Journal of Clinical Psychology & Personality
Vol. 18, No. 2, Serial 35, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 95-108.

DOI: https://dx.doi.org/10.22070/cpap.2020.2943

Research Article

The causal role of bio-psychological
factors on university students' social
anxiety
Authors
Afsaneh Joorbonyaan1, Touraj Hashemi Nosrat Abad2*, Abbas
Bakhshipour Roudsari3, Majid Mahmood Aliloo3, Reza Abdi4
1. PhD Student, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and
Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2. Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and
Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran. (Corresponding Author)
3. Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and
Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4. Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences
and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

Abstract
Receive Date:
01/02/2020
Accept Date:
02/06/2020

Introduction: according to the high prevalence of social anxiety disorder, the purpose of
this study was to determine the structural relationships between social anxiety, in which the
role of factors such as the sensitivity of the behavioral inhibition system, self-focused
attention, negative self-perception, emotion dysregulation, and Anxiety sensitivity in a
structural model was studied.
Method: The present study was correlational with a path analysis approach. The variables
studied using the Watson Inventory of Depression and Anxiety Symptoms, Beck SelfConcept Test, woody Focus Point inventory, Difficulties in emotion regulation scale, and
the Floyd Anxiety Sensitivity Scale. The sample included 408 (208 girls and 200 boys)
students of the University of Tabriz. Data were analyzed using SPSS and AMOS Statistical
software by multiple regression and path analysis methods.
Results: The results of path analysis indicated that there is a positive relationship between
high sensitivity of behavioral inhibition system, self-focused attention, negative selfperception, emotion dysregulation, anxiety sensitivity and social anxiety. On the other
hand, negative self-perception, Self-focused attention, emotion dysregulation and anxiety
sensitivity as intermediary variables play a significant role in this model. The optimal fit of
the observed model with the theoretical model suggests that these factors can significantly
predict and explain social anxiety directly and indirectly.
Discussion and conclusion: Based on the abovementioned results, reducing the effective
factors in the occurrence of social anxiety to psychological factors and ignoring biological
and personality factors is simplistic, so it is logical to adopt a more comprehensive approach
in the processes of etiology and treