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Abstract
The aim of this research was to study The role of
Meta-Cognitive Beliefs and thoughts control
strategies in predicting the symptoms of social
anxiety in university students The statistical
population included all university students in the
academic year of 2015-2016 in Esfahan
University. The research sample consisted of 400
university students who were selected by
stratified sampling method. Social Phobia
Inventory (Connor, Davidson & Churchill, 2000)
Met-cognition Questionnaire (Wells & Cart
Wright-Hatton, 2004) and Thought Control
Questionnaire (Wells & Davis, 1996) were used
to gather data. Data were analyzed by stepwise
regression analyses. the results of stepwise
regression analyses indicated that among MetaCognitive Beliefs, negative beliefs about worry
and cognitive confidence and among thoughts
control strategies, worry, punishment and social
control can predict the symptoms of social
anxiety significantly (P>0/05).So, the findings
support the meta-cognitive model of anxiety and
it seem that changing the meta-cognitive beliefs
and thoughts control strategies can reduce the
symptom of social anxiety.
Keywords: Meta-Cognitive Beliefs, Social
anxiety, Thoughts control strategies
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مقدمه 
اضطهاب اجدمیع

1

ارنهه فها به له فهه م کن  .ورهها فهاشنیخد به ارن بیو
از شیرعتهرن اختدالت

اضتطهاب است

اس

که ت جه زریای ا ا اهههیی اخیته بته خت ا جلتد کتها
اس  .به اسیس تعهرف پنجمین ورهاس اهنمیی تشخیصت
و آمی ی اخدالت وان  2اخدالل اضطهاب اجدمیع عبی
اس

که افهاا به ارن الیل ا اا نتی احد هیجتین گهفدتی

م شت ن کته فهاشتنیخ هتیی آنهتی بته الگت ی خیصت از
پیسخاه به تجهبههیی ا ون منجه مت شت ا کته م جتد
ت او هیجین نشینگین منف و تش ر

از تهس ش ر و اائم از م قعی هیر که ا آنهی فتها

ا جمع ارگهان قها م گیها ری بیر جل ی آنهی کی ی انجتی

بیو هیی منف م شت ا

(ولز .)2009 2نظهره عملهتها اجهارت خت اتنظیم

که نشش عیملهیی لن گینتة فهاشتنیخ

نظهرهای اس

7

اولتین
اا

اه  .افهاا مبدال به ارن اخدالل از ههگ نه وضتعید کته فهته

ش و ت او اخدالت

م کنن ا آن م ا ا زریب منفت ارگتهان قتها مت گیهنت
م تهسن و سع م کنن از آنهی او بیشن (گنج .)1394

وانشنیخد بهوستیلة اهبهاهتیی مشیبلتهای نیستیزگی ملتل

اضطهاب اجدمیع ا اانشج رین بی مشتهال
قبیل اعدمیابهنفس پیرین احسیس خجیل

ختی

(ولز و مدیت س .)1992 8بته استیس ارتن نظهرته اختدالت

از

مشتهل ابطته بتی

هماتیق همسیتن و احسیس نی احد ا اانشه نیتز ارت
م ش ا و ارن اخدالل به سبد زن گ اجدمیع رک م ضت

شغل م گذا ا (مکنیرت

کیلد ن.)2012 4

3

و

بهخ از نخسدین معیی هیی فدی ی اضتطهاب اجدمتیع
به نب ا مهی هیی اجدمیع ا افتهاا مبتدال تأکیت ااشتدن ؛
سپس معیی هیی شنیخد بی تأکی به ب کفیرد اا ا شت

و

تهس از ا زریب منف و اخیهاا اانش فهارن هی و اهبهاهتیر
که شنیخ

ا ا زرتیب

نظتی

ا بی شهس

9

م اجه سیخده

ا افزارش م اه (ولتز .)2000

ولز و کی ته ( )2001بیین م کنن که بیو هتیی فهاشتنیخد

(وردیستی ی مممت نتتیبل هتهاوان و ستتینیاو ی )2011
همچنین ارن اخدالل مشهال زریای ا عملهها اجدمیع و
م نفت

منف

10

اضتطهاب مت شت ا

کیشت ان باللت

و بیزاا ی فهه ت او م ریبن و نشینگین شنیخد  -تت جه
ا تشهیل م اهن  .نهیردیا ارتن نشتینگین شتنیخد  -تت جه
و اسدییب به اطالعی

