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Abstract
Background and Objectives: Social phobia is the fourth common
psychological disorder, which causes extreme suffering from rejection
and criticism and/or other factors, thus withdrawal from the society due
to avoiding this pain. The present study was performed with the aim of
elucidation of the effect of personality traits and metacognition on
social phobia.
Method: This research was conducted as a descriptive correlational
study on 300 students (182 females and 118 males) of Tabriz
University. The samples were selected from the students using
stratified random sampling method. Data collection tools were the
Revised NEO Personality Inventory (NEO-PIR), short form of the
Metacognitions Questionnaire (MCQ-30), and Social Phobia Inventory
(SPIN). Data analysis was performed using simultaneous regression
analysis test.
Results: In this study, personality traits, neuroticism positively and
extraversion negatively (at the levels of p<0.01 and p<0.05,
respectively) and metacognition components negatively (at the level of
p<0.01), significantly predicted social phobia.
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Conclusion: The results of this study showed that therapists should pay
more attention to the role of personality traits and metacognition in the
etiology and treatment of social phobia.
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مقاله پژوهشي
)(Original Article

فراشناختوویژگیهایشخصیتی

پیشبینیهراساجتماعیبراساسباورهای

*

عزتالهاحمدی

گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی

چکیده 

و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی

زمینهوهدف :هراس اجتماعی ،چهارمین اختالل مطرح روانشناختی است که باعث میگرردد

آذربایجان ،تبریز ،ایران .

فرد از طرد شدن ،انتقاد و یا عوامل دیگر بهصورت افراطی رنج برده و برای اجتناب از این رنج از




جامعه کنارهگیری کند .پژوهش حاضر برا هردر روشرنسراختن تریریر ویژگریهرای شصیریت و



فراشناخت بر هراس اجتماعی انجام شد.



روشبررسی :این پژوهش به روش توصیفی از نرو همبسرتگی برر روی  300دانشرجوی (182



دختر و  118پسر) دانشگاه تبریز انجام شد .نمونهها بهصورت تیادفی طبقهای از برین دانشرجویان



انتصاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل :پرسشنامههای  ،NEO-PIRفرم کوتاه فراشرناخت



و هراس اجتماعی ( )SPINبود .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون همزمان تحلیل شدند.



یافتهها :در این مطالعه ،ویژگریهرای شصیریتی ،روانرنجروری برهصرورت مببرت و برونگرایری










بهصورت منفی به ترتیب در سطح  0/05 ،0/001و مؤلفههای فراشناخت بهصورت منفی در سرطح



 ،0/001هراس اجتماعی را پیشبینی کردند.



نتیجهگیری :نتایج ایرن مطالعره نشران داد درمرانگران در فرآینرد سرببشناسری و درمران هرراس


*نویسنده مسئول مکاتبات:

اجتماعی ،باید نقش ویژگیهای شصییت و فراشناخت را بیشتر مورد توجه قرار دهند .

عزتاله احمدی؛ گروه روانشناسی،


واژهها :فراشناخت؛ شصییت؛ هراس اجتماعی.
کلید 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شهید مدنی ،آذربایجان ،تبریز،



ایران.



آدرس پست الکترونیکی:




لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Ahmadi E. Prediction of social phobia on metacognitive beliefs and personality
]traits. Qom Univ Med Sci J 2018;12(10):46-54. [Full Text in Persian

amiraliahmadi91@yahoo.com

تاریخ دریافت95/3/19 :
تاریخ پذیرش95/6/20 :






























47
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دوازدهم ،شماره دهم ،دی 1397
International License Creative Commons Attribution License 4.0

پیشبینی هراس اجتماعی براساس باورهای فراشناخت و ویژگیهای شصییتی عزتاله احمدی

مقدمه

درباره تغییر توانایی استدالل کودکان براساس تحول شناختی و

انسان موجودی اجتماعی است و همیشه به لحاظ عاطفی و مادی،

رسش بحث میکند ( ،)9اما تدوین و صورتبندی نقش

نیازمند برقراری ارتباط اجتماعی میباشد ،اما برقراری ارتباط برای

فراشناخت در اختالالت روانشناختی ،اعتبار خود را از مدل

همه بهراحتی امکانپذیر نیست و در ارر وجود عواملیکه

پردازش اطالعات که توسط  Wellsو  Matthewsارائه گردید

سبب بروز اضطراب در موقعیتهای اجتماعی میشوند ،این

به دست آورده است .مطابق با این دیدگاه ،همبستگی مببتی بین

اضطراب در حالت شدید به اختاللی بهنام هراس اجتماعی

باورهای فراشناختی منفی ،مببت و شاخصهای هیجانی مشصص

( )Social Phobiaتبدیل میگردد ( .)1هراس اجتماعی ،چهارمین

شده است ( Dannahy .)11و  )12( Stopaدر مطالعهای به

اختالل مطرح روانپزشکی است ( .)2مبتالیان به هراس اجتماعی از

تفاوتهایی در فراشناخت دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی

تحقیر شدن و شرمساری در موقعیتهای اجتماعی خاص مبل

باال و پایین دست یافتند .فاکتورهای شصییتی در مستعدساختن

گفتگو در جمع به شدت میترسند ( .)3هراس اجتماعی از اواخر

ابتال به افسردگی و اضطراب در افراد نقش عمدهای را بازی

دوره کودکی و اوایل نوجوانی (10-20سالگی) شرو شده و سیر

میکنند ( .)13الگوى پنج عاملی شصییت برای محققان عالقهمند

آن اغلب بهصورت مزمن است ( .)4همه نظریههای شناختی با

به شناسایی تفاوتهای فردی زیربنایی در شصییت ،بهمبابه یك

اشاره به نقش پردازش سوگیرانه اطالعات بهعنوان عامل مهم در

کشف بنیادی است ( .)14این الگو از طریق مطالعات بسیاری که با

ایجاد و حفظ اختالل اضطراب اجتماعی ،بیان میکنند مزمن بودن

استفاده از تحلیل عاملی و با محوریت صفات شصییت انجام

سیر اختالل میتواند در طی سالیان متمادی باعث بهوجود آمدن

شده ،به دست آمده است ( ،)15و مورد عالقه بسیاری از محققان

مشکالت عمیقی در زندگی افراد مبتال گردد (.)5

قرار گرفته که در حمایت از آن نیز تحقیقات متعددی صورت

محققان نیز معتقدند اختالل در باورهای فراشناخت

گرفته است ( .)16بسیاری از محققان معتقدند این از ویژگیها

) (Meta Cognitive Beliefsبیماران مبتال به اختالالت اضطرابی،

جهان شمول است ( ،)17اما هنوز بهصورت جهانی پذیرفته نشده

بهویژه در اختالل اضطراب فراگیر

است ( .)18با این وجود ،الگوی  5عاملی شصییت (روانرنجوری
پانیك

( ،)Neuroticismبرونگرایی ( ،)Extraversionتجربهپذیری

( ،)Panic Disorderاختالل وسواس فکری و عملی

( ،)Openness to Experienceوظیفهشناسی (،)Agreeableness

( )Obsessive Compulsive Disorderو اختالل استرس پس از

باوجدان بودن ()Conscientiousnessهمراه با پشتوانههای نظری،

سانحه ( ،)Post-traumatic Stress Disorderبیشتر است (.)6

تجربی و پژوهشی از معتبرترین و مشهورترین الگوهای شصییت

 Wellsو  Carterبه این نتیجه رسیدند که افراد مبتال به هراس

محسوب میگردد (.)19

اجتماعی ،بهطور معنیداری باورهای فراشناختی بیشتری را درباره

 Stembergerو همکاران به نقل از  ،)20( Kimbrelگزارش

نگرانی نسبت به گروه کنترل ذکر میکنند (.)7

کردند افراد دارای هراس اجتماعی فراگیر و خاص

فراشناخت آنچه را که مورد توجه قرار میدهیم و وارد حیطه

( )Generalized and Speciffic Social Phobiaدر مقایسه با

هوشیاری میکنیم شکل میدهد ( .)8در معنای وسیعتر بهعنوان

گروه کنترل در روانرنجوری ،نمره باال کسب کرده ،ولی

توانایی فکر کردن فرد درباره تفکر خود در موقعیت حل مسئله و

گروههای هراس اجتماعی فراگیر در مقایسه با گروه هراس

پردازش اجتماعی( )Social Processesاست ()9؛ به عبارتی،

اجتماعی خاص و کنترل ،در برونگرایی نمره پایین میآورند .بین

فراشناخت میتواند بهعنوان «دانش یا باورهای رابت درباره سیستم

روانرنجوری با اختالالت اضطرابی ،خوردن واختالالت خُلقی

شناختی فرد و عواملیکه کارکرد سیستم را تحت تیریر قرار

همبستگی مببتی وجود دارد که با حساسیت باال به دیگران،

میدهد» تعریف گردد ( .)10گرچه از نظر تاریصی  ،تحقیق در

خودآگاهی پایین و مدیریت پایین در موقعیتهای اجتماعی

حیطه فراشناخت ،ریشه در تحلیلهای روانشناسی کودک دارد و

منرطبرق اسرت ( Lucas.)21و  Fujitaهمبسرتگری متروسطری بریرن

(Disorder
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برونگرایی و عاطفه مببت به دست آوردند ( .)22بنابراین با توجه

کنترل را میسنجد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فراشناخت

به اهمیت هراس اجتماعی و تیریر آن در اختاللهای روانی و

(بعدازیكماه) %73 ،محاسبه گردید .بهمنظور ارزیابی روایی

رفتاری ،پژوهش حاضر با هدر تعیین سهم ویژگیهای شصییتی

مالکی ،ضریب همبستگی فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت با

و مؤلفههای فراشناختی در پیشبینی هراس اجتماعی صورت

پرسشنامه اضطراب صفت  -حالت اسپیلبرگر ( ،)r=0/53پرسشنامه

گرفت.

نگرانی حالت  )r=0/54( Pennو پرسشنامه احساس وسواس فکری



عملی  )r=0/49( Paduaبه دست آمد که در سطح ()p>0/01

روشبررسی

معنیدار بود .در تحقیق حاضر ،پایایی پرسشنامه با استفاده از

پژوهش حاضر به روش توصیفی از نو همبستگی انجام شد.

آلفای کرونباخ  0/74محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی باال

جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی

بود.

آذربایجان ،دانشگاه تبریز و پیام نور به تعداد  18هزار نفر تشکیل

 -2فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی  :NEO-PIRاین مقیاس

میدادند که از میان آنها 300 ،دانشجو با روش نمونهگیری

یك آزمون  60سؤالی است که پنج عامل اصلی شصییت،

تیادفی طبقهای براساس جدول نمونهگیری مورگان انتصاب و

نوروتیزم ،برونگرایی ،گشودگی در مقابل تجربه ،توافقپذیری و

مورد آزمون قرار گرفتند .پس از انتصاب آزمودنیها ،مقیاس فرم

باوجدان بودن را میسنجد و سه سؤال پایایی اعتبار اجرای آزمون

کوتاه پرسشنامه فراشناخت فرم کوتاه پرسشنامه  NEO-PIRو

را تعیین میکند .این آزمون توسط  Garousi Farshiدر ایران

پرسشنامه هراس اجتماعی  Canorاجرا گردید .بهمنظور رعایت

هنجاریابی شده است (به نقل از  .)24سؤاالت این مقیاس بر روی

اخالق پژوهش و حقوق آزمودنیها ،هم بهصورت شفاهی (پیش

طیف لیکرت پنج بصشی از صفر تا  4نمرهگذاری میشود و به هر

از اجرا) و هم کتبی (ذکرشده در بصش نصست پرسشنامه) به

عامل با داشتن  12ماده ،نمرهای از صفر تا  48تعلق میگیرد.

آزمودنیها اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه باقی

بهمنظور ارزیابی روایی مالکی آزمون ،از روش همبستگی بین دو

خواهد ماند .تعداد  31آزمودنی به دلیل پاسخ ناقص به پرسشنامهها

فرم گزارش شصیی و فرم مشاهدهگر استفاده شد که ضرایب

از مطالعه حذر شدند و بدین ترتیب نمونه نهایی به 269

حاصل بین  0/45-0/66بود .جهت ارزیابی پایایی آزمون ،از روش

دانشجوی دختر و پسر تقلیل یافت .با توجه به حضور دانشجویان

ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضرایب حاصل بین

حاضر در مطالعه از دو جنس و اینکه تعداد دانشجوی دختر و پسر

 0/56-0/87به دست آمد ( .)24در تحقیق حاضر بهمنظور ارزیابی

از نظر تعداد در دانشگاه متفاوت بودند ،از روش طبقهای استفاده

پایایی آزمون ،از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که

شد .از سویی ،به کمك روش تعدیل (طبق جدول مورگان)،

ضرایب حاصل بین  0/62-0/76بود.

تعداد ،کمتر از  384نفر در نظر گرفته شد.

پرسشنامه هراس اجتماعی :این مقیاس نصستینبار توسط

-3

ابزار گردآوری به شرح زیر بود:

 Canorو همکاران به نقل از  ،)25( Abdiبهمنظور ارزیابی

 -1فرمکوتاهپرسشنامهفراشناخت :این فرم کوتاه پرسشنامه

اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی تهیه گردید .این پرسشنامه

فراشناخت ( ،)23بهمنظور سنجش باورهای فراشناختی مجدداً

یك مقیاس خودسنجی  17مادهای است که دارای سه مقیاس

تجدیدنظر شده است .این پرسشنامه  30آیتم دارد و هر آزمودنی

فرعی ترس ( 6ماده) ،اجتناب ( 7ماده) و ناراحتی فیزیولوژیکی

به آیتمها بهصورت موافق نیستم ،تا حدودی موافقم ،بهطور

( 4ماده) میباشد .هر سؤال براساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت

متوسط موافقم و خیلی موافقم پاسخ میدهد .به این گزینهها به

(صفر= بههیچوجه ،یك= کم ،دو= تا اندازهای ،سه= خیلی زیاد و

ترتیب نمرات  4 ،3، 2 ،1تعلق میگیرد .فرم کوتاه پرسشنامه

چهار= بینهایت) درجهبندی میشود .پایایی این پرسشنامه به

فراشناخت پنج مؤلفه شامل :اعتمادشناختی ،باورهای مببت در

روش بازآزمایی در گروههایی با تشصیص اختالل هراس اجتماعی

مورد نگرانی ،خودآگاهی شناختری ،براورهرای منفی در مرورد

بین  0/78 -0/89به دست آمد (.)25

کنتررلناپرذیرری افکار ،خطر و باورهایی در مورد نیاز به افکار
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همسانی درونی یا ضریب آلفا در گروهی از افراد بهنجار برای کل

قبل از بررسی سهم متغیرهای پیشبین هراس اجتماعی در مدل

مقیاس ،برابر  0/94و برای مقیاسهای فرعی ترس  ،0/89برای

رگرسیون ،همبستگی ساده متغیرها بررسی گردید .از بین

اجتناب  0/91و برای مقیاس فرعی فیزیولوژیکی معادل 0/80

مؤلفههای فراشناخت ،باورهای مببت در مورد نگرانی با هراس

گزارش شده است ( .)25در تحقیق حاضر نیز بهمنظور ارزیابی

اجتماعی ،همبستگی منفی و معنیداری داشت ،همچنین بین

پایایی آزمون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که

فراشناخت با هراس اجتماعی ،رابطه مببت و معنیداری مشاهده

نتیجه بهدستآمده 0/81 ،بود.

گردید .از بین ویژگیهای شصییتی ،روانرنجوری با هراس

در تحقیق حاضر جهت بررسی دادهها از نرمافزار  SPSSنسصه ،18

اجتماعی ،همبستگی مببت و معنیداری داشت ،اما بین برونگرایی

روش همبستگی (برای مشصص کردن ارتباط اولیه بین متغیرهای

و با وجدان بودن (وظیفهشناسی) با هراس اجتماعی ،همبستگی

مالک و پیشبین) و در گام بعدی از روش رگرسیون

منفی و معنیدار بود .همچنین مؤلفههای اعتمادشناختی با

(برای مشصص کردن توان پیشبینی متغیرهای پیشبین) استفاده

برونگرایی همبستگی منفی ،باور مببت در مورد نگرانی با

شد.

روانرنجوری همبستگی منفی ،باوجدانبودن و برونگرایی،
همبستگی مببت و باورهایی در مورد نیاز به کنترل افکار با

افتهها
ی 

انعطارپذیری ،همبستگی مببت و معنیداری داشتند .بین

در این مطالعه ،آزمودنیها به تفکیك جنسیت 164 ،دختر

فراشناخت و زیرمؤلفهها با هراس اجتماعی نیز همبستگی منفی و

(با میانگین سنی )21/23±1/87و  105پسر (با میانگین سنی

معنیداری مشاهده گردید؛ البته باید توجه کرد ضرایب زیر 0/5

 )22/18±2/11بودند.

بوده و معنیداری در این سطح ضعیف تلقی میشود (جدول
شماره .)1

هایفراشناختوویژگیهایپنجعاملیشخصیتباهراساجتماعی


همبستگیسادهمؤلفه
جدولشماره:1
مؤلفهها


1

هراساجتماعی

1

اعتمادشناختی

*-0/13

باورمثبتدر موردنگرانی

**

3

2

-0/50

-0/05

1

خودآگاهی شناختی

*-0/14

0/04

باورمنفیکنترلناپذیری


*

باورهاییدرموردنیازبهکنترل

*

روانرنجوری


**

برونگرایی

0/25

**

0/26
*

-0/02
**

0/22

0/10

1
**

0/36

1

-0/22

-0/05

0/104

0/003

1

**-0/44

**-0/21

**0/24

0/01

0/01

-0/03

0/01

0/09

0/07

0/05

0/03

*0/16

0/06

-0/14

-0/09

0/00

0/01

0/05

0/12

0/10

0/04

0/12

دلپذیربودن

-0/27

0/13

-0/08

**

**-0/26

**

0/48

**

1

1

انعطافپذیری

باوجدانبودن

-0/12

4

6

9

1
0/08

-0/11

5

7

8

10

11

0/05

**

0/20

0/02

-0/07

0/002

**
معنیداریدرسطحp>0/01

*
معنیداریدرسطحp>0/05
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**

-0/24

0/12

1
**0/33
**

0/41

1
**

0/49

1
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همبستگی چندگانه برای مدل رگرسیون فوق برابر  R=0/57بود

از تحلیل رگرسیون همزمان بهمنظور بررسی اینکه کدام متغیرهرای

2

شصییتی و فراشناختی ،پریشبینریکننرده هرراس اجتمراعی اسرت

که مجذور آن (ضریب تبیین) برابر  R =0/32و ضریب تبیین

اسرتفاده

تیحیحشده نیز برابر  0/30به دست آمد .به عبارت دیگر0/30 ،

از رگرسیون چندگانه ،برای سنجش استقالل متغیرهای پریشبرین،

تغییرات هراس اجتماعی بهوسیله ویژگیهای شصییت

هم خطی بودن چندگانه بررسی شد .شاخص تحمل متغیرهرا

(روانرنجوی و برونگرایی) و مؤلفههای فراشناخت تبیین میشود.

( )0/85در دامنرره  0/72-0/96و شرراخص عامررل تررورم واریررانس

همچنین ویژگیهای شصییتی باوجدان بودن ،دلپذیربودن و

( )1/35در دامنرره  1/22-1/43قرررار داشررت؛ از ایررنرو مرریترروان

انعطارپذیری ،سهم معنیداری در پیشبینی هراس اجتماعی

پرررذیرفت متغیرهرررای پررریشبرررین از یکررردیگر مسرررتقل بررروده و

نداشتند (جدول شماره .)2

استفاده گردید .قبل از انجام تحلیل در بررسی پیشفرر
فر

همخطیبودن چندگانه اتفاق نیفتاده است .همچنین نمودار طبیعری
نشان داد انحرار از طبیعیبودن رخ نداده است.
بینیهراساجتماعیازطریقفراشناختبدکارکردیوویژگیهایشخصیتی


:تحلیلرگرسیونبرایپیش
جدولشماره2
شاخص

متغیر
B

β

t

p

0/30

8/27

25/50

0/001





اعتمادشناختی

-1/27

-0/27

-3/88

0/001





باورمثبتدرموردنگرانی

-2/06

-0/70

-10/16

0/001





خودآگاهیشناختی

-0/07

-0/44

-6/76

0/001





باورمنفیکنترلناپذیری


-1/67

-0/47

-5/60

0/001





نیازبهافکارکنترل

-1/85

-0/44

-5/18

0/001





روانرنجوری


0/62

0/22

3/95

0/001





برونگرایی

-0/39

-0/11

-2/08

0/038





انعطافپذیری


0/03

0/01

0/189

0/85





دلپذیربودن

-0/03

-0/01

-0/22

0/82





باوجدانبودن

-0/06

-0/02

-0/46

0/64





مدل

R

R∆2

E .S

F

p





0/57

R2
0/32

بحث

اعتماد بهنفس باالیی دارند ،حاضر جواب هستند و زندگی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد از بین ویژگیهای شصییتی،

پرتحرکی دارند ( .)29با تعریفی که از برونگرایی ارائه گردید

متغیرهای روانرنجوری بهصورت مببت و برونگرایی بهصورت

بهراحتی میتوان علت رابطه منفی بین برونگرایی و هراس

منفی ،هراس اجتماعی را بهطور معنیداری پیشبینی میکنند .این

اجتماعی را پیدا کرد .افراد مبتال به هراس اجتماعی ،ترس شدید و

یافتهها با نتایج  ،)26( Vertueامیرنیا ( )27و حقشناس ()28

مستمری از موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی خود دارند؛

همصوانی داشت .تیپ شصییتی برونگرایی درمقابل درونگرایی،

درحالیکه افراد برونگرا کامالً از این شرایط استقبال میکنند.

توسط  Eysenckمطرح شد که از نظر وی تفاوتهای واضحی

عامل دیگری که افراد مبتال به هراس اجتماعی را دچار تفسیر

بین درونگراها و برونگراها وجود داشت .نمونههای بارز برونگراها

اشتباه رویدادهای محیطی میکند این مسئله است که از اعتماد

کسانی هستند که مردمآمیز بوده و دوستان بسیاری دارند ،هوش

بهنفس پایینی برخوردارند و در مقابل افراد برونگرا دارای اعتماد

هیجانی باالیی داشته و حررکرت و کرار را بیشترر دوسرت دارنرد،

بهنفس باالیی بوده و برعکس افراد مبتال به هراس اجتماعی ،از
مردمآمیزی و در
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کنار مردم بودن لذت میبرند؛ البته این مسئله را هم نمیتوان

بود و چنانکه قبالً نیز گفته شد همه نظریههای شناختی به نقش

نادیده گرفت که احتماالً هراس اجتماعی باعث میگردد افراد به

پردازش سوگیرانه اطالعات بهعنوان عامل مهم در ایجاد و حفظ

مرور زمان در صفت برونگرایی تنزل کنند و شاید بهترین تبیین

اختالل هراس اجتماعی اشاره کردهاند ()5؛ بنابراین میتوان گفت

این باشد که هر دو مسئله برهم تیریرگذارند؛ به این مفهوم که

با توجه به اینکه افراد دارای اختالل در فراشناخت نمیتوانند

هراس اجتماعی باعث تنزل برونگرایی میشود و تنزل برونگرایی

رویدادهای محیطی را بهخوبی و با دقت تعبیر و تفسیر کنند؛ لذا

نیز هراس اجتماعی را مزمنتر میکند .دیگر مؤلفه شصییتی که

فرضیههای اشتباهی در مورد خود و محیط اجتماعی ارائه میدهند

در این پژوهش با هراس اجتماعی ارتباط دارد روانرنجوری

و همین تفسیر غلط از محیط باعث میگردد تا این افراد ،محیط را

است .عقاید متعددی در زمینه رابطه روانرنجوری با اضطراب و

بهصورت افراطی ،متصاصم و منتقد در نظر بگیرند که این نگرش

افسردگی وجود دارد؛ برای مبال روانرنجوری میتواند به

باعث ایجاد اضطراب در سطح کلی زندگی آنان میشود.

