ساخته شد و شامل 244
گزاره و چندين مقياس ميباشد؛ که انواع حيا نظير حيا از خطا ،حياي جنسي ،حياي کرامت
را ميسنجند .گلزاري ضريب پايايي حياي جنسي از طريق آلفاي کرونباخ را در تمامي گروها
 4/94تا  4 /93و از طريق دو نيمه کردن در گروههاي مختلف بين  4/77تا  4/83گزارش
کرده است و اعتبار مقياس حياي جنسي باال گزارش شده است .همچنين اعتبار مقياس
حياي کرامت باال و ضريب پايايي بازآزمايي حياي کرامت با آلفاي کرونباخ  4/57و از طريق
دو نيمه کردن  4/37و پايايي مقياس حيا از خطا باال و همساني دروني از طريق آلفاي
کرونباخ  4/63و دو نيمه کردن  4/01گزارش شده است.
اين پرسشنامه قبل از اجرا بر روي نمونه اصلي ،روي يک نمونه  144نفري بهصورت
آزمايشي اجرا گرديد و پس از تحليل عامل تأييدي و بررسي برازندگي مقياس روي نمونه
اصلي اجرا گرديـد .پايايي پرسشنامه حيا با اسـتفاده از آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر براي
2- Connor
4- Churchill
6- Weisler
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1- Social Phobia Inventory
3- Davidson
5- Sherwood

مقياس کلي حيا  4/78و براي خردهمقياسهاي حياي برهنگي و جنسي ،حياي کرامت و
حياي از حطا و اشتباه به ترتيب  4/53 ،4/80و  4/58بهدست آمد.
 RSESاين مقياس شامل  14عبارت کلي است که ميزان
رضايت از زندگي و داشتن احساس خوب در مورد خود را ميسنجد .در نمونه خارجي گرين
برگر ،2چن ،3دميتريوا 0و فاروگيا ،)2443( 5ضريب همساني دروني با آلفاي کرونباخ براي فرم
مختلط مثبت و منفي  4/88گزارش شده است و همبستگي آن با رضايت از زندگي در
مطالعات مختلف بين  4/32تا  4/65گزارش شده است .در نمونه ايراني نيز پايايي با آلفاي
کرونباخ و تنصيف بهترتيب  4/69و  4/68و ضريب بازآزمايي آن در فاصله  3هفته 4/78
گزارش شده است (محمدي  ،1380به نقل از بشليده و همکاران .)1391 ،همچنين رجبي و
بهلول ( )1386همساني دروني آن را  4/80و بشليده ،يوسفي ،حقيقي و بهروزي ()1391
همبستگي فرم مثبت و منفي اين مقياس با رضايت از زندگي را  4/65و ضريب همساني
دروني با آلفاي کرونباخ را  4/87گزارش کردهاند.
 BSCSاين مقياس در سال  2440توسط
تانجني ،7باميستر 8و بونه 9بهمنظور سنجش ميزان خودمهارگري در افراد ساخته شده و
شامل  13گويه بود که بعد توسط .مولوني ،14گراويچ 11و باربر )2412( 12به  8گويه تقليل
يافت .مولوني و همکاران آلفاي کرونباخ را براي عامل اول  4/73و براي عامل دوم 4/72
برآورد کردند .سرافراز ،قرباني و جواهري ( )1392نيز همساني دروني از طريق آلفاي کرونباخ
براي عامل اول و دوم بهترتيب  4/70و  4/68گزارش شده است .در پژوهش فعلي پايايي
کل با استفاده از آلفاي کرونباخ  4/73بهدست آمد.
 BFNEاين ابزار تعيين ميکند که
تا چه اندازه افـراد در مواجهه با ارزيابي ديگران احساس نگراني مـيکنند .هـمبستگي نسخه
2- Greenberger
4- Dmitrieva
6- Brief Self-control Scale
8- Baumeister
10- Maloney
12- Barber

1- Rosenberg Self-esteem
3- Chen
5- Farruggia
7- Tangney
9- Boone
11- Grawitch
13- Brief Fear of Negative Evaluation Scale
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کوتاه با مقياس  34سؤالي ترس از ارزيابي منفي  r=4/96و همساني دروني با آلفاي کرونباخ
 4/94و اعتبار بازآزمايي  4/75گزارش شده است (لري .)1983 ،بررسيها در نمونه ايراني نيز
بيانگر همساني دروني با آلفاي کرونباخ  ،4/83اعتبار بازآزمايي با فاصله دو هفته r=4/98
(داداشزاده ،يزداندوست ،غرايي و اصغرنژاد )1391 ،گزارش شده است و در پژوهش حاضر
ضريب پايايي با آلفاي کرونباخ  4/84بهدست آمده است.
 FPESاين مقياس پيرو نظريهپردازيهاي اخير مبني بر
وجود عاملي به نام ترس از ارزيابي بهطورکلي ،اعم از ارزيابي منفي و مثبت در سببشناسي
اختالل اضطراب اجتماعي تدوين شد (گيلبرت 2441 ،2و ويکز ،هيمبرگ ،روده باق و نورتون،
 .)2448ويکز ،هيمبرگ و رودهباق ( ،)2448همساني دروني اين مقياس را  4/84و پايايي
بازآزمايي بعد از  5هفته 4/74 ،گزارش شده است .ضريب پايايي در گروه ايراني و نمونه
باليني  4/67با روش دونيمسازي و آلفاي کرونباخ  4/75براي کل آزمون گزارش شده است
(رضايي دوگاهه ،محمدخاني و دولتشاهي .)1389 ،ضريب پايايي آلفاي کرونباخ در پژوهش
حاضر  4/74بهدست آمد.
 FAQاين پرسشنامه توسط وودي )1996( 3ساخته شده است و
داراي  14آيتم و دو مقياس  5گويهاي است که شامل مقياس توجه متمرکز بر خود ( self
 )focusو مقياس توجه بيروني ( )external focusميباشد .درجهاي که فرد به خودش
توجه ميکند يا به بيرون ،توسط يک مقياس پنجدرجهاي از طيف ليکرت (=4اصالً،
=5کامالً) سنجيده ميشود .ضريب آلفاي کرونباخ براي توجه متمرکز بر خود برابر با  4/76و
توجه بيروني برابر با  4/72گزارش شده است (وودي ،چامبلس و گلس .)1997 ،در نمونه
ايراني پايايي با روش ضريب همساني دروني بر پايه آلفاي کرونباخ براي زيرمقياسهاي
پرسشنامه توجه متمرکز بر خود و توجه بيروني بهترتيب برابر يا  4/75و  4/86گزارش شده
است (خير ،استوار لطيفيان ،تقوي و ساماني .)1387 ،پايايي اين ابزار با استفاده از آلفاي
کرونباخ براي توجه دروني 4/72و توجه بيروني  4/77بهدست آمد.
2- Gilbert
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1- Fear of Positive Evaluation Scale
3- Woody

 RQپرسشنامه نشخوار در سال ( ،)2444توسط
ملينگز و آلدن ساخته شده است .اين مقياس شامل  5آيتم ميباشد که ميزان فکر کردن
يک فرد راجع به صحبتها و عملکردش در تعامالت اجتماعي اخير و اينکه اين افکار تا چه
حد منفي بودهاند را ميسنجد .همساني دروني اين مقياس توسط نويسندگان آن با روش
آلفاي کرونباخ  4/74گزارش شده است (شمرتز .)2448 ،2پايايي اين پرسشنامه با روش
آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر  4/79بهدست آمده است.
 WHOQOLاين پرسشنامه توسط سازمان بهداشت جهاني
تدوين شده و هدف آن ايجاد ابزاري بينالمللي و ناوابسته به فرهنگ جهت ارزيابي کيفيت و
رضايت زندگي افراد است .همساني دروني با آلفاي کرونباخ براي حيطههاي جسمي،
روانشناختي ،اجتماعي و محيطي بهترتيب عبارتاند از  4/68 ،4/81 ،4/82و  4/84گزارش
شده است .همچنين روايي افتراقي مطلوب گزارش شده است (اسکوينگتون ،0لطفي 5و
اکونل .)2440 ،6در نسخه ايراني نيز همساني دروني با آلفاي رونباخ براي همه حيطهها بين
 4/82تا  4/79گزارش شده است (يوسفي ،قاسمي ،صرافزادگان ،مليک ،بقايي و ربيعي،
 .)2414پايايي کلي پرسشنامه زندگي با استفاده از روش آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر
 4/83بهدست آمد.
 AMBIمقياس بازداري رفتاري بزرگساالن يک
ابزار تحقيقي  16مادهاي است که بهمنظور اندازهگيري گزارش ذهني از صفت بازداري
کنوني تهيه شده است و مسائلي مانند عدم تمايل به موقعيتهاي ناآشنا يا انزواي اجتماعي
را ميسنجد .سازندگان آن همساني دروني به کمک آلفاي کرونباخ براي نمره کل را برابر با
 4/87و پايايي آزمون بهروش بازآزمايي با فاصله زماني  18هفته در دو گروه را 4/86گزارش
کردهاند .همچنين در نمونه ايراني ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه برابر با  4/75ضريب
پايايي مـقياسها نيز بـه روش بازآزمايي با فواصل زماني  0هفتهاي بهترتيب  4/82بـهدست
2- Schmertz
4- Skevington
6- O'Connell

1- Rumination Questionnaire
3- THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
QUALITY OF LIFE
5- Lotfy-

 615

آمد (داوودي ،نشاط دوست ،عابدي و طالبي .)1393 ،ضريب همساني دروني با استفاده از
آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر  /65بهدست آمد.

طرح پژوهش حاضر از نوع طرحهاي همبستگي از طريق الگويابي معادالت ساختاري است.
بهمنظور تحليل دادههاي اين پژوهش از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار و
همبستگي) و استنباطي (رگرسيون  ،الگويابي معادالت ساختاري و بوت استرپ) استفاده شده
است .اين تحليلها با استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSصورت گرفتهاند.

يافتههاي توصيفي مربوط به ماتريس همبستگي ،ميانگين و انحراف معيار متغيرها در جدول
( )1نشان داده شده است.
1
 -1اضطراب
اجتماعي
 -2حيا
 -3عزتنفس
 -0خودکنترلي
 -5ترس از
ارزيابي منفي
 -6ترس از
ارزيابي مثبت
 -7تمرکز معطوف
به درون
 -8تمرکز معطوف
به بيرون
 -9نشخوار
پسرويدادي
 -14بازداري
رفتاري
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2

3

0

5

6

7

8

9

1114

1
*4/114
**-4/319
**-4/314

1
*4/146
**4/347

1
**4/034

1

**4/039

**4/165

**-4/294

**-4/260

1

**4/040

**4/190

**-4/197

**-4/136

**4/170

1

**4/212

4/415

-4/450

*4/147

**4/251

**4/152

1

**4/169

*-4/141

-4/429

**-4/179

**4/102

**4/106

**4/053

**4/079

4/465

**-4/204

**-4/258

**4/067

**4/211

**4/279** 4/374

**4/588

*4/499

**-4/342

**-4/229

**4/206

**4/361

**4/220

1
1

*1 4/308** 4/128

1
 -11کيفيت
زندگي

3

2

0

5

7

6

9

8

11

14

**-4/369** -4/024** -4/121* 4/199** -4/189** -4/362** 4/017** 4/554** 4/404 -4/010

ميانگين

23/57

انحراف معيار

7/71

75

1

20/21

23/25

35/27

15/73

12/65

12/32

21/18

16/26 32/79

3/75 14/25

0/50

7/11

0/02

3

3/10

6/22

3/87

0/59

يافتههاي جدول ( )1نشان ميدهد که تمامي متغيرها بهجز متغيرهاي (تمرکز دروني و
حيا/خودکنترلي ،تمرکز بيروني و خودکنترلي ،نشخوار پس رويدادي و حيا ،کيفيت زندگي و
حيا) با يکديگر ارتباط معني دار مثبت يا منفي دارند.

1
2

3

0

5

R

R²

β

t

F

P

4/58

4/30

4/66

4/03

4/58
4/51

10/5
13/1

214/5

4/4441

4/31

8

150/8

4/4441

4/05
4/22

11/6
5/0

پردازش پسرويدادي

4/21

0/9

بازداري رفتاري
ترس از ارزيابي منفي
پردازش پسرويدادي

4/04
4/21
4/24

9/9
5/3
0/7

ترس از ارزيابي مثبت

4/17

0/6

بازداري رفتاري
ترس از ارزيابي منفي
پردازش پسرويدادي
ترس از ارزيابي مثبت

4/38
4/24
4/18
4/17

9/6
0/9
0/5
0/6

-4/49

-2/5

بازداري رفتاري
بازداري رفتاري
ترس از ارزيابي منفي
بازداري رفتاري
ترس از ارزيابي منفي

خودکنترلي

68

74

71

4/07

4/09

4/54

117/6

98/2

84/9

4/4441

4/4441

4/41
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بهمنظور انتخاب قويترين متغيرهاي پيشبين از روش رگرسيون گام به گام استفاده
ميشود .بدين منظور  6متغير پيشبين شامل (عزتنفس ،خودکنترلي ،بازداري رفتاري ،ترس
از ارزيابي منفي ،ترس از ارزيابي مثبت و پردازش پسرويدادي) براي پيشبيني حيا و
اضطراب اجتماعي وارد معادله رگرسيون شدند .نتايج تحليل رگرسيون جهت پيشبيني
اضطراب اجتماعي در جدول ( )2ارائه شده است.
نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام مندرج در جدول ( )2نشان ميدهد که از بين
 6متغير پيشبين وارد شده 5 ،متغير سهم معنيداري در پيشبيني اضطراب اجتماعي دارند و
تنها متغير عزتنفس سهمي در پيشبيني اضطراب اجتماعي ندارد.
جدول ( )3نيز نتايج تحليل رگرسيون جهت پيشبيني حيا را نشان ميدهد.
R

1
2
3

R²

β

4/31 4/49 4/31
خودکنترلي
4/38
خودکنترلي
4/15 4/04
4/26
ترس از ارزيابي منفي
4/04
خودکنترلي
ترس از ارزيابي منفي 4/23 4/19 4/05
4/21
ترس از ارزيابي مثبت

t

F

P

4/4441 01/01 6/0
7/9
4/4441 37/66
5/5
8/0
4/4441 33/14 0/9
0/5

همانطور که در جدول ( )3نشان داده شده است ،محاسبه رگرسيون چندگانه بهروش
گام به گام بهمنظور پيشبيني حيا سه گام ارائه نمود .نتايج نشان داد خودکنترلي بهعنوان
متغير پيشبين خود به تنهايي ( )P<4/441 ،�=4/31ميتواند  9درصد از واريانس متغير مالک
(حيا) را تبيين نمايد .در گام دوم نيز ترس از ارزيابي منفي ،با  6درصد توان ،قدرت پيشبيني
را به  4/15افزايش داد .در گام سوم نيز ترس از ارزيابي مثبت به معادله پيشبيني اضافه شد
و مجموعاً سه متغيرِ خودکنترلي ،ترس از ارزيابي منفي و مثبت؛ در تبيين حيا  4/19قدرت
پيشبينيکنندگي دارند .همچنين سه متغير ديگر شامل عزتنفس ،بازداري رفتاري و
پردازش پس رويدادي تأثيري در پيشبيني حيا در نمونه تحت بررسي در اين پژوهش نداشتند.
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نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيشبيني متغيرهاي اضطراب اجتماعي و حيا
نشان داد که متغير بازداري رفتاري با ضريب استاندارد  β=4/58بهترين پيشبين اضطراب
اجتماعي و متغير خودکنترلي با ضريب  β=4/58استاندارد  β=4/31بهترين پيشبين حيا
ميباشد .همچنين ترس از ارزيابي اعم از ارزيابي منفي و مثبت ،در هر دو متغير اضطراب
اجتماعي و حيا ،پيشبيني کننده است .متغير خودکنترلي نيز در متغير حيا به صورت مثبت و
در اضطراب اجتماعي به صورت منفي پيشبينيکننده است.
معادله رگرسيون به منظور پيشبين اضطراب اجتماعي و حيا بدين شرح است:
ـ اضطراب اجتماعي=(بازداري رفتار×(+)4/77ترس از ارزيابي منفي×(+)4/22پردازش
پسرويدادي×(+)4/23ترس از ارزيابي مثبت×(+)4/31خودکنترلي×-2/74+)4/16
ـ حيا=(خودکنترلي×(+)4/89ترس از ارزيابي منفي×(+)4/30ترس از ارزيابي مثبت×30/70+)4/08

همچنين پس از بررسي پيشفرضهاي الگوسازي معادالت ساختاري نظير نرمال بودن
توزيع دادهها ،خطي بودن ارتباط متغيرها و نيز جايگذاري دادههاي مفقود ،برازندگي کلي
الگوي پيشنهادي مدل (شکل  )1مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که الگو نياز به
اصالح دارد (جدول  ،)0لذا  0مسير غيرمعنيدار از الگوي پيشنهادي حذف و و همچنين 6
مسير جديد با توجه به پيشينه نظري و الگوي همبستگي متغيرها و  6مسير به پيشنهاد
شاخص اصالح مدل ،1به مسيرهاي قبلي الگو اضافه شد (شکل  :1مسيرهاي حذف شده و
شکل  :2مسيرهاي اضافه شده را نشان ميدهد) .در جدول ( )0شاخصهاي برازش مدل
قبل و بعد از اصالح ارائه شده است.
قادير باالتر از  4/94براي  CFI ،TLI ،IFI ،GFIو  NFIحاکي از برازش خوب الگو با
دادههاست و هر چه اين مقدار به  1نزديکتر باشد ،مدل از برازش بهتري برخوردار است.
همچنين  RMSEAمقدار  4/45و کمتر از آن نشاندهنده برازش خوب الگوست و هر چه
اين مقدار به  1نزديکتر باشد ،برازش الگو محل سؤال خواهد بود .با توجه به مندرجات
جدول ( ،)0همه اين شاخصها در الگوي اصالح شده نهايي از برازندگي بااليي برخوردارنـد.
1 - modification indices
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بنابراين با حذف مسيرهاي غيرمعنيدار و اضافه نمودن چند مسير جديد ،الگوي اصالح
شده بهبود معنيداري در شاخصهاي برازش نشان داد.

آزمون مجذور کاي ()x2
سطح معنيداري
درجه آزادي ()df
2
نسبت مجذور کاي به درجه آزادي ()x /df
شاخص نيکويي برازش ()GFI
شاخص نيکويي برازش تعديليافته ()AGFI
شاخص برازندگي هنجارشده ()NFI
شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI
شاخص برازندگي افزايشي ()IFI
شاخص توکر-لويس ()TLI
ريشه ميانگين مجذورات خطاي تقريب ()RMSEA

310/69
p 4/441
36
8/70
4/88
4/78
4/73
4/75
4/75
4/62
4/1

53/25
p 4/440
29
1/83
4/98
4/95
4/95
4/98
4/98
4/96
4/40

 ---خطچينها مسيرهاي اضافه شده به الگوي پيشنهادي را نشان ميدهد
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شکل ( ،)2نشان ميدهد تمام ضرايب مسيرهاي مستقيم معنيدار ميباشد .همچنين
ميزان ضرايب مسير در کنار هر مسير نشان داده شده است .مطابق با شکل ( ،)2خودکنترلي
و ترس از ارزيابي منفي بهترين پيش بين حيا ،و ترس از ارزيابي مثبت و سوگيري پردازشي
پس رويدادي بهترين پيشبين براي اضطراب اجتماعي در مدل اين پژوهش بهدست آمد.
همچنين در کل الگو ،مسير «اضطراب اجتماعي به بازداري رفتاري» به عنوان متغير پيامد،
بيشترين ضريب استاندارد را بهخود اختصاص داد.
هدف پژوهش حاضر بررسي اين مسأله بود که آيا حيا و اضطراب اجتماعي يا آنچه در عرف
عام کمرويي ناميده ميشود ،دو سازه مشابه هستند يا متفاوتند .بديهي است در صورتي که
اين دو سازه از الگوي پيشايند و پيامدهاي يکسان و مشابهي برخوردار باشند ،ميتوان ادعا
نمود که اين دو ،شباهت زيادي با هم دارند .نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين مساله است که
اساساً حيا و اضطراب اجتماعي اگرچه هر دو منبعث از احساس شرم هستند و وجوه مشترکي
دارند ،اما سازههاي مجزا و متفاوتي هستند و الگوهاي پيشايند و پيامدهاي يکساني ندارند.
بسياري از روابط بهدست آمده در اين پژوهش به خصوص در رابطه با اضطراب اجتماعي و
کمرويي ،همسو با يافتههاي پژوهشهاي گذشته ميباشد اما از آنجا که تاکنون هيچ
مطالعهاي بهطور همزمان اين متغيرها را نيازموده و هيچ پژوهشي دال بر مقايسه کمرويي و
حيا وجود ندارد ،اين پژوهش در نوع خود بديع ميباشد .جدول ( )5شباهتها و تفاوتها بر
اساس شاخصهاي مدل را نشان ميدهد.

عزت نفس
کنترل نفس
ترس از ارزيابي
سوگيريهاي شناختي (حين و بعد از تعامالت اجتماعي)
بازداري رفتاري
کيفيت زندگي

باال
دارد
-

پايين
پايين
دارد
دارد
دارد
پايين
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از نتايج شکل ( )2و جدول ( )5استنباط ميشود که خودکنترلي ميتواند بهعنوان نقطه
عطف در تفاوت حيا و کمرويي مدنظر قرار گيرد ،چرا که خودکنترلي باال پيشبينيکننده
حياي باال و بالعکس خودکنترلي پايين ،پيش بين اضطراب اجتماعي باالتر است .ميتوان
اذعان کرد که منشأ حيا و در واقع تفاوت اصلي حيا و کمرويي ميتواند همين خودکنترلي
باشد .بهعبارتي حيا و کمرويي هر دو موجب احساس شرم در افراد ميشوند ،اما شرم ناشي
از حيا ،معلول يک نفس قوي و کنترلکننده است؛ در حالي که با توجه به ارتباط منفي
کمرويي و کنترل نفس ،شرمِ ناشي از کمرويي معلول ضعف نفس و عدم کنترل آن ميباشد.
متغير عزتنفس اگرچه با حيا رابطه و همبستگي مثبت ( )r=4./11و با اضطراب اجتماعي
همبستگي منفي ( )r=-4./32دارد ،اما در مدل نهايي (شکل  ،)2عزتنفس بهعنوان پيشايند
حيا معنيدار نشد .شايد علت عدم معنيداري رابطه حيا و عزتنفس در مدل اين تحقيق به
ابزارهاي مورد استفاده در سنجش و ارزيابي سازه عزتنفس در روانشناسي برگردد .گلزاري
( )1379معتقد است که کرامت نفس در متون اسالمي ،معادل دقيقي در روانشناسي ندارد و
مفاهيمي همچون احترام به خود که مسامحتا به عزتنفس ترجمه شده تنها آثار و جلوههايي
از کرامت و عزتنفس است و از اين رو نميتوان با استناد به کتب و منابع روانشناسي،
همبستگيها ،رابطهها و تفاوتها را تبيين نمود .بنابراين نبود مسير عزتنفس به حيا در الگوي
پيشايند حيا ،در عين تصريح متون روايي بر نقش کليدي عزت و کرامت نفس در حيا؛ ميتواند
معلول نقص يا تفاوت در تعاريف سازه عزتنفس از نظر روانشناسي با ديني باشد .همچنين
به طور کلي ميتوان گفت مسيرهاي غير معنيداري که در مدل نهايي حذف شدند و داراي
ضرايب همبستگي معنادار بودند ،ميتواند ناشي از اثر نسبي ديگر متغيرها و بهتبع آن کاهش
اثر متغيرهاي ديگر يا تغييرات ناشي از سازههاي ميانجي ديگري باشند که در رابطه با عزت
نفس و حيا نيز بر طبق جدول ( ،)3اين رابطه بهواسطه ترس از ارزيابي منفي معنيدار است.
نتايج مدل در اين پژوهش نشان ميدهد که نقطه مشترک اضطراب اجتماعي و حيا،
ترس از ارزيابي اعم از ارزيابي منفي و مثبت است .نقش ترس از ارزيابي در اضطراب
اجتماعي مؤيد نظريات شناختي کالرک و ولز ( )1995و ريپي و هيمبرگ ( )1997راجع به
نقش ترس از ارزيابي منفي در کمرويي؛ و نيز نظرات ويکز ،هيمبرگ و روده باق ( )2448در
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رابطه با نقش ترس از ارزيابي مثبت در کمرويي است .همچنين يافتههاي بهدست آمده راجع
به نقش ترس از ارزيابي در حيا ،مؤيد نظر علماي علم اخالق و تعاريف بيانشده در کتب
اخالقي و لغوي (نظير مجمعالبحرين ،مفرداتالفاظ قرآن ،لغتنامه دهخدا ،جامعالسعادات،
بحاراالنوار) راجع به حيا ميباشد که ترس از سرزنش و ارزيابي را يکي از علل اصلي و منشأ
حيا ميدانند (پسنديده.)1394 ،
سوگيريهاي شناختياي که در اضطراب اجتماعي دخيل هستند ،نقشي در حيا ندارند.
بهعبارتي سوگيريهاي شناختي حين تعامالت اجتماعي (توجه معطوف به درون و بيرون) و
سوگيري شناختي بعد از تعامالت اجتماعي يا پردازش پس رويدادي (يعني تمرکز بر جنبههاي
منفي يک تعامل اجتماعي و بازنگري مداوم آن موقعيت) ،و نيز بازداري رفتاري (يعني رفتارهايي
همچون انزوا و گوشهگيري و ترس از موقعيتهاي ناآشنا) که طبق ديدگاه شناختگرايانه
روانشناسي ،مؤلفه مهمي در اضطراب اجتماعي محسوب ميشود ،پيشبينيکننده حيا محسوب
نميشوند .در عين حال نتايج حاصل از مدل نهايي حاکي از اين است که اين سوگيريها به
صورت مستقيم و غيرمستقيم با اضطراب اجتماعي رابطه معنيدار دارند و اين نتايج با
تحقيقات (امير ،الياس ،1کالمپ و پرزورسکي2443 ،2؛ موگ ،3فيليپات 0و برادلي2440 ،5؛
واسيلوپولوس2445 ،6؛ وييزر ،7پالي ،8ويرز ،9آلپرز14و موهلبرگر )2449 ،11همسو ميباشد.
همچنين نتايج مدل نشان داد که بيشترين ضريب تأثير متغيرها مربوط به رابطه متغير
بازداري رفتاري بهعنوان متغير پيامد ،با اضطراب اجتماعي است (  )β=4/09و اين در حالي
است که مسير بازداري رفتاري با حيا معنيدار نيست.
کيفيت زندگي نيز بهعنوان متغير پيامد با اضطراب اجتماعي رابطه منفي دارد و اين نشان
ميدهد که همسو با پژوهشهاي گذشته ،اضطراب اجتماعي باعث افت و کاهش کيفيت
زندگي افراد خواهد شد (وونگ ،12سارور 13و بيدل .)2412 ،10همچنين در مدل پژوهش فعلي،
2- Przeworski
4- Philippot
6- Vassilopoulos
8- Pauli
10- Alpers
12- Wong
14- Beidel

1- Elias
3- Mogg
5- Bradley
7- Wieser
9- Weyers
11- Mühlberger
13- Sarver

 611

حيا با کيفيت زندگي رابطهاي نشان نداد .اين بدان معناست که اضطراب اجتماعي و کيفيت
زندگي داراي رابطهاي سلبي ميباشند لذا اضطراب باال ميتواند جنبههاي مختلف کيفيت
زندگي را تحت تأثير قرار دهد؛ ولي حيا و کيفيت زندگي لزوماً با يکديگر رابطه ايجابي ندارند.
بهعبارتي وجود حيا لزوماً منجر به ايجاد کيفيت زندگي باال يا پايين نخواهد شد و کيفيت
زندگي تحت تأثير متغيرهاي بسياري ايجاد و تثبيت ميشود و بهمنظور تعيين ميزان تأثير
حيا بر کيفيت زندگي ،الزم است متغيرهاي بيشتري کنترل و بررسي شوند.
علي رغم اينکه اين مطالعه توانسته سطح دانش ما را در ارتباط با تشابهات و تمايزات
اضطراب اجتماعي و حيا کمي باال ببرد ،اما يافتههاي اين پژوهش به مانند بسياري از
پژوهشهاي ديگر تحت تأثير محدوديتهايي قرار دارد که مهمترين آن نمونه پژوهش است
که اين پژوهش روي قشر محدودي از جامعه؛ که دانشجويان هستند ،اجرا شده و از آنجا که
حيا يا کمرويي متأثر از ارزشهاي جامعه و ميزان و نوع تعامالت اجتماعي افراد است ،تعميم
نتايج به ساير اقشار و گروههاي سني و قومي بايد با احتياط صورت گيرد و اين نتايج لزوماً
تعميمپذير به ساير اقشار و افراد نيست .همچنين بهدليـل عدم وجود پيشينه پژوهشي در
زمينه حيا و نيز وسعت کار ،تنها به بررسي چند متغير و تبيين رابطه آن با حيا و تفاوت آن با
کمرويي بسنده شد ،ولي بديهي است که متغيرهاي ديگري همچون متغيرهاي شخصيتي و
فرهنگي و اجتماعي در روند شکلگيري حيا و اضطراب اجتماعي نقش مؤثري دارند؛
بنابراين پيشنهاد ميشود در مطالعات آتي به بررسي متغيرهاي ديگر و نيز اجراي پژوهش در
نمونههايي از جوامع آماري متفاوت ديگر اقدام شود تا هم تعميم نتايج با دقت بيشتري
صورت گيرد و هم ساير متغيرهاي مرتبط با مقوله کمرويي و حيا مشخص و تفاوت اين دو
بهتر تبيين شود .همچنين بايد گفت که نه طرح تحقيق حاضر و نه الگويابي معادالت
ساختاري اثبات عليت نيست و در اين رابطه بايد جانب احتياط را رعايت کرد.
در هر حال با توجه به عدم پيشينه پژوهشي در زمينه حيا در روانشناسي ،و عدم تمايز
اين صفت مطلوب با صفت کمرويي که صفتي ناپسند به حساب ميآيد ،تحقيقات بيشتر در
اين زمينه در حوزه روانشناسي الزم و ضروري بهنظر ميآيد و اين پژوهش نمونه کوچکي از
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پژوهش در حوزه روانشناختي است که نتايج آن نشان ميدهد حيا و کمرويي دو مقوله و
سازه داراي پيشايند و پيامدهاي متفاوت از يکديگر هستند.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

1397/42/15
1397/40/25
1397/47/34

 615

بساک نژاد ،سودابه؛ معيني ،نصراله و مهناز مهرابيزاده هنرمند ( .)1389رابطه پردازش پسرويدادي و
.335-304 :)0(0 ،
اجتنابشناختي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان.
بشليده ،کيومرث؛ يوسفي ،ناصر؛ حقيقي ،جمال و ناصر بهروزي ( .)1391بررسي ساختار عاملي مقياس عزتنفس
روزنبرگ با سه شکل واژهپردازي مثبت ،منفي و نيمي از مادهها مثبت و نيمي منفي در دانشجويان
. 66-01 ،15 ،
دانشگاه شهيد چمران اهواز.
پسنديده ،عباس (،)1394

 ،انتشارات دارالحديث ،قم .چاپ هفتم.

حسنوند عموزاده ،مهدي؛ شعيري ،محمدرضا و اکرم باقري (.)1389
 .خالصه مقاالت پنجمين سمينار سراسري بهداشت
SPIN
رواني دانشجويان ،تهران :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،معاونت دانشجويي.
خير ،محمد؛ استوار ،صغري؛ لطيفيان ،مرتضي؛ تقوي ،سيدمحمدرضا و سيامک ساماني ( .)1387اثر واسطهگري
توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدي اجتماعي بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سوگيريهاي داوري.
.32-20 ،)1(10 .
داداشزاده ،حسين؛ يزداندوست ،رخساره؛ غرايي ،بنفشه؛ اصغرنژاد ،فريد علياصغر ( ،)1391اثربخشي درمان
شناختي  -رفتاري گروهي و مواجهه درماني بر ميزان سوگيري تعبير و ترس از ارزيابي منفي در اختالل
( )1(18 .پياپي ،)68
اضطراب اجتماعي،
.51-04
داودي ،اعظم؛ نشاطدوست ،حميد طاهر؛ عابدي ،محمدرضا؛ طالبي ،هوشنگ ( .)1393نقش نقايص تنظيم
هيجان ،آميختگي فکر-عمل و بازداري رفتاري در اختالل اضطراب منتشر،
( 6 ،پياپي .120-115 ،)88
رضايي دوگاهه ،ابراهيم؛ محمدخاني و پروانه بهروز دولتشاهي ( .)1389مقايسه تأثير درمان شناختي-رفتاري
( )1(13 ،پياپي
گروهي و انفرادي در کاهش ترس از ارزيابي مثبت،
.65-58 ،)51
سرافراز ،مهديرضا؛ قرباني ،نيما و عابدين جواهري ( .)1391خودمهارگري :ظرفيتي واحد يا دو وجهي؟ تمايز
.
بين وجوه بازدارندگي و برانگيزندگي در دانشجويان دانشگاههاي تهران.
.75-69 ،)0(6
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 تهيه ابزارهايي جهت سنجش عمل به باورهاي ديني و انواع حياء و بررسي رابطه،)1379(  محمود،گلزاري
 دانشگاه عالمه، تهران،
.دينداري و حياء با ويژگيهاي شخصيت و سالمت روان
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