بیشتدهی از عملهتها خت ا ا

م قعی هیی اجدمیع اا ن کته بیعت

ت قف فهه (نگهان و نشخ ا فههی) پیرش ته ر اجدنتیب

اصال بیو هیی کژکی و نیکی آم

مهم ا میین اانشتج رین است  .افتهاا مضتطهب اجدمتیع
احدمتیتا تصتیوره منفت

وانشنیخد مفه سیزی کها اس

و کندتهل مت کننت مطته

ممهن اس

ا تم ل نشینههی و مؤلفههتیی اضتطهاب نشتش

مهم و اسیس ااشده بیشن .
به نظه ولتز ( )2009تتأ یه انت ا

اهبهاهتیر کته افتهاا

مضطهب بهای تنظیم افهی و احسیسیتشین ا م قعی هتیر
که ا زریب م ش ن به کی مت بهنت مت ت انت نشتینههتیی
جسم بیو هیی منف ا م ا خت ا و انیتیی اجدمتیع و
همچنین تغییتها

فدتی ی ا ا پت ااشتده بیشت  .وجت ا

بیو هیی شنیخد منف ا م ا خ رشدن م ت ان بتهعنت ان
عیمتل خطته ا جهت

تتهس و اجدنتیب افتهاا مستدع بته

اضطهاب اجدمیع ا و وا به م قعی هیی اجدمتیع بیشت .

(حستتن ن عم زاا وشتتن لستتل و
گهارتت استت
5
حسن ن عم زاا  )1392کته نشتش مت ل فهاشتنیخد ا ا

ممهن اس

تبیین ارن اخدالل بهجسده م سیزا.

اسدهاتژیهیی بیمی بهای ا زریب و کندهل افهی مهتبط بیش .

م ل فهاشنیخد بیین م کن کته فهاشتنیخ هتی مستو ل
کندهل سیلم و نیسیلم ذهن هسدن و آنچه هیجینهتی و نمت
کندهل آنهی ا تعیین م کنت لگ نگ تفهته فتها اس ؛ نته
2. Fifth edition of Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders
4. McKnight, Monfort, Kashdan, Blalock & Calton
6. Wells
8. Matthews
10. Carter

ب رن تهتید منشأ آشتفدگ هتیی افتهاا مضتطهب اجدمتیع
میهی

ستیخدی ی ااشتده بیشت و رتی ارنهته بتی

اهبهاهیی کندهل فهه 11پیسخ هیر هسدن که افهاا بتهای
کندهل نظی شنیخد نشین م اهن  .به نظه م ست آنچته بته
ارجیا حیت

بیمی گ ن میننت اخدالل اضطهاب تعمیم ریفدته

1. Social anxiety
3. Vitasari, Muhammad Nubli, Herawan & Sinnaduari
5. Metacognitive model
7. Self-Regulatory Executive Function
9. Cognitive Attention Syndrome
11. Thought control strategies
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اضطهاب اجدمیع ری اخدالل وس اس فههی و عملت منجته

زک ر و سدم ( )1391ا پژوهش خت ا نشتش بیو هتیی

م ت ش ت ا؛ ا واقتتع شتتی هتتیی فهتته کتتهان ا بتتی افهتتی

فهاشنیخ

(فهاشنیخ ) و اهبهاهیر اس که افهاا بهای کندتهل ت جته
و بیزبین افهی خ ا به کی م بهن  .ا واقع افهاا بهای کندتهل

مد سطه م ابه س قها ااان  .ریفدههیی پژوهش نشتین ااا
که بین مؤلفههیی بیو هیی ملبت ا مت ا نگهانت اعدمتیا

افهی نیخ اسده ری اضتطهابزای خت ا از طیفت از اهبهاهتی

شنیخد و خ اآگیه شنیخد

کتل بتی هتهاس

استتدفیا م ت کننت  .اهبهاهتتیی اندختتیب مت ت انن ت میهی ت

اجدمیع همبسدگ منف معنیاا ی وج ا اا ا امی بین مؤلفه

فعیلی هیی شنیخد

ا تش ر

کها سهک ب کنن رتی تغییته

اهن  .ه ف بهخ از ارن اهبهاهی کیهش افهی ری هیجینتی
منف اس

که بی تغییه جنبههیر از شنیخ

(ولز .)2009

معنیاا ی به اس

آم .

ا زمینة ابطه بین اهبهاهیی کندهل فهه و عالئتم تتهس
اجدمیع

کته بیو هتیی

فهاشتنیخ

بیو هیر ا م ا نییز به افهتی کندتهل و هتهاس اجدمتیع
همبسدگ ملب

ارجتیا مت شت ا

ندیرج بهخ پژوهشهی حیک از آن است

ا ا پیشبین ههاس اجدمیع ا اانتشآمت زان

می کیند نی

2

اسپیاا ج جی و ولتز ( )2010بتین
اسدهاتژی کندهل فهه بی افهی

بیو هیی فهاشنیخد بهخص

فهاشنیخد ا افهاا بی اضطهاب اجدمیع مخدل است و ا
ارن میتین زرته مؤلفتههتیی فهاشتنیخ شتیمل خ اآگتیه

اضطهاب ا بیمی ان اضطهاب اجدمیع و بیمی ان اضتطهاب
فهاگیه همبسدگ ق یتهی نسب به گتهو کندتهل مشتیه

شنیخد و بیو هیی مهب ط به کندهل نیپذرهی ا بی نشخ ا

نم ان  .بههام

نمه بیشدهی گهفدهان (رلمیز گهنه ز 1و ولز  .)2011آلیس

و هیاس ن )2010( 2نشین ااان کته اضتطهاب و نگهانت از
مؤلفههیی اسیس اخدالت

اضطهاب

بتهخصت

اختدالل

اضطهاب فهاگیه و ههاس اجدمیع ب ا و بی بیو هیی ملب

و

منف فهاشنیخد ا تبیط اا ن  .اسپیاا 3و همهی ان ( )2012نیز
ابعیا فهاشنیخد ازجمله بیو هیی فهاشنیخد ملبت

م ح ی و مینیشیهی ( )1392نیز بته استیس

پژوهش خ ا ا ریفدن که بیو هیی ملب

ا مت ا نگهانت و

نییز به کندهل فهته نشتش معنت اا ی ا پتیشبینت اختدالل
اضطهاب اجدمیع اا ن .
بهط کل پژوهشهیی ص

گهفده ابطه بین بیو هیی

فهاشنیخد و اضطهاب اجدمیع

ا تأری کها ان ؛ امی ا ارتن

ا زمینتة

م ا که بیو هیی فهاشنیخد تی له ان از م ت ان اضتطهاب

نگهان و اعدمیا شنیخد پیرین ا جزء علل به وج ا آو ن
اضطهاب و نگهان بهم شمی ن  .همچنین ا مطیلعة ارگهی

اجدمیع ا ا قشه اانشج تبیتین کنت پتژوهشهتی بستیی
مع وا هسدن  .ا م ا ا تبیط بین اهبهاهتیی کندتهل فهته

نیز تأری ش که ارن ابعیا فهاشنیخد بی اضتطهاب اجدمتیع

ا تبیط معن اا ی اا ن (اسپیاا جهجی  4و ولز  .)2010مهو

نظی من گهیهتی ورده سته و ولتز )2017( 5نشتین ااا کته
ابطه قت ی بتین بیو هتیی فهاشتنیخد و اختدالل اضتطهاب

اجدمیع ا نم نههتیی بتیلین و ییهبتیلین وجت ا اا ا .ا
به س نم نهای از جمعی
به ییه از خ اآگیه شنیخد

ارهان همة مدغیههیی فهاشنیخد
بتی اضتطهاب اجدمتیع

ابطتة

معنیاا ااشت (مممت خین و ن وزپت  .)1389حستن ن
عم زاا و همهی ان ( )1392ا پژوهش خ ا به ارتن ندیجته
سی ن که بیو هتیی فهاشتنیخد بتی نشتینههتیی اضتطهاب
اجدمیع
نسب

ابطه معنیاا ی اا ن و ارن ا تبیط ا مؤلفه اجدنیب
به تهس و نی احد فیزر ل ژرک ق یته اس  .کتهم
2. Ellis & Hudson
4. Georgiou
6. Marcantonio

بیشده مطیلعی

انجی ش

به وی اخدالتت ل ن اضتطهاب

فهاگیه وس اس و اخدالل اضطهاب پس از سینمه ب ا انت و
ا تبیط بین اهبهاهیی کندهل فهه و اضطهاب اجدمیع بهط
عی و ا اانشج رین بهط

خی

کمده مت ا به ست قتها

گهفده اس  .ازآنجیکه اضطهاب اجدمیع ره از شتیرعتتهرن
اخدالت

وانپزشه ا جمعی

اانشج ر است

نژاا معینت و مههابت زاا هنهمنت  )1389و بیعت

(بستی
بتهوز

مشهال بسیی ی ا ارن قشه م گهاا به ست عت امل کته
بد ان ارن اختدالل ا ا اانشتج رین پتیشبینت کنت حتیئز
اهمی

م گهاا .ا شنیستیر ع امتل پتیشبینت کننت

اخدالل به اسیس نظهرههیی مطه ش

ارتن

ا لنت ستیل اخیته

نظهرة فهاشنیخد ا اانشج رتین م ت ان ن رت بخش انجتی
1. Yilmaz & Gencoz
3. Spada
5. Gkika, Wittkowski & Wells
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ا مینهیی مؤ ه و بی ا هبخش ط تن ته ا اانشج رین گهاا.

م گیهن  .سیزن گین ارن ابزا پیریر ارن پهسشنیمه بته وش

لذا ه ف ارن پژوهش به س نشتش بیو هتیی فهاشتنیخد و

بیزآزمتیر

اختدالل اضتطهاب

عالئتم اختدالل
اهبهاهیی کندهل فهه ا پتیشبینت شت
اضطهاب اجدمیع ا اانشتج رین است  .بته همتین استیس

اجدمیع  0/87تی  0/89و همسین ا ون بی ضتهرد آلفتی ا
گهوه از افهاا بهنجی بهای کل مشییس بهابته  0/94گتزا ش

فهضیه هیی پژوهش عبی

ب ان از .1 :بیو هیی فهاشتنیخد

ا گتهو هتیر بتی تشتخی

نمتت ا انتت (حستتن ن عم زاا عشیلتت و حستتن ن عم زاا

(مؤلفه هتیی بیو هتیی فهاشتنیخد ملبت

ا مت ا نگهانت

 .)1392ا ارهان ضیر اوگیهه ( )2013همسین ا ون ارن

بیو هیی فهاشنیخد منف ا م ا نگهان

اطمینین شتنیخد

مشییس ا بهای نم نههیی بیلین و ییه بیلین به تهتیتد 0/22

نییز به کندهل افهتی و خ اآگتیه شتنیخد ) شت
اضطهاب اجدمیع

عالئتم

ا ا اانشج رین پتیش بینت مت کنت .2 .

اهبهاهیی کندهل فهه (ح اسپهت
تنبیه و ا زریب مج ا) ش

نگهان

کندهل شتنیخد

عالئم اضطهاب اجدمتیع

اا

اانشج رین پیشبین م کن .

و  0/87گزا ش نم ا .همچنین پیریر بیزآزمتیر او هفدتهای
آن ا  0/89بهآو ا نمت ا .ا ارتن پتژوهش آلفتیی کهونبتی
پهسشنیمه  0/92و آلفیی مهب ط به خها مشیتیس هتیی تتهس
اجدنیب و بهانگیخدگ فیزر ل ژرک به تهتیتد  0/84 0/82و
 0/77ب ان  .رک نم نه از سؤات ارن پهسشنیمه به ارن شه
اس " :وقد ارگهان مها زره نظه خ ا اا ن از انجی کی هی

روشپژوهش 
روش پژوهش ،جامع ة آم اري و نمون ه :پتژوهش از نت

الی تهس م ش ".

3
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ت صیف  -همبسدگ اس  .جیمعتة آمتی ی ا ارتن پتژوهش

گ رهای خ اگزا ش است

تمیم اانشج رین او کی شنیس اانشگی اصتفهین ا ستیل

ا بی تفههشین ا م سنج و ا سیل  2004ت ستط ولتز و

تمصیل  1393-94و نم نة آمی ی نیز شیمل  390اانشتج ی
نم نتهگیتهی طبشتهای اندختیب
زن و مها ب ان که بهص
ش ن  .به ارن ص

که بی استدفیا از اطالعتی

ممیسبة فهاوان هه شده و نسب

آم زشت و

زنین بته متهاان مشتخ

ش که از هه گهو آم زش له تع اا و از ک ا جتنس بیرت

کی

ار

کته بیو هتیی فهاشتنیخد افتهاا

هیت ن 4سیخده شت  .پیستخ ا ارتن مشیتیس بته

اسیس طیف لهی ا جهای لیهه

(م افق نیسدم ( )1تی کیمالا

متت افشم ( ))4ممیستتبه متت شتت ا .ارتتن مشیتتیس اا ای پتتنج
خها مشییس بیو هتیی فهاشتنیخد ملبت ا مت ا نگهانت
بیو هیی فهاشنیخد منف ا م ا نگهان اطمینین شتنیخد

به پهسشنیمههیی ارن پژوهش پیسخ اهنت  .ا ارتن پتژوهش
24ا ص آزم ان هی مها و 32ا ص آزم ان هتی زن ب انت .

آلفیی کهونبی بتهای زرهمشیتیسهتی  0/72تتی  0/93و پیرتیر

میینگین سن آزم ان هی نیز ( 21/24انمهاف اسدین ا ا= )3/2

بیزآزمیر بهای نمه کل بع از او  22تی  118وز  0/75و

سیل ب ا .همچنین 73ا ص از آزم ان هی مجها و 27ا صت
مدأهل ب ان .

نییز به کندهل افهی و خ اآگیه شنیخد اس  .اامنة ضهرد

بهای زرهمشییس هی  0/59تی  0/87گزا ش ش
کی

ار

هیت ن  .)2004ا ارتهان شتیهرنزاا استدگیهی

( )1385ضهرد آلفیی کهونبتی
ابزارسنجش 
پرسشنامة اضطراب اجتماعی  :ارن پهسشنیمه رک سنجة 17
1

گ رهای خ اگزا ش اس

کته ت ستط کتین

ار ر ست ن و

لهلیتتل )2000( 2بتتهای ا زرتتیب عالئتتم اختتدالل اضتتطهاب

اجدمتتیع ت ت ورن ش ت اس ت  .ارتتن پهسشتتنیمه اا ای ستته
خها مشییس تهس اجدنیب و بهانگیخدگ فیزر ل ژرک اس .
پیسخهی ا اامنهای از صفه (بههیچوجه) تی (4ب نهیر ) قها
2. Connor, Davidson & Churchill
4. Wells & Cart Wright-Hatton