سوگیریهای منفی در توجه و حافظه منجر گردد ( )13و

تحقیقات متعدد نشان دادهاند اضطراب یکی از مؤلفههای اساسی

سوگیریهای شناختی (نظیر باورها و انتظارات منفی،

هراس اجتماعی است ( Spada .)36و همکاران ( )37در تحقیقی

سوگیریهای توجه و حافظه به اطالعات اجتماعی تهدیدبرانگیز)،

نشان دادند اختالل در مؤلفههای فراشناخت ،یکی از علل مهم

نقش عمدهای را در نگهداری اضطراب اجتماعی بازی میکنند

بهوجودآورنده اضطراب است ،همچنین در تحقیق دیگری

( .)30همچنین شواهد نشان میدهند روانرنجوری با نشصوار

مشصص گردید مؤلفههای فراشناختی با هراس اجتماعی ،ارتباط

ذهنی رابطه دارد ( ،)31همچنین برخی اظهار میدارند ممکن است

معنیداری دارد (.)38

سبك پاسصی نشصوارگرانه یك ویژگی شناختی افراد روانرنجور

این پژوهش دارای محدودیتهایی بود؛ ازجمله اینکه روی افراد

باشد ( Muris .)32و همکاران نشان دادند نشصوار ذهنی بهعنوان

بهنجار و دانشجویان که قشر خاصی از جامعه میباشند انجام شد،

میانجی بین روانرنجوری واضطراب عمل میکند ( .)30با توجه

همچنین ضرایب همبستگی در این پژوهش ،زیر  0/5به دست آمد

به مطالب ارائهشده ،باید این مطلب را نیز مطرح کرد که بین

که معنیداری در این سطح ،ضعیف تلقی میشود این

خیوصیات شصییتی و هراس اجتماعی افراد ،ارتباطی تنیده شده

محدودیتها مسئله تعمیمپذیری نتایج را منوط به دقت فراوان

است که هر دو میتوانند بر دیگری تیریرگذار باشند؛ بدینمعنیکه

میکند؛ بنابراین پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی از نمونههای

خیوصیات شصییتی برگرفته از افکار و هیجانات یك فرد

شناختهتر جامعه استفاده شود.

میتواند بر تجربه هراس وی ارر بگذارد و میزان اضطراب افراد نیز
با تیریرگذاری که بر انتظارات ،نگرشها و یادگیریهای آنان دارد

نتیجهگیری


در شکلگیری و رشد گونهای از شصییت دخیل است .از سوی

بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد باورهای فراشناخت و

دیگر ،در این مطالعه از باورهای فراشناختی بهعنوان متغیر پیشبین

ویژگیهای شصییتی میتوانند بهخوبی هراس اجتماعی را

برای هراس اجتماعی استفاده شد .نتایج پژوهش حاضر نشاندهنده

پیشبینی کنند ،لذا با توجه به نتایج پژوهش میتوان بیان کرد افراد

این مطلب است که بین مؤلفههای باور مببت ،اعتمادشناختی،

دچار هراس اجتماعی دارای ویژگیهای شصییتی روانرنجور و

خودآگاهی شناختی ،نیاز به افکار کنترل و باور منفی

باورهای فراشناختی بدکارکردی هستند که این نکته میتواند

کنترلناپذیری ،رابطهای منفی وجود دارد و در کل بین باورهای

راهنمای خوبی برای روانشناسان و مشاوران در تعامل و درمان

فراشناخت و هراس اجتماعی ،رابطه منفی است ،این یافتهها با

افراد مبتال به هراس اجتماعی باشد.

نتایج  Chenو همکاران ( Foa ،)33و همکاران ( Higa ،)34و



 ،)35( Dalidenهمصوانی داشت .عالوه بر تحقیقات مطرحشده،



این نتایج با تئوریهای شناختی در مورد اضطراب و هراس همسو
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