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Highlights
• There is a direct correlation between early maladaptive schemas and social anxiety.
• Cognitive distortions mediate the relationship between early maladaptive schemas
and social anxiety.
Abstract
Clinical and epidemiological studies have proved the role of cognitive processes in
the formation and continuity of social anxiety. This study aimed to predict the social
anxiety symptoms among adolescents based on the early maladaptive schemas and
cognitive distortions. Population included all junior high-school students in Marivan
Keywords
city and among whom 400 students (200 males and 200 females) were selected as
social anxiety,
samples. To select sample size, the researcher referred to the selected high schools
early maladaptive and distributed Connor’s social phobia index questionnaire among students who were
schemas, cognitive suspicious of suffering from social anxiety (diagnosed by schools consultants and condistortion
sistent with symptoms indicated in DSM-V). Upon the completion of the questionnaire,
the students with confirmed social anxiety disorder were randomly selected as the sampling of the study. Data were gathered using social anxiety questionnaire, early maladaptive schemas questionnaire (short form) and cognitive distortions questionnaire.
The collected data analyzed using Structural Equation Model. The results showed the
structural model was fit. Five areas of the early maladaptive schemas (disconnection
and rejection, impaired autonomy and performance, impaired limits, directedness,
over-vigilance, and inhibition) can predict 63% of social anxiety. There was a direct
and significant correlation between the variables of the early maladaptive schemas and
social anxiety. Bootstrapping analysis revealed cognitive distortions served as a mediator between the early maladaptive schemas and social anxiety symptoms. The results of
this study supported the role of the early maladaptive schemas as a vulnerability factor
in social anxiety and the role of cognitive distortions as a linking mechanism between
the early maladaptive schemas and social anxiety.
40

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

مدلیابی معادالت ساختاری رابطهی عالئم اضطراب اجتماعی ،براساس طرحوارههای ناسازگار اولیه و
تحریفهای شناختی در نوجوانان

هیمن نادرزاده ، 1مهدیه صالحی ، 2مرجان جعفریروشن ، 3رؤیا کوچکانتظار
 .1دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
( .2نویسندهی مسئول) ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
iranpour1000@yahoo.com
 .3گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 .4گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
4

یافتههای اصلی
• همبســتگی مســتقیم معنــاداری بیــن طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و اضطــراب اجتماعی
وجود دارد.
• تحریفهــای شــناختی ،میانجیگــر رابطــهی بیــن طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و
اضطــراب اجتماعــی هســتند.
چکیده
تاریخ دریافت
پژوهشهــای بالینــی و اپیدمیولــوژی ،نقــش فرایندهــای شــناختی را در شــکلگیری و
1397/12/13
تــداوم اختــال اضطــراب اجتماعــی ثابــت کردهانــد .هــدف پژوهــش حاضــر ،پیشبینــی
اضطــراب اجتماعــی مبتنــی بــر طر حوارههــای ناســازگار اولیــه ،بــا میانجیگــری تحریفهــای
تاریخ پذیرش
 1398/03/31شــناختی در میــان دانشآمــوزان متوســطهی دورهی دوم بــود .جامعــهی آمــاری پژوهــش،
تمــام دانشآمــوزان متوســطهی دوم شهرســتان مریــوان بودنــد کــه از میــان آنهــا  400نفــر
( 200پســر 200،دختــر) بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .بــا تشــخیص مشــاور مدرســه و
واژگان کلیدی منطبــق بــا عالئــم ذکرشــده در راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانپزشــکی
اضطراب اجتماعی ،ویرایــش پنجــم ،بــرای گزینــش نمونــه بــه مــدارس مراجعــه شــد .آنــگاه بیــن دانشآمــوزان
مشــکوک بــه اضطــراب اجتماعــی ،پرسـشنامهی اضطــراب اجتماعــی کانــور توزیــع و ســپس
طر حوارههای
تکمیــل شــد کــه بعــد از تشــخیص ایــن اختــال در دانشآمــوزان ،نمونهگیــری براســاس
ناسازگار اولیه،
تحریفهای شناختی نمونهگیــری تصادفــی ســاده انجــام شــد .بهمنظــور جمــعآوری دادههــا از پرســشنامهی
اضطــراب اجتماعــی کانــور ،پرســشنامهی طــر حوارهای ناســازگار اولیــهی یانــگ (برگــهی
کوتــاه) و پرس ـشنامهی تحریفهــای شــناختی اســتفاده شــد .دادههــا بــا اســتفاده از روش
مدلیابــی معــادالت ســاختاری تحلیــل شــدند .نتایــج نشــان داد که مــدل ســاختاری پژوهش،
بــرازش دارد .بهطورکلــی ،پنــج حــوزهی طر حوارههــای ناســازگار اولیــه (بریدگــی و طــرد،
خودگردانــی و عملکــرد مختــل ،محدودیتهــای مختــل ،دیگرجهتمنــدی و گوشبهزنگــی
بیشازحــد و بــازداری) تــوان پیشبینــی 63درصــد از متغیــر اضطــراب اجتماعــی را دارنــد.
همبســتگی مســتقیم معنــاداری بیــن متغیرهــای طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و اضطــراب
اجتماعــی وجــود دارد .تحلیــل بــوت اســتراپ نشــان داد تحریفهــای شــناختی میانجــی
بیــن طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و اضطــراب اجتماعــی هســتند .نتایــج ایــن پژوهــش،
از نقــش طر حوارههــای ناســازگار اولیــه ،بهعنــوان عامــل ایجــاد آســیبپذیری بــرای
اضطــراب اجتماعــی و نقــش تحریفهــای شــناختی ،بهعنــوان ســازوکار مرتبطکننــدهی
طر حوارههــای ناســازگار اولیــه بــه اضطــراب اجتماعــی حمایــت میکنــد.
41

Downloaded from rph.khu.ac.ir at 14:25 IRST on Monday November 4th 2019

* این مقاهل ربرگفته از رساهل دکتری نویسنده اول است.
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1. Social anxiety
2. Epidemiology
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3. Early maladaptive schemas
4. Disconnection and Rejection
5. Impaired Autonomy and performance
6. Impaired Limits
7. Other -Directedness
8. Over vigilance/Inhibition
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مقدمه
اضطــراب اجتماعــی 1اختاللــی رایــج و ناتوانکننــده
اســت کــه تأثیــرات منفــی زیــادی بــر بســیاری از
حوزههــای زندگــی ،بهویــژه تجــارب تحصیلــی بــر جــای
میگــذارد ( .)1ﺷﺪﺕ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩــﺭ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩــﺭﺟﺎﺕ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﺭﺳﻪﮔﺮﻳﺰی ،ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺍﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ
ﺍﺯ بازیهــا ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩــﺭﻭﻏﮕﻮﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﺍﻳﻨﻬﺎ ،ﺩــﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩــﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎ
ً
ﺳالهــا ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻭ ﻛﻤﺮﻭﻳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺑﺮﺍی دــرﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲﺩﻫﺪ؛ ﻟﺬﺍ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩــﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪدلیل
ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻭ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺩــﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ( .)2اضطــراب
اجتماعــی ناشــی از پیشبینــی یــا وجــود ارزیابیهــای
بینفــردی در موقعیتهــای اجتماعــی واقعــی یــا
فرضــی اســت کــه بــا تجربــهی اســترس ،پریشــانی و
تــرس در موقعیتهــای اجتماعــی مشــخص میشــود
( .)3ایــن اختــال ســومین اختــال روانــی شــایع ،بعــد از
افســردگی و ســوءمصرف الــکل اســت ( .)4ایــن اختــال
بــا تــرس یــا اضطــراب محســوس در مــورد یــک یــا چنــد
موقعیــت اجتماعــی کــه در آنهــا فــرد بــا احتمال بررســی
دقیــق دیگــران مواجــه شــود ،مشــخص میشــود .ســن
متوســط هنــگام شــروع اختــال اضطــراب اجتماعــی
در ایــاالت متحــده 13ســالگی اســت و  75درصــد افــراد،
ســن شــروع  8تــا  15ســال دارنــد (.)5
پژوهشهــای همهگیرشناســی 2شــیوع اضطــراب
اجتماعــی در طــول عمــر را بیــن  0/02تــا  0/10در
نوجوانــان بــرآورد کردهانــد ( .)4،6بعضــی از پژوهشهــا

نیــز شــیوع آن را بهطــور متوســط بیــن  0/07تــا 0/13
گــزارش کردهانــد .ایــن تغییرپذیــری در شــیوع میتوانــد
بــه نقــش متغیرهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و محیطــی در
ایــن اختــال مربــوط باشــد (.)7
پژوهشهــای بالینــی و اپیدمیولــوژی نقــش فرایندهــای
زیســتی ،شــناختی و اجتماعــی را در شــکل گیــری
اختــال اضطــراب اجتماعــی ثابــت کــرده انــد (.)8
در حــوزهی شــناختی ،یکــی از فرایندهــای شــناختی
عمیــق ،طر حوارههــای ناســازگار اولیــه 3هســتند کــه
ً
عمدتــا در نتیجــهی تجــارب ناگــوار دوران کودکــی
شــکل میگیرنــد .طر حوارههــای ناســازگار اولیــه کــه در
پنــج حــوزهی بریدگــی و طــرد ،4خودگردانــی و عملکــرد
7
مختــل ،5محدودیتهــای مختــل ،6دیگرجهتمنــدی
و گوشبهزنگــی بیشازحــد و بــازداری 8قــرار
میگیرنــد ،در اضطــراب اجتماعــی نقــش دارنــد (.)9
طر حوارههــای ناســازگار اولیــه الگوهــای هیجانــی و
شــناختی خودآسیبرســانی هســتند کــه ابتــدای رشــد
و تحــول در ذهــن شــکل گرفتهانــد .ایــن طر حوارههــا
در ســیر زندگــی تکــرار میشــوند و زندگــی بزرگســالی
را بــه شــرایط ناگــوار دوران کودکــی میکشــانند .طبــق
نظــر یانــگ ،طــر حواره بــر پــردازش تجــارب بعــدی تأثیــر
میگــذارد و نقــش عمــدهای در تفکــر ،احســاس ،رفتــار
و نحــوهی برقــراری ارتبــاط افــراد بــا دیگــران بــازی
ً
میکنــد ( .)10مثــا وجــود طر حوارههــای ناکارآمــد در
موقعیتهــای اجتماعــی در اختــال اضطــراب اجتماعی
بــا اســتفادهی مــداوم ایــن افــراد از خودتوصیفیهایــی
از قبیــل مــن فــردی جــذاب نیســتم یــا مــن غیرعــادی
هســتم ،اســتنباط میشــود ( .)8بهطورکلــی مدلهــای
شــناختی مرتبــط بــا اضطــراب اجتماعــی خاطرنشــان
میســازند کــه افــراد مبتــا بــه اضطــراب اجتماعــی
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دارای طر حوارههــای ناســازگار مرتبــط بــا خــود و
دیگــران هســتند کــه بــا فعالشــدن در موقعیتهــای
اجتماعــی ،راهنمــای فرایندهــای توجهــی و شــناختی
افــراد میشــوند ( .)11در ارتبــاط طر حوارههــای
ناســازگار اولیــه بــا اضطــراب اجتماعــی نشــان داده شــده
اســت کــه طــر حوارهی بریدگــی /طــرد ،طــر حوارهی
خودگردانــي /عملكــرد مختــل ،و همچنيــن طــر حوارهی
ديگرجهتمنــدی ،بهطــور معنــاداري توانســتند ســطوح
اضطــراب اجتماعــي را پيشبينــي كننــد ( .)12همچنین
در پژوهشــی دیگــر نقــش طــر حوارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪی
ﮔﻮشﺑﻪزﻧﮕﻲ ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻲ /ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺘﻞ و ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ/
ﻃﺮد در اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪتــر از ﻃﺮ حوارهﻫﺎي
ﻣﺤﺪودﻳﺖهــای ﻣﺨﺘﻞ و دﻳﮕﺮجهــتﻣﻨﺪي بــود (.)13
نتایــج پژوهشهــا مشــخص ســاختند کــه اضطــراب
اجتماعــی بــا چندیــن طــر حواره از جملــه بدبینــی،
بــازداری هیجانــی ،اســتحقاق ،کنارهگیــری و
ازخودگذشــتگی ارتبــاط دارد ( .)14راجــع بــه ارتبــاط
طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و اضطــراب اجتماعــی
در نوجوانــان آشــکار شــد کــه ارتباطــات طولــی متقابلــی
میــان طر حوارههــا و افــکار خــودکار وجــود دارد کــه در
محتــوا بــا طر حوارههایــی مثــل طرد/بریدگــی و افــکار
خــودکار خودپنــدارهی منفــی همســان اســت (.)15
نشــان داده شــد کــه همبســتگی معنــیداری بیــن
طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و نشــانههای اضطــراب
وجــود دارد ،طــر حوارهی ناســازگار اولیـهی (نقص /شــرم)
توانســت اضطــراب را پیشبینــی کنــد؛ درحالیکــه
ارتبــاط منفــی معنــیداری بیــن طــر حوارهی ناســازگار
اولیــه (ایثــار) و نشــانههای اضطــراب وجــود دارد
( .)16همچنیــن آشــکار شــد کــه از بیــن طر حوارههــا،
طــر حوارهی گوشبهزنگــی بیشازحــد و بــازداری،
بیشــترین همبســتگی را بــا اضطــراب اجتماعــی در
نوجوانــان دارد (.)17
طر حوارههــا توســط ســه ســازوکار اولیــه تــداوم

1. Cognitive distortion
2. Self-defeating
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مییابنــد :تحریفهــای شــناختی ،1الگوهــای زندگــی
خودآسیبرســان 2و ســبکهای مقابلــهای .فــرد از
طریــق تحریفهــای شــناختی ،موقعیتهــا را بــه
گونـهای ســوءتعبیر میکنــد کــه باعــث تقویــت طــر حواره
میشــود .فــرد از طریــق تحریــف ،بــر اطالعــات همخــوان
بــا طــر حواره انگشــت میگــذارد و اطالعاتــی را کــه بــا
طــر حواره منافــات دارد ،نادیــده میگیــرد یــا کــمارزش
میشــمرد ( .)10تحریفهــای شــناختی را بهعنــوان
روشهــای نادرســت اســتنباط معنــی در تجربــه ،تعریــف
میکننــد (.)18
راجــع بــه ارتبــاط بیــن طر حوارههــای ناســازگار
اولیــه و تحریفهــای شــناختی مشــخص ســاختند کــه
طر حوارههــای ناســازگار اولیــه راهنمــای فرایندهــای
شــناختی موقعیتــی بعــدی (یعنــی توجــه ،تفســیر وقایــع
پیــش رو و بازیابــی اطالعــات ذخیرهشــده) و ســرانجام
افــکار خــودکار هســتند .در همیــن راســتا ،اگرچــه افــکار
خــودکار خیلــی ســطحی و مرتبــط بــا موقعیــت هســتند،
از لحــاظ عملکــردی بــا طر حوارههــای ناســازگار اولی ـهی
عمیقتــر مرتبــط هســتند (.)19
افــکار خــودکار نیــز میتواننــد در تقویــت طر حوارههــا
نقــش داشــته باشــند .چندیــن ســازوکار ،ازجملــه اینکــه
تمــام افــکاری کــه طر حوارههــا را تــداوم میبخشــند در
ایــن امــر نقــش دارنــد کــه ایــن اغلــب بــا پیشــگوییهای
خودکامبخــش همچنیــن بهواســطهی افــکار خــودکار
منفــی و ادراک نادرســت موقعیــت توســط فــرد باعــث
تقویــت طــر حواره میشــود .ایــن ســازوکار ،در ثبــات و
تــداوم طر حوارههــا در طــول زمــان نقــش اساســی دارنــد
(.)20
در مــدل بــک ،تحریفهــای شــناختی نتیجــهی
برگشــت بــه ســامانهی پــردازش اطالعــات اولیــه اســت
کــه بهوســیلهی تعامــل متقابــل عوامــل شــخصی بــا
محیــط فعــال میشــود .ایــن فراینــد بــرای هــر کســی
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منحصربهفــرد اســت .هــر فــردی دارای ویژگیهــای
خاصــی اســت کــه میــزان آســیبپذیری وی را در مقابــل
پریشــانی روانشــناختی مشــخص میســازد .عواملــی کــه
بــر آســیبپذیری تأثیــر میگذارنــد ،ســاختار شــخصیتی
و عقایــد اساســی فــرد دربــارهی خــود و جهــان هســتند.
ایــن ســاختار شــناختی اساســی یــا طر حوارههــا در
کودکــی اولیــه بهعنــوان پیامــد تجــارب شــخصی فــرد
و تعامــل بــا دیگــر اشــخاص مهــم زندگــیاش رشــد
مییابنــد (.)21
در حــال حاضــر ،پــردازش تحریفهــای شــناختی
اضطــراب اجتماعــی بــه ســه مرحلــه تقســیم میشــود:
پــردازش پیــش از واقعــه ،پــردازش حیــن واقعــه و پردازش
پــس از واقعــه .پــردازش پیــش از واقعــه ،پــردازش
نشــخواری اســت کــه خاطــرات منفــی مربــوط بــه
موقعیتهــای اجتماعــی گذشــته را فعــال میســازد و
شکســتهای آینــده مربــوط بــه عملکــرد اجتماعــی را
پیشبینــی میکنــد ( .)22پژوهشهــا نشــان دادهانــد
کــه داشــتن پــردازش منفــی پیــش از واقعــه ،نشــخوار
خاطــرات منفــی مربــوط بــه وقایــع اجتماعــی گذشــته و
پیشبینــی منفــی عملکــرد آینــده میتوانــد بــه ســطوح
بــاالی اضطــراب اجتماعــی منجــر شــود (.)23
در رابطــه بــا پــردازش حیــن واقعــه ،در افــراد دارای
اضطــراب اجتماعــی ،چندیــن پژوهــش فرضیــهی
گوشبهزنگی-اجتنــاب را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد و
پیشبینــی کردنــد کــه افــراد دارای اضطــراب اجتماعــی
گوشبهزنگــی مفــرط نســبت بــه تهدیــد اجتماعــی دارنــد
و توجهشــان را مســتقیم بــه تهدیــد ادراکشــده معطــوف
نمیکننــد .یکــی دیگــر از مســیرهای تحقیقاتــی،
بررســی نقــش توجــه متمرکــز بــه خــود در طــول وقایــع
اجتماعــی اســت .پژوهشهــا نشــان داده اســت کــه
افــراد بــا اضطــراب اجتماعــی تمایــل بــه توجــه متمرکــز
بــه خــود دارنــد ،کــه ایــن کار باعــث تشــدید اضطــراب
اجتماعیشــان میشــود (.)24
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پــردازش پــس از واقعــه ،شــامل بازیابــی تحریفشــدهی
شکســتهای اجتماعــی قبلــی و انعــکاس ارزیابــی
پــس از واقعــه از بیکفایتــی واقعــی یــا ادراکشــدهی
شــخص از وقایــع اجتماعــی اســت ( .)25پژوهشهــا
نشــان داده اســت کــه افــراد بــا اضطــراب اجتماعــی بــاال
درگیــر پــردازش پــس از واقعــه هســتند ( .)26بهعــاوه
چندیــن پژوهــش تأثیــر پــردازش پــس از واقعــه را بــر
تحریــف و ســوداری حافظــه را در اضطــراب اجتماعــی
مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد ،البتــه بــا نتایــج ناهمســو و
متفــاوت ( .)18ســایر پژوهشهــا نشــان دادنــد کــه ادراک
عملکــرد اجتماعــی در افــراد بــا اضطــراب اجتماعــی بــاال
بــا میــزان درگیریشــان بــا پــردازش پــس از واقعــه مرتبــط
اســت (.)27
یافتههــای پژوهشــی مختلــف نشــان میدهــد یکــی
از دالیــل تــداوم و پایــدار بــودن اضطــراب اجتماعــی،
نوعــی ســوگیری و تحریــف در فراینــد پــردازش
اطالعــات اجتماعــی اســت ( .)82مــدل جامــع تــداوم
روانشــناختی اضطــراب اجتماعــی فــرض میکنــد
کــه اضطــراب اجتماعــی بــا اســتانداردهای غیرواقعــی
اجتماعــی و نقــص در انتخــاب اهــداف اجتماعــی قابــل
دســترس مرتبــط اســت ( .)29افــراد مبتــا بــه ایــن
اختــال در موقعیتهــای اجتماعــی باورهــای تحریــف
شــدهای در مــورد خــود و چگونگــی ارزیابــی دیگــران
دارنــد .ایــن افــراد درگیــر تحریــف پــردازش اطالعــات
قبــل و بعــد از موقعیتهــای اجتماعــی هســتند و
بــا بازیابــی انتخابــی اطالعــات منفــی در مــورد خــود
و عملکــرد اجتماعیشــان بــه پیشبینیهــای منفــی
دربــارهی عملکــرد آینــدهی خــود میپردازنــد (.)27
نشــان داده شــده اســت کــه بیمــاران مبتــا اختــال
اضطــراب اجتماعــی ،تحریفهــای شــناختی بیشــتری
نســبت گــروه کنتــرل ســالم دارنــد ( .)30در پژوهشــی
ذهنخوانــی و دســت کــم انگاشــتن مهــارت کنارآمــدن،
پیشبینیکننــدهی اضطــراب بــود ( .)31در پژوهشــی
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دیگــر ،بیشتعمیمدهــی پیشبینیکننــدهی مســتقل
قــوی اضطــراب بــود ( .)32ارتبــاط بیــن اضطــراب
اجتماعــی و ســازههای مرتبطــی مثــل افــکار خــودکار
و طر حوارههــا /باورهــا مــورد پژوهــش قــرار گرفــت.
باورهــای ناســازگار همبســتگی مثبــت معنــیداری بــا
نشــانههای اضطــراب اجتماعــی داشــت ( .)33نشــان
داده شــده اســت کــه مؤلفههــای ادراک ارزیابــی منفــی
خــود توســط دیگــران ،خودارزیابــی منفــی و بــازداری
رفتــاری بهعنــوان متغیرهــای میانجــی اثــر مســتقیم بــر
اضطــراب اجتماعــی دارنــد .درحالیکــه مؤلفههــای
طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و توجــه متمرکــز بــر خــود،
اثــر غیرمســتقیمی بــر اضطــراب اجتماعــی دارنــد (.)34
طبــق مــدل شــناختی رفتــاری ،افــراد دارای اضطــراب
اجتماعــی هنجارهــای اجتماعــی را خیلــی بــاال و مبهــم
درک میکننــد .آنهــا تــاش میکننــد بــه اهــداف مبهــم
و دشــوار و در نهایــت غیرقابلدســترس دســت یابنــد.
امــا در تواناییهایشــان در دســتیابی بــه اهــداف تردیــد
دارنــد ،کــه ایــن اضطــراب اجتماعــی و خودنظارتیشــان
را افزایــش میدهــد .ایــن امــر باعــث آغــاز تحریــف
شــناختی بیشــتر میشــود و فــرد امــکان پیامدهــای
منفــی در تعاملهــای اجتماعــی و احتمــال هزینههــای
اجتماعــی را بیشبــرآورد میکنــد (.)29
چــون اختــال اضطــراب اجتماعــی ،اختاللــی
شــایع و ناتوانکننــده در زندگــی و پیشــرفت تحصیلــی
دانشآمــوزان اســت ،لــزوم توجــه همهجانبــه بــه
ّ
عوامــل علــی و سببشناســی آن احســاس میشــود.
یافتههــای متفــاوت ناشــی از نمونههــای متفــاوت،
روششناســیهای گوناگــون ،تفاوتهــای فرهنگــی و
در نتیجــه کاهــش تعمیمپذیــری نتایــج پژوهشهــای
مرتبــط قبلــی ،باعــث شــد ایــن پژوهــش بــا هــدف
پاســخگویی بــه پرســش زیــر انجــام شــود :آیــا اضطــراب
اجتماعــی بــا توجــه بــه طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و بــا
میانجیگــری تحریفهــای شــناختی قابــل پیشبینــی

روش پژوهش
روش پژوهــش ،توصیفــی از نــوع همبســتگی و جامعهی
آمــاری ،تمــام دانشآمــوزان متوســطهی دوم شهرســتان
مریــوان بــه تعــداد  4134نفــر بودنــد کــه در ســال
تحصیلــی  95-96تحصیــل میکردنــد .از میــان آنهــا
بــا غربالگــری ،تعــداد  400نفــر ( 200پســر 200 ،دختر)
بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .دادههــا بــا اســتفاده از
روش الگویابــی معادلههــای ســاختاری تحلیــل شــد.
ابزارهای پژوهش
1
پرسشنامهی اضطراب اجتماعی کانور
پرس ـشنامهی اضطــراب اجتماعــی ،بهمنظــور ارزیابــی
اضطــراب اجتماعــی طراحــی شــد .پرســشنامهی
مذکــور ،ســه حیطـهی بالینــی اضطــراب اجتماعــی یعنی
تــرس ،اجتنــاب و عالئــم فیزیولوژیکــی ایــن اختــال را
میســنجد .پرســشنامهی اضطــراب اجتماعــی کانــور،
یــک مقیــاس خودســنجی بــا  ۱۷مــاده اســت و از ســه
زیرمقیــاس فرعــی تــرس ( ۶مــاده) ،اجتنــاب ( ۷مــاده)
و ناراحتــی فیزیولوژیــک ( ۴مــاده) تشــکیل میشــود.
نمرهگــذاری ایــن مقیــاس ،بــر اســاس مقیــاس لیکــرت
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اســت یــا نــه؟ بــا توجــه بــه یافتههــای بررســیهای
پیشــین و پایههــای نظــری اختــال اضطــراب اجتماعــی
در پژوهــش حاضــر ،فرضیههــای زیــر آزمــون شــدند:
 مــدل ســاختاری اضطــراب اجتماعــی در رابطــهبــا طر حوارههــای ناســازگار اولیــه بــا میانجیگــری
تحریفهــای شــناختی بــرازش دارد.
 بیــن طر حوارههــای ناســازگار اولیــه بــا اضطــراباجتماعــی دانشآمــوزان متوســطه (دورهی دوم) ارتبــاط
وجــود دارد.
 تحریفهــای شــناختی ،میانجیگــر رابطــهی بیــنطر حوارههــای ناســازگار اولیــه و اضطــراب اجتماعــی
هســتند.

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

پنــج درجــهای اســت .نمــرهی بــرش  15بــا کارایــی
تشــخیص 0/78آزمودنیهــای بــا تشــخیص اختــال
اضطــراب اجتماعــی و گــروه غیرپزشــکی و نمــرهی بــرش
 16بــا کارایــی تشــخیص  0/80و نمــرهی بــرش  19بــا
کارایــی تشــخیص 0/87آزمودنیهــای بــا اختــال
اضطــراب اجتماعــی را از گــروه کنتــرل روانپزشــکی
فاقــد اضطــراب اجتماعــی تمیــز میدهــد ( .)35در
ایــن پژوهــش بــرای اعتبــار بــاالی تشــخیص ،نمــرهی 19
بهعنــوان نمــرهی بــرش مدنظــر قــرار گرفــت.
ایــن پرســشنامه از اعتبــار و روایــی باالیــی برخــوردار
اســت .اعتبــار آن بــا روش بازآزمایــی در گروههایــی بــا
تشــخیص اضطــراب اجتماعــی برابــر بــا  0/78تــا 0/89
بــوده و همســانی درونــی آن (آلفــای کرونبــاخ) در یــک
گــروه بهنجــار  0/94گــزارش شــده اســت .همچنیــن
بــرای مقیاسهــای فرعــی تــرس  ،0/89اجتنــاب 0/91
و ناراحتــی فیزیولوژیکــی  0/80گــزارش شــده اســت.
روایــی ســازه در مقایسـهی نتایــج ایــن آزمــون در دو گــروه
از آزمودنیهــای بــا تشــخیص اضطــراب اجتماعــی و
آزمودنیهــای گــروه افــراد بهنجــار بــدون تشــخیص
روانپزشــکی بررســی شــد کــه تفــاوت معنـیداری نشــان
داد کــه ایــن خــود حاکــی از اعتبار بــاالی آن اســت (.)36

پرسشنامهی تحریفهای شناختی
پرســشنامهی تحریفهــای شــناختی 2بهمنظــور
شناســایی تحریفهــای شــناختی بینفــردی
طراحــی شــده اســت .مطالعــات روانســنجی ،کیفیــت
روانســنجی باالیــی را بــرای ایــن مقیــاس گــزارش
َ
کردهانــد .پایایــی آن از طریــق همســانی درونــی توســط
آلفــای کرونبــاخ و همچنیــن از طریــق آزمــون مجــدد پــس
از دو هفتــه بــرای کل مقیــاس بهترتیــب ()0/74، 0/67
و بــرای خردهمقیاسهــای طــرد در روابــط بینفــردی
( )0/70، 0/73انتظــارات غیرواقــع بینانــه در روابــط
( )0/76 ،0/66و ســوءادراک در روابــط بینفــردی
( )0/74، 0/43بــه دســت آمــده اســت ( .)39ایــن
آزمــون طــی مطالع ـهای در ایــران ،ترجمــه و ســپس روی
 60نفــر (مذکــر و مؤنــث) اجــرا شــد .ضریــب پایایــی کل
پرســشنامه بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/79بــه دســت
آمــد .ایــن پرسـشنامه شــامل 19ســؤال بــا طیــف لیکرت
ً
(کامــا مخالفــم = ،1مخالفــم = ،2نظــری نــدارم =،3
ً
موافقــم = 4و قویــا موافقــم = )5اســت .نمــرهی باالتــر
در ایــن پرســشنامه ،نشــاندهندهی تحریفهــای

پرسشنامهی طرحوارههای ناسازگارانه یانگ
بــرای ارزیابــی و تشــخیص انــواع طر حوارههــای
ناســازگار اولیــه از پرســشنامه طر حوارههــای ناســازگار
اولیــه (برگــهی کوتــاه) یانــگ ( )1994اســتفاده شــد.
هــر پرســش بــر یــک مقیــاس  6درجــهای نمرهگــذاری
ً
ً
میشــود ( 1بــرای کامــا نادرســت و  6بــرای کامــا
درســت) در ایــن پرسـشنامه هــر  5پرســش یک طــر حواره
را میســنج .و دارای پنــج حــوزهی طــرد و بریدگــی،
خودگردانــی و عملکــرد مختــل ،دیگرجهتمنــدی،
گوشبهزنگــی و محدودیــت مختــل اســت .در نخســتین
پژوهــش جامــع در مــورد ویژگیهــای روانســنجی ایــن
1
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پرســشنامه ،بــرای هــر طــر حوارهی ناکارآمــد اولیــه،
ضریــب آلفایــی از  0/83تــا  0/96و ضریــب بازآزمایــی
آن در جمعیــت غیربالینــی از 0/53تــا 0/82بــه دســت
آوردنــد (.)37
نمــرهی بــاال در ایــن پرســشنامه ،نشــاندهندهی
طر حوارههــای ناســازگار بیشــتر در فــرد اســت.
ویژگیهــای روانســنجی پرســشنامهی کوتــاه یانــگ
در پایایــی و روایــی بیــن فرهنگــی تأییــد شــد .در ایــن
بررســی مقیــاس بــه وســیلهی آلفــای کرونبــاخ بــرای
هم ـهی خردهمقیاسهــا در دامن ـهی  62-90بــه دســت
آمــد .همســانی درونــی بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ در
جمعیــت مؤنــث  0/97و در جمعیــت مذکــر  0/98بــه
دســت آمــده اســت (.)38

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

شــناختی بیشــتر در فــرد اســت .خردهمقیاسهــای ایــن
پرســشنامه ســوءتعبیر بینفــردی ،طــرد بینفــردی و
توقعــات غیرواقعبینانــه اســت.
شیوهی اجرا
بــا توجــه بــه مشــاهدهی طبیعــی خــود مشــاور در
طــول ســال تحصیلــی و تطبیــق عالئــم مشاهدهشــده
در دانشآمــوزان بــا عالئــم و نشــانههای ذکرشــده در
راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانپزشــکی
ویرایــش پنجــم مربــوط بــه اختــال اضطــراب اجتماعــی،
پژوهشــگر بــا مراجعــه بــه تمــام مــدارس ( 12مدرس ـهی
دخترانــه و  10مدرســهی پســرانه) متوســطهی دورهی
دوم بیــن دانشآمــوزان مشــکوک بــه اختــال اضطــراب
اجتماعــی ،پرس ـشنامهی اضطــراب اجتماعــی کانــور را
( )678توزیــع کــرد کــه تکمیــل شــد .پــس از جمـعآوری
پرســشنامهها ،تعــداد  447نفــر از دانشآمــوزان
نمــرهی بــرش  19و باالتــر را دریافــت کردنــد .لــذا بــرای
بــاال بــردن اعتبــار تشــخیص ،دانشآموزانــی کــه حداقــل
نمــرهی بــرش یعنــی  19را کســب کردنــد ( 47نفــر) ،بــه
صــورت تصادفــی از پژوهــش خــارج شــدند ،و  400نفــر
( 200دختــر 200 ،پســر) باقیمانــده بهعنــوان نمونــه
انتخــاب شــدند .ســپس آزمودنیهــا پرســشنامههای
طر حوارههــای ناســازگار اولیــهی یانــگ و تحریفهــای
شــناختی را تکمیــل کردنــد .بــا اســتفاده از آزمــون
ماهاالنوبیــس مشــخص شــد  46مــورد از دادهها از ســطح
کای  0/05باالتــر اســت کــه از دادههــای خــام حــذف
شــدند و تعــداد داده بــه  354نمونــه کاهــش یافــت.

یافتهها
ویژگیهــای جمعیتشــناختی (پایــهی تحصیلــی،
وضعیــت تحصیلــی ،تحصیــات والدیــن ،وضعیــت
اقتصــادی) نمون ـهی پژوهــش حاضــر در جــدول  1ارائــه
شــده اســت.

ضوابط اخالقی در حین اجرای پژوهش
پژوهشــگر ،دانشآمــوزان را بهصــورت کامــل از
جنبههــای مختلــف پژوهــش آگاه ســاخت .بــرای رعایــت
احتــرام و شــأن و منزلــت دانشآمــوزان ،پژوهشــگر
متعهــد شــد کــه نتایــج پرســشنامهها محرمانــه باقــی
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میمانــد.
پژوهشــگر بــا توضیحــات مفیــد و کامــل منــدرج در
دســتورالعمل اجــرای ابزارهــای پژوهــش ،آزمودنیهــا را
بــرای تکمیــل درســت پرســشنامهها آمــاده کــرد.
بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد گویههــای پرســشنامهها،
جهــت عــدم تضییــع حــق و زمــان دانشآمــوزان بــه
آزمودنیهــا زمــان کافــی داده شــد تــا پرســشنامهها را
تکمیــل کننــد.

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهی پژوهش
    عنوان
دهم

211

52/75

52/75

دوازدهم

115

28/75

81/5

پیشدانشگاهی

74

18/5

/100

عالی ()19-20

52

/13

/13

خیلی خوب ()17-18

77

19/25

32/25

خوب ()15-16

34

8/5

40/75

متوسط ()12-14

86

21/5

62/25

ضعیف ( 12به پایین)

151

37/75

/100

دیپلم و پایینتر

271

67/75

67/75

فوقدیپلم

82

20/5

88/25

کارشناسی

41

10/25

98/5

کارشناسیارشد و باالتر

6

1/5

/100

خوب

47

11/75

11/75

وضعیت اقتصادی متوسط

101

25/25

37

ضعیف

252

/63

/100

پایهی تحصیلی

وضعیت تحصیلی
با توجه به معدل

تحصیالت والدین

شاخص

بــرای بررســی نرمــال بــودن دادههــا از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف اســتفاده شــد کــه خالص ـهی نتایــج آن در
جــدول شــماره  2ارائــه شــده اســت.
جدول  -2نتايج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در نرمال بودن دادهها
کلموگراف -اسمیرونوف

متغیر
آماره

معناداری

چولگی

کشیدگی

ترس                     

0/770

0/156

0/905

0/345

اجتناب                   

1/086

0/4

0/719

0/086

1/041

0/14

0/474

-0/009

طرد و بریدگی

0/903

0/3

0/599

-0/514

خودگردانی و عملکرد مختل

1/136

0/21

0/772

-0/232

دیگرجهتمندی

0/728

0/099

0/488

-0/255

گوشبهزنگی

1/298

0/061

0/268

0/846

محدودیت مختل

1/284

0/051

0/574

-0/304

سوءتعبیر بینفردی         

1/059

0/86

-0/105

-0/916

توقعات غیرواقعبینانه              

1/079

0/54

-0/368

-0/553

طرد بینفردی                    

1/041

0/089

0/063

-0/538

ناراحتی فیزیولوژیک             
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فراوانی

فراوانی درصدی

تراکمی درصدی

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

مطابــق جــدول  ،2ابتــدا بــا تأییــد پیشفــرض
نرمالــی دادههــا بــا اســتفاده از آزمونهــای کشــیدگی و
چولگــی ،جعب ـهای ،کولموگروف-اســمیرنوف دادههــای
پــرت شناســایی شــد؛ ســپس بــا اســتفاده از آزمــون
ماهاالنوبیــس دادههــای پــرت حــذف گردیــد .همچنیــن
پــس از بررســی نرمالــی دادههــا مــدل اندازهگیــری دو
متغیــر پژوهــش بررســی و تأییــد شــد .نتایــج میانگیــن
واریانسهــای اســتخراجی نشــان میدهــد تمامــی
خردهمقیاسهــا در مــدل اندازهگیــری مقادیــر
بهدســتآمدهی آن از حــد معیــار  0/5بزرگتــر اســت

جدول  -3ماتریس همبستگی پیرسون خردهمقیاسهای اضطراب اجتماعی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه و تحریفهای شناختی
متغیر

انحراف
میانگین
استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

ترس                     

9/46

4/6

1

اجتناب                   

11/5

4/7

**.70

ناراحتی
فیزیولوژیک             

7/1

3/08

**.40** .49

طرد و بریدگی

70/04

21/24

**.36** .50** .57

خودگردانی و
عملکرد مختل

56/69

18/76

**.32** .39** .65** .64

دیگرجهتمندی

30/007

9/53

**.34** .37** .35** .53** .56

گوشبهزنگی

32/81

10/53

**.33** .37** .30** .38** .42** .49

محدودیت مختل

31/4

9/72

**.46** .54** .40** .34** .35** .52** .60

سوءتعبیر
بینفردی         

17/66

5/12

**.43** .53** .62** .43** .33** .35** .34** .44

توقعات
غیرواقعبینانه              

23/81

6/06

**.52** .34** .49** .61** .33** .39** .39** .25** .34

طرد بینفردی                     15/04

3/28

**.38** .54** .32** .55** .58** .52** .61** .33** .44** .42

1
1
1

* در سطح  0/05معنيدار است ** .در سطح  0/01معنيدار است.

1
1
1
1
1
1

N= 354

نتایــج منــدرج در جــدول بــاال ،همبســتگی معنــاداری بیــن طر حوارههــای ناســازگار اولیــه ،تحریفهــای شــناختی بــا
اضطــراب اجتماعــی در آزمودنیهــا را نشــان میدهــد .بهطــور جزئــی بیــن مؤلفههــای طر حوارههــای ناســازگار اولیــه
بــا مؤلفههــای اضطــراب اجتماعــی رابط ـهی مســتقیم معنــاداری ( )0/01وجــود دارد .بیــن مؤلفههــای تحریفهــای
شــناختی بــا مؤلفههــای اضطــراب اجتماعــی رابطـهی مســتقیم معنــاداری ( )0/01وجــود دارد.
جــدول  4شــاخصهای بــرازش را بــرای مــدل ســاختاری اصــاح شــده نشــان میدهــد .در مجمــوع ،شــاخصهای
بــرازش ،نشــان از بــرازش مــدل فرضــی بعــد از تصحیــح بــا دادههاســت.
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کــه نشــاندهندهی روایــی از نــوع همگــرا اســت.
همچنیــن پایایــی مرکــب (پایایــی ســازه) نشــاندهندهی
آن اســت کــه مقادیــر بهدســتآمده از مؤلفههــا از حــد
معیــار  0/07بیشــتر اســت و بنابرایــن موضــوع میانگیــن
واریانسهــای اســتخراجی و انــدازة پایایــی مرکــب
پرســشنامهها تأییــد میگــردد.
بـــرای بررسـی رابطـهی بیـــن متغیرهـای مـورد پژوهـش
از ضریـــب همبســـتگی پیرســـون اســـتفاده گردیـــد کـــه
خالصهی نتایـــج آن در جـــدول شـــمارهی  3ارائـــه شـــده
اسـت.

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

جدول  -4شاخصهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و متغیرها پس از پنج مرحله اصالح

خی دو به درجهی آزادی

>3

2/984

2/434

ریشهی میانگین توان دوم خطای تقریب

>0/1

0/072

0/051

شاخص برازندگی تعدیلیافته

<0/9

0/944

0/971

شاخص برازش نرم

<0/9

0/893

0/954

شاخص برازش مقایسهای

<0/9

0/916

0/967

درجهی آزادی

54

بــا توجــه بــه جــدول شــمارهی  4مقــدار ریش ـهی میانگیــن تــوان دوم خطــای تقریــب برابــر بــا  0/051اســت؛ لــذا
ایــن مقــدار کمتــر از  0/1اســت کــه نشــاندهندهی ایــن اســت کــه ميانگيــن مجــذور خطاهــاي مــدل مناســب و مــدل
قابــل قبــول اســت .همچنيــن مقــدار کاي دو بــه درجــه آزادي ( )2/434بیــن  1و  3اســت و ميــزان شــاخص برازندگــی
ً
تعدیلیافتــه ،شــاخص بــرازش مقایس ـهای و شــاخص بــرازش نــرم نيــز تقریبــا برابــر و بزرگتــر از  0/9اســت کــه نشــان
میدهنــد مــدل اندازهگیــری متغیرهــای پژوهــش ،مدلــی مناســب اســت.
بــرای بــرآورد مســتقیم مــدل از روش حداکثــر درس ـتنمایی اســتفاده گردیــد کــه خالص ـهی نتایــج آن در جــدول 5
ارائــه شــده اســت.
جدول -5برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درستنمایی
متغیر

مقادیراستانداردنشده

مقادیراستانداردشده

واریانس تبیین شده

طرحوارههای ناسازگار اولیه بر اضطراب اجتماعی

0/304

0/363

0/11

تحریف شناختی بر اضطراب اجتماعی

0/178

0/181

0/03

بــا توجــه بــه جــدول بــاال ،مســیر طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و تحریفهــای شــناختی اثــر مســتقیم معنــاداری بــر
اضطــراب اجتماعــی دارنــد.
مســیر طر حوارههــای ناســازگار اولیــه بــا میانجیگــری تحریــف شــناختی بــر اضطــراب اجتماعــی بــا بــرآورد مســتقیم
مــدل بــا روش حداکثــر درسـتنمایی ارزیابــی شــد کــه خالصـهی نتایــج آن در جــدول  6ارائــه شــده اســت.
جدول  -6برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درستنمایی
مسیر مستقیم مسیر غیرمستقیم واریانس تبیینشده

متغیر
طرحوارههای ناسازگار اولیه با میانجیگری تحریف شناختی بر
اضطراب اجتماعی

0/48

0/42

0/20

همانگونــه کــه مشــاهده میگــردد ،از مســیر غیرمســتقیم در نظــر گرفتــه شــده بــا توجــه بــه مقادیــر استانداردشــده،
استانداردنشــده و واریانــس تبیینشــده بــه دســت آمــده ،مســیر طر حوارههــای ناســازگار اولیــه بــا میانجیگــری
تحریــف شــناختی بــر اضطــراب اجتماعــی ،بــا توجــه بــه مقــدار بهدس ـتآمده واریانــس تبیینشــدهی برابــر بــا 0/20
اســت و اثــر غیرمســتقیمی بــر اضطــراب اجتماعــی بــا توجــه بــه واســطهگری تحریــف شــناختی نشــان میدهنــد .بــا
توجــه بــه روش بــرآورد حداکثــر درس ـتنمایی تأییــد شــد.
شــاخصهای اصــاح پیشــنهاد نرمافــزار در مــدل بــه ترتیــب بســتن متغیرهــای (ایجــاد کوواریانــس) بیــن
خردهمقیاسهــای توقعــات غیرواقعبینانــه بــا ســوءتعبیرفردی ،طــرد بینفــردی بــا ســوءتعبیر بینفــردی از متغیــر
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نام آزمون

مقادیر قابلقبول

مقادیر قبل از تصحیح

مقادیر بعد از تصحیح

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

تحریــف شــناختی ،طــرد و بریدگــی بــا دیگرجهتمنــدی ،خودگــردان مختــل بــا گوشبهزنگــی ،طــرد و بریدگــی
بــا محدودیــت مختــل را در نظــر گرفتــه اســت .نمــودار  1مــدل نهایــی آزمونشــدهی پژوهــش بــه همــراه آمارههــای
پیشبینــی استانداردشــده را نشــان میدهــد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیشبینــی اضطــراب
اجتماعــی مبتنــی بــر طر حوارههــای ناســازگار اولیــه
بــا میانجیگــری تحریفهــای شــناختی انجــام شــد.
یافتههــای حاصــل از پژوهــش نشــان داد کــه مــدل
ســاختاری اضطراب اجتماعــی در رابطه بــا طر حوارههای
ناســازگار اولیــه بــا میانجیگــری تحریفهــای شــناختی
بــرازش دارد .بیــن متغیرهــای طر حوارههــای ناســازگار
اولیــه و تحریفهــای شــناختی بــا اضطــراب اجتماعــی
ارتبــاط معنـیداری وجــود دارد .طر حوارههــای ناســازگار
اولیــه پیشبینیکننــدهی اضطــراب اجتماعــی هســتند.
بهطــوری کــه خردهمقیاسهــای طــرد و بریدگــی،

نســبت بــه دانشآمــوزان دختــر دارای طر حوارههــای
بیشــتری در حــوزهی طــرد و بریدگــی بودنــد؛ امــا در
ســایر حوزههــا تفــاوت معنــیداری بیــن آنهــا وجــود
نداشــت .در دانشآمــوزان پســر و دختــر از نظــر نمــرهی
اضطــراب اجتماعــی تفــاوت معنــیداری یافــت نشــد و
از بیــن مؤلفههــای اضطــراب اجتماعــی در مؤلفــهی
اجتنــاب نســبت بــه دو مؤلف ـهی دیگــر نمــرهی باالتــری
کســب نمودنــد؛ همچنیــن از بیــن مؤلفههــای تحریــف
شــناختی در مؤلفــهی توقعــات غیرواقعبینانــه نســبت
بــه مؤلفههــای دیگــر آن نمــرهی باالتــری کســب کردنــد.
تحریفهــای شــناختی ،میانجیگــر رابطــهی بیــن
طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و اضطــراب اجتماعــی

خودگردانــی مختــل ،محدودیــت مختــل ،گوشبهزنگــی
و دیگرجهتمنــدی بهترتیــب بیشــترین اثــر و بهطبــع
بیشــترین ضریــب تبییــن را دارنــد .دانشآمــوزان پســر

هســتند.
نتایــج ایــن پژوهــش کــه رابطــهی مثبــت و مســتقیم
معنــیداری بیــن طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و
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اضطــراب اجتماعــی را نشــان داد بــا نتایــج دیگــر
( )16،17،8،9،11،12،14،15همســو و همخــوان
اســت .در تبییــن ایــن امــر محققــان نشــان دادهانــد
کــه اختاللهــای روانشــناختی از قبیــل افســردگی و
اضطــراب ،از پــردازش اطالعــات ســوداری کــه ســبب
الگوهــای خــودکار تفکــر میشــوند ،بــه وجــود میآینــد
کــه ایــن امــر بهوســیلهی بدبینــی ،تفســیر منفــی و
غیرواقعــی مشــخص میشــود .طبــق نظریههــای
شــناختی ،طر حوارههــای ناســازگار اولیــه ،پنهــان و
خامــوش میماننــد تــا بهوســیلهی استرســورهای بیرونــی
راه انــدازیشــوند .ســازههای اساســی طر حوارههــای
ناســازگار اولیــه ،پــردازش اطالعــات ســودار اســت کــه
ادراک و افــکار افــراد را تحریــف میکنــد (.)22
طبــق مــدل طــر حواره یانــگ ،طر حوارههــای ناســازگار
اولیــه ،زمینــه و بســتر را بــرای رشــد مشــکالت روانــی کــه
یکــی از مهمتریــن آنهــا اختاللهــای اضطرابــی اســت،
فراهــم میکنــد ( .)20تعــدادی از پژوهشهــا کــه در
ســالهای اخیــر منتشــر شــده اســت ،ارتبــاط نســبی و
مقطعــی طر حوارههــای ناســازگار اولیــه را بــا دامنــهی
وســیعی از اختاللهــای روانــی آشــکار ســاخته اســت.
ً
مثــا نتایــج پژوهشــی کــه در ســال  2015بهوســیلهی
دولــت اســپانیا راجــع بــه آزمــون مــدل آســیبپذیری
اســترس بــا طر حوارههــای ناســازگار اولیــه ،بــرای
نشــانههای افســردگی و اضطــراب اجتماعــی در
نوجوانــان انجــام شــد ،آشــکار ســاخت کــه نشــانههای
افســردگی و اضطــراب اجتماعــی هــر یــک بــا نیمــرخ
متفاوتــی از طر حوارههــای ناســازگار اولیــه مرتبــط
هســتند .حوزههــای طــرد /بریدگــی ،خودگردانــی
مختــل نشــانههای افســردگی را پیشبینــی کردنــد
و حوزههــای طــرد /بریدگــی و دیگرجهتمنــدی،
اضطــراب اجتماعــی را پیشبینــی کردنــد (.)40
رابطــهی مثبــت معنــیدار بیــن طر حوارههــای
ناســازگار اولیــه و تحریفهــای شــناختی و همچنیــن
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تحریفهــای شــناختی بهعنــوان متغیــر میانجــی
بیــن طر حوارههــای ناســازگار اولیــه و اضطــراب
اجتماعــی در پژوهــش مــا بــا نتایــج ایــن پژوهشهــا
( )33،34،29،30،31،32،27،28،18همســو و
همســان اســت .در تبییــن ایــن امــر یافتههــای پژوهشــی
مختلــف نشــان میدهنــد کــه اضطــراب اجتماعــی بــا
پیشبینــی یــک رخــداد منفــی یــا زیانبــار یــا ادراک
تهدیــد فراخوانــده میشــود .ادراک ایــن افــراد از تهدیــد
بهوســیلهی قضاوتهــای ذهنیشــان ،از پیشبینــی
رخــداد یــک رویــداد منفــی یــا پیامــد تنفــر از آن رویــداد
تبییــن میشــود (.)41
تعــداد مدلهــای شــناختی بــا هــدف تبیین ارتبــاط بین
پــردازش شــناختی و سببشناســی و حفــظ و مانــدگاری
اضطــراب گســترش یافتــه اســت .بــر اســاس اکثــر
پژوهشهــای مرتبــط بــا اضطــراب ،ایــن مدلهــا نقــش
شــناخت را در اضطــراب نشــان دادهانــد و در تعــدادی از
ایــن ویژگیهــای کلیــدی همســان هســتند -1 :ارتبــاط
بیــن اضطــراب و پــردازش شــناختی؛  -2اضطــراب باعــث
اختــال در پــردازش شــناختی میشــود (از طریــق
تحریــف نســبت یــا تحریــف محرکهــای تهدیدآمیــز
ادراکشــده)؛  -3مقــدار ایــن اختــال بســتگی بــه
تعــدادی از متغیرهــا دارد کــه شــامل نــوع حالــت هیجانی
تجربهشــده بهوســیلهی افــراد و ارزشــی اســت کــه آنهــا
بــه محــرک تهدیدآمیــز اختصــاص میدهنــد و  -4نقــش
پــردازش توجــه در حفــظ و سببشناســی اضطــراب
(.)42
بــک و همــکاران ( )1985مــدل شــناختی مربــوط بــه
واکنــش بــه تهدیــد را ارائــه دادنــد :طبــق ایــن مــدل
افــراد مضطــرب در روبــهرو شــدن بــا موقعیــت بالقــوه
خطرنــاک تصمیــم میگیرنــد بــر کــدام جنبــه و بعــد آن
تمرکــز کننــد .پــردازش شــناختی آنهــا بــر ابعــاد محــدود
موقعیــت ،اطالعــات ازدســترفته و ایجــاد تصویــر
تحریفشــده تمرکــز دارد .اضطــراب بهوســیلهی ایــن
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تحریفهــا یــا ارزیابــی بــد عملکــردی موقعیتهــای
متفــاوت حفــظ میشــود .افــراد دارای اضطــراب شــدید
در تفســیر تجاربشــان مرتکــب خطاهــای سیســتماتیک
میشــوند (تحریــف شــناختی) کــه اغلــب مــورد چالــش
قــرار نمیگیــرد و بــه پریشــانی روانشــناختی قابــل توجــه
منجــر میشــود .بنابرایــن روش پــردازش اطالعــات
از نظــر شــناختی ،هــم از منظــر سببشــناختی و هــم
در حفــظ و درمــان اختاللهــای اضطــراب ،مهــم و
حیاتــی اســت .پژوهشهــا در ایــن حوزههــا از چهــار
نــوع ســوداری یــا تحریــف شــناختی در کــودکان و
بزرگســاالن دارای اضطــراب و تمــام افــرادی کــه درگیــر
موضوعــات مربــوط بــه تهدیــد شــخصی میشــوند ،خبــر
ً
میدهنــد :تحریــف حافظــه (مثــا یــادآوری اطالعــات
تهدیدآمیــز و منفــی) ،تحریــف توجــه (توجــه انتخابــی بــه
محرکهــای تهدیدآمیــز یــا غیرتهدیدآمیــز در محیــط)،
قضــاوت تحریفشــده (تمایــل بــه ادراک نقــص در
تواناییهــای مقابل ـهای) و تفســیر تحریفشــده (تفســیر
وقایــع خنثــی یــا مبهــم بــه صــورت تهدیدآمیــز) (.)43
در پژوهشــی بهطــور مشــابه محققــان پیشــنهاد دادنــد
کــه بیــن شــناخت و خلــق ارتبــاط متقابــل وجــود دارد.
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه افــراد مضطــرب ،اشــتغال
فکــری بــا موقعیتهــای ایجادکننــدهی اضطــراب
نشــان میدهنــد .اختاللهــای هیجانــی ممکــن اســت
گوشبهزنگــی نســبت بــه وقایــع اســترسآمیز یــا
فراوانــی فراخوانــی وقایــع اســترسآمیز را افزایــش دهنــد
(.)44
همســان بــا بیشــتر نتایــج قبلــی ،نتایــج ایــن پژوهــش
در قالــب مدلیابــی بــر اهمیــت نقــش عوامــل شــناختی
عمیــق (طر حوارههــای ناســازگار اولیــه) و ســطحی
(تحریفهــای شــناختی) در سببشناســی اختــال
اضطــراب اجتماعــی صحــه میگــذارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اهمیــت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از منظــر شــکلگیری،
تقویــت و رشدشــان در سببشناســی اضطــراب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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دانشآمــوزان ،الزم اســت مربیــان و بهویــژه اولیــاء از
آغــاز تولــد فرزندشــان نســبت بــه اهمیــت آنهــا آگاه
بــوده و توجــه ویــژهای داشــته باشــند .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ،اﻓﺮاد زﯾﺎدي
برخــاف داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اضطــراب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﮐﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن در
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .برنامههــای درمانــی ارائهشــده بــرای
اختــال اضطــراب اجتماعــی اغلــب بهصــورت گروهــی
اســت ()28؛ از ایــن رو ،بــه نظــر میرســد کــه در
آسیبشناســی ایــن اختــال بــه عوامــل بیــن فــردی
توجــه ویــژهای شــود .عمــدهی پژوهشهایــی کــه در
زمینــهی آسیبشناســی اختــال اضطــراب اجتماعــی
انجــام شــده اســت ،گذشــتهنگر بودهانــد .روانشناســان
معتقدنــد کــه مطالعــات طولــی بیشــتری الزم اســت تــا
بــه سببشناســی دقیــق ایــن اختــال کمــک کنــد.
بهعــاوه الزم اســت تــا پژوهشهــای انجامشــده در
زمینــهی آسیبشناســی در کار بالینــی مــورد ارزیابــی
قــرار گیرنــد .الزم اســت هماهنگــی بیشــتری بــا حــوزهی
پژوهــش و کار بالینــی صــورت گیــرد (.)27
بعضــی از مهمتریــن محدودیتهــای ایــن پژوهــش
ایــن بــود کــه نمونــهی پژوهــش شــامل دانشآمــوزان
غیربالینــی میشــد؛ انجــام ایــن پژوهــش در یــک
شهرســتان نیــز باعــث کاهــش تعمیمپذیــری نتایــج
میشــود؛ همچنیــن محدودیــت دیگــر ،عــدم پوشــش
ســه طــر حوارهی ناســازگار اولیــه (خوشــبینی /بدبینــی،
تنبیــه ،تأییدجویــی) در پرســشنامهی طر حوارههــای
ناســازگار اولی ـهی کوتــاه یانــگ بــود کــه ممکــن اســت در
اضطــراب اجتماعــی نقــش داشــته باشــند.
پیشــنهاد میشــود کــه از ســایر پارادایمهــای معتبــر و
مطمئنتــر ،مثــل مصاحبــه ،اســتفاده و پژوهــش مذکــور
بــا گســتردگی بیشــتر (نمونــهی بزرگتــر ،طبقههــای
اقتصــادی و اجتماعــی و نــژادی متفــاوت) انجــام شــود و
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ازآنجاکــه یکــی از عوامــل مهــم شکس ـتهای تحصیلــی
در مــدارس وجــود اختــال اضطــراب اجتماعــی اســت،
پیشــنهاد میگــردد کــه بــرای آشــنایی بــا سببشناســی
و رونــد و درمــان ایــن اختــال کارگاههایــی آموزشــی در
مــدارس برگــزار شــود.
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