است

(ولتز و

ا بتهای کتل مشیتیس 0/91

بتتهای ختتها مشیتتیسهتتی ا اامنتتة  0/71تتتی  0/87و پیرتتیر
بیزآزمیر ارن آزم ن ا فیصلة لهی هفده بتهای کتل آزمت ن
 0/73و بهای خها مشیتیس هتیی آن ا اامنته  0/59تتی 0/83
گزا ش کها .ضهرد آلفتیی کهونبتی بتهای کتل مشیتیس ا
پژوهش حیضه  0/ 79به اس

آم  .رک نم نته از ستؤات

ارن پهسشنیمه به ارن شه اس " :نگهان ا بتهارم خطهنتی
اس ".

1. Social Phobia Inventory
3. Metacognition Questionnaire
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پرسشنامة كنترل فک ر :1ارتن پهسشتنیمه ت ستط ولتز و

دادهها 
روشاجراوتحلیل 
گهوه ا رک کالس گها هتم
ابد ا اانشج رین ا بهص

اسدفیا از اهبهاهیی کندهل افهی نیخ انت متزاحم طهاحت
ش اس  .ارن پهسشنیمه  30گ ره اا ا و از  5خها مشیتیس

آو ا و ا م ا اه اف و فهارن مطیلعته ت ضتی ااا شت .

ار رس ( )1992بهمنظ

تشهیل ش
اجدمیع

اس
نگهان

که عبی

ان از گیهی تفتیو هتیی فتهای ا

ان از :ت جته بهگهاانت

کندتهل

تنبیه خ ا و ا زریب مج ا .میا هتیی ارتن

پهسشنیمه ا مشییس لیهه

و هه سؤال اا ای لهتی گزرنته

بع از اعال آمیاگ بهای شهک ا پژوهش پهسشتنیمه هتی
ا اخدیی آنهی قها گهفده تی تهمیل شت ن  .بتهمنظت تهییتد
آزم ان هی بهای تهمیل پهسشنیمههتی امهتین مطلتع شت ن از
ندیجة پهسشنیمة خ اشین ا اخدیی شین قها گهف  .مجمت

(تشهرب تیا ههگتتز نمتته  1تتتی تشهرب تیا همیشتته نمتته  )4اس ت .

سؤات

سیزن گین ارن مشییسهی به تهتید بتهای ختها مشیتیسهتیی

اانشج رین ت زرع گهار  .صفمة اول بستدة پهسشتنیمههتی بته
سؤات جمعی شنیخد آزم ان هتی شتیمل ستن جتنس

شمی ( 1ت جته بهگهاانت )  4 3 2و ( 5ا زرتیب مجت ا)

پهسشنیمههی  88آردم ب ا و ا قیلد رک بستده بتین

ضهرد آلفتیی کهونبتی  0/24 0/71 0/79 0/72و  0/27و

وضعی

ضهرد پیریر پیشآزم ن -پتسآزمت ن  0/72 0/83 0/28و
 0/27و  0/83ا به اس آو ان (ولز و ارت رس  .)1992ا

و مصتتهف اا و اخدصتتی

پژوهش که ا ارهان به وی رک نم نة ص نفهی انجی ش
ضهرد آلفیی کهونبتی بتهای کتل پهسشتنیمه  0/81و بتهای

سیبشة بیمی ی وانپزشته

تأهل میزان تمصیال

ااا شتت  .متتال هتتیی و وا

آزم ان هی به پژوهش عبی ب انت از .1 :حت اقل  18ستیل
سن ااشده بیشت و  .2طبتق گتزا ش آزمت ان بته بیمتی ی
وانپزشه ا حیل حیضه مبدال نبیشن  .ااا هی بی استدفیا از

خها مشییس هیی ت جه بهگهاان  0/79تنبیته  0/72ا زرتیب

نه افزا  SPSS23مت ا تجزرتهوتملیتل قتها گهفت  .بتهای

مج ا  0/70نگهان  0/70و کندهل اجدمتیع  0/70گتزا ش

تملیل ندیرج و به س ااا هی از وش هیی آمی ی همبستدگ

ش

اس

(گ ا زی و اسمیعیل تهکینب ی  .)1384ا ارتن

پیهس ن و گهسی ن گی بهگی اسدفیا ش .

پژوهش پیریر به وش آلفیی کهونبی بتهای کتل پهسشتنیمه
 0/87به اس

ارن پهسشتنیمه بته

آم  .رک نم نه از سؤات

ارن شه اس " :وقد من رک فهه نیخ شیرن رتی نیخ استده
ا تجهبه م کنم به خ ا م گ رم که زریا احمق نبیشم".

یافتهها 

میتینگین و انمتهاف استدین ا ا نمته هتیی آزمت ان هتی ا
مدغیههیی پژوهش ا ج ول  1آم

اس .

جدول  .1آمارهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

اضطهاب اجدمیع

17/73

12/73

ح اسپهت

13/21

2/37

نگهان

13/7

2/82

کندهل اجدمیع
تنبیه
ا زریب مج ا

15/04
29/05
14/44

1/22
3/15
3/15

بیو هیی ملب

12/7

3/7

بیو هیی منف

14/52

3/3

اطمینین شنیخد
نییز به کندهل فهه

12/47
15/4

4/33
3/2

خ اآگیه شنیخد

18/94

3/44
1. Thought Control Questionnaire
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بتتهای انجتتی وشهتتیی آمتتی ی همبستتدگ و تملیتتل

به س نهمیل ب ان ت زرتع ااا هتی از آزمت ن ک لمت گهوف-

گهسی ن پیشفهض خط ب ان ابطه بین مدغیههی از طهرتق

استتمیهن ف استتدفیا شت  .ندتتیرج ارتتن آزمت ن نشتتین ااا کتته
مدغیههیی پژوهش اا ای ت زرع نهمیل هسدن .

نم اا پهاکن گ م ا به س قها گهف که ندیرج نشتین ااا
پیش فهض خط ب ان ابطه بین مدغیههی بهقها است  .بتهای

جدول  .2ضریب همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه با اضطراب اجتماعی
ح اسپهت

نگهان

0/127

0/12

کندتتتهل

تنبیه

اجدمیع
اضطهاب

ضتتتهرد

اجدمیع

همبسدگ
ستتتتتط

0/012

0/125
0/014

0/001

0/091
0/003

ا زریب

بیو هیی

بیو هیی

اطمینین

کندتتتهل

مج ا

ملب

منف

شنیخد

اجدمیع

0/12

0/128

0/323

0/331

0/25

0/017

0/001

0/011

0/001

0/001

خ اآگیه
-0/023
0/254

معنیاا ی

ابطتة بتین مدغیههتی از ضتهرد همبستدگ

بهای به س

پیهس ن اسدفیا ش  .همینط که ا جت ول  2آمت است
ضهرد همبسدگ پیهس ن بین اضطهاب اجدمیع بی نگهانت

تنبیه کندتهل اجدمتیع و بیو هتیی منفت ا بتی نگهانت و
اطمینین شنیخد

ابطه ملب

و معنیاا اا ا (.)P<0/01

جدول  .3شاخصهاي تحلیل واریانس یکراهه ( )AVONAبراي بررسی معناداري كل مدل رگرسیون
مجموع مجذورات درجة آزادي
گهسی ن
بیقیمین
کل

10
380
390

13452/581
49788/282
23245/223

بهای به س معنیاا ی م ل گهسی ن از تملیل وا رتینس
رک اهه اسدفیا ش  .بی ت جه به ندیرج ج ول  3و بی ت جه بته
میتزان  Fمشتتیه

شت

گهستتی ن مدغیتته متتال اضتتطهاب

میانگین

F

سطح معناداري

10/270

0/0001

مجموع مجذورات
1345/258
131/023

کندهل فهه ا سط  0/001معنیاا اس ؛ بهعبی

ارگه ارتن

مدغیههتتی بخش ت از وا رتتینس اضتتطهاب اجدمتتیع

ا تبیتتین

م کنن .

اجدمیع از وی مدغیههیی بیو هیی فهاشنیخد و اهبهاهیی
جدول  .4آمارههاي خالصه مدل رگرسیون
شاخص

همبستگی

مدل

() R

1

0/421

مجذور همبستگی ()R2

مجذور همبستگی تعدیلشده

انحراف استاندارد برآورد

0/213

0/192

11/44252

آمی هیی م ل گهسی ن ا ج ول  4آم
به شیخ

اس  .بی ت جه

ندیجه گهف

2

اجدمیع

آمی ی مجذو همبسدگ ( )R =0/213مت تت ان

که مدغیههیی پیشبین  0/21ا ص از اضتطهاب
ا تبیین م کنن .
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جدول  .5شاخصهاي تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش ورود همزمان
ضرایب استانداردشده

ضرایب استاندارد نشده
B

خطیی اسدین ا ا معیی

Beta

مش ا یب
ح اسپهت

-15/592
0/312

سطح معناداري

t

7/091
0/282

0/059

-2/199
1/119

0/028
0/224

نگهان
کندهل اجدمیع
تنبیه

0/732
0/390
0/239

0/199
0/195
0/212

0/182
0/100
0/159

3/273
1/999
3/018

0/001
0/042
0/003

ا زریب مج ا

0/014

0/204

0/003

0/027

0/947

بیو هیی ملب

0/305

0/185

0/088

1/247

0/1

بیو هیی منف

0/898

0/218

0/232

4/121

0/001

اطمینین شنیخد
نییز به کندهل فهه
خ اآگیه شنیخد

0/583
0/330
-0/589

0/147
0/224
0/203

0/199
0/083
-0/159

3/980
1/475
-1/892

0/001
0/141
0/034

همینگ نه که ا ج ول  5مشیه

م ش ا و بی ت جه بته

ارن ریفده هی بی پژوهش هتیی آلتیس و هیاست ن ()2010

مش ا بدی از میین بیو هیی فهاشنیخد

مؤلفته هتیی بیو هتیی

()1389

اسپیاا و همهی ان ( )2010ممم خین و ن وزپت

منف ا بتی نگهانت (  )Beta=0/232بتی ستط معنتیاا ی=

کهمت و همهتی ان ( )1391حستتن ن عمت زاا و همهتتی ان

 0/001و اطمینتتتین شتتتنیخد (  )Beta=0/199بتتتی ستتتط
معنیاا ی=  0/001م ت انن اضطهاب اجدمیع ا پتیشبینت

( )1392همخ ان اس  .تمیم ارن پژوهشهی نشین ااان که
بیو هیی فهاشتنیخد بتی اضتطهاب اجدمتیع ا تبتیط اا ا و

کن ( .)P<0/01ا ندیجه فهضیة اول پژوهش تأریت مت شت ا

م ت ان ش

( .)P<0/01همچنین بی ا نظه گهفدن مش ا بدتی بتهای مدغیته

کنن  .همچنین ندیرج ارن پژوهش بی نظهرته عملهتها اجهارت

اهبهاهیی کندهل فهه مؤلفه هیی نگهان (  )Beta=0/182بتی
ستتط معنتتیاا ی= 0/001تنبیتته (  )Beta=0/159بتتی ستتط
معنیاا ی=  0/003و کندهل اجدمیع (  )Beta=0 /100بی سط
معنتتیاا ی=  0/042نیتتز متت ت اننتت اضتتطهاب اجدمتتیع

عالئم اخدالل اضطهاب اجدمیع

خ اتنظیم ولز و مدی س ( )1992که بیو هیی فهاشنیخد
از مهم تهرن ع امل ت او بخش اخدالت
همخ ان اا ا.

ا

ا پیشبینت

ا تبیین ریفده به اس

آمت

هیجتین مت اانت ؛

بتی ت جته بته نظهرتههتیی

پیشبین کنن  .پس فهضیة او پژوهش نیز تأریت مت گتهاا

شنیخد و فهاشتنیخد ا حت ز آستیدشنیست اضتطهاب

(.)P<0/01

اجدمیع م ت ان به اهمی س گیهی ا تعبیه و نشش آن ا
ا زریب منف ور ااهی بهعنت ان هستدة اضتطهاب اجدمتیع

یجهگیری
بحثونت 
هتت ف پتتژوهش به ستت نشتتش بیو هتتیی فهاشتتنیخد و
اهبهاهیی کندهل فهه ا پتیشبینت شت

اشتی کتها .مت تت ان گفت

ست گیهی ا تعبیته و تفستیه

م قعی هیی اجدمیع به ارجیا فهضیههتیی اشتدبی ا مت ا

عالئتم اختدالل

خ ا و ممیط اجدمیع منجه م شت ا .ارتن امته بته بتیزبین

اضطهاب اجدمیع ا اانشج رین ب ا .ریفدههیی ارن پتژوهش

ته ر و فعیلستیزی استدهاتژیهتیی خت اتنظیم نیکی آمت
ا تبیط اا ا و ا زریب منف از م قعیت هتیی اجدمتیع ا ا

حیک از آن است کته میتین بیو هتیی فهاشتنیخد و تتهس
اجدمیع ابطه ملب معن اا ی وج ا اا ا و بیو هیی منفت
ا بی نگهان و اطمینین شنیخد بهط
اجدمیع

معن اا ی اضتطهاب

ا پیشبین م کنن (ج ول .)5

ا

پ اا ا.
نشینگین شتنیخد  -تت جه شتیمل نت ع ستبک تفهته
تهها ش ن

به ص

نگهان ری نشخ ا فههی مدمهکتز بته
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ته ر و فدی هیی مشیبلهای نیسیزگی انه اس  .ارن ستبک بته
حفظ و ت او هیجین هی و تش ر

افهی منف منجه م ش ا و

ا ا عالئم اخدالل اضطهاب اجدمیع ا اانشتج رین

مهم

بیزی م کنن ؛ بنیبهارن ت جته بته ارتن ع امتل بته ا

بهدته

بهط کل م جد ت او احسیس ته رت ا فتها مت گتهاا.
(ولز و مدی س .)1992

عالئم و نشتینگین اضتطهاب اجدمتیع ا ارتن قشته کمتک
خ اه کها.

ا واقع وج ا بیو هیی منف فهاشنیخد بی ارجیا اختدالل

که پتژوهش بته

ا پهاازش هیجتین م جتد مت شت ا کته فتها عتالو بته

از مم وار هیی ارن پژوهش ارن اس

وی رک نم نه اانشج ر ییته بتیلین ا اانشتگی اصتفهین

م قعی هیی اجدمیع فعل ا م قعی هتیی اجدمتیع آتت

انجی شت

نیز از اهبهاهیی مشیبله ای نیکی آم اسدفیا کن (منین کیتیی

پژوهش به سیره افهاا و خص صتیا بته نم نته بتیلین بیرت بتی

بتته نظته مت ست کتته

بگیها .از مم وار هیی ارگته ارتن مطیلعته

و متک تگلتتین .)2009 1ا مجمت

است

احدییط ص

و بنتیبهارن تعمتیم ندتیرج حیصتل از ارتن

بیو هیی فهاشنیخد ازجملته عت امل هستدن کته بته شتی

ارن اس

پیسخاه افهاا ا م قعی هیی اجدمیع تأ یه مت گذا نت و

جمعآو ی ش و بنیبهارن ممهن است

شهارط ا مهیی م سیزن تی افهاا بی عالئم اضطهاب اجدمیع و
ری افهاا مسدع ارن اخدالل بیشده ا ارن اخدالل بیق بمینن .

تأ یه خلق و س گیهی حیفظه افهاا قها گیها .پیشنهیا م ش ا
که ا پژوهشهیی بع ی افهاا پیش از پیسخ ااان به سؤات

تنبیه و کندهل

پهسشنیمههی ا م قعی هیی اجدمیع واقعت قتها بگیهنت .

همچنین ندیرج پژوهش نشین ااا که نگهان

اجدمیع از مهمتهرن مؤلفههیی اهبهاهیی کندهل فهه هسدن
که اضطهاب اجدمیع

ا پیشبین م کنن (ج ول )5؛ که بتی

که ااا هی بتی استدفیا از ابزا هتیی خت ا گزا شت
کته اطالعتی

تمت

ب رن تهتید نیمته عالئتم و نشتینگین کته افتهاا گتزا ش
م اهن ؛ بهط

اقیقتهی ت صیفکنن

حیت

آنهتی خ اهت

ریفده هتیی پتژوهش هتیی می کتیند نی و همهتی ان ( )2010و

ب ا .عالو به آن ضمن ت جه به کی بهاهیر که فن ن ا متین

بههام و همهی ان ( )1392همس اس  .اهبهاهتیی کندتهل

فهاشنیخد ا ا مین اخدالل اضطهاب اجدمیع اا ا؛ پیشنهیا

فهه عبی

ان از مجم عهای از وشهتیی مشیبلتهای کته ا

م ش ا از ارن فن ن بهای پیشگیهی از بهوز اختدالل و رتی ا

پیسخ به تجهبة هیجینهیی نیخ شیرن بی ه ف یلبه به فشتی

افهاای که تیبل ی بیلین کیمل اخدالل اضتطهاب اجدمتیع

حیصل از هیجتین هتی بهانگیخدته مت شت ا (ولتز و ارت رس
 .)1992ا واقع طبق م ل فهاشنیخد ا زریب منفت نگهانت

نشین نم اهن نیز س ا جس  .همچنین پیشنهیا م ش ا کته
ارن پژوهش به وی سیره جیمعتههتیی پژوهشت نیتز انجتی

بیع

تش ر هیجینی

کیهش ارن هیجینی

منف مت گتهاا .ا ندیجته فتها بتهای

ش ا.

منف به اهبهاهیی کندهل فهته مد ستل

م ش ا (ولز  2009تهجمه ممم خین

 .)1388به ط کل

اهبهاهیی کندهل فهه نیسیزگی انه بیع

تفسیه یلتط فتها از

ور ااهی و اندخیب اهبهاهیی مشیبلهای نیکی آمتت شت

کته

خ ا م جد ت او آسید وان ازجمله اضتطهاب اجدمتیع
م ش ا.
بنیبهارن به نظه م س افهاا اا ای بیو هتیی فهاشتنیخد
مخدل بهای تنظتیم ع اطتف شتنیخ و پتهاازش اطالعتی
هیجین از اهبهاهیی کیمالا مدفیوت اسدفیا م کنن کته ارتن
اهبهاهتتیی نیکی آم ت فتتها ا مستتدع نی ستتیر فهاشتتنیخد
بیشدهی م سیزا.
بهط

ا

خالصه ریفدههیی ارن پژوهش حتیک از آن است

که بیو هیی فهاشنیخد منف و اهبهاهیی کندهل فهه نشش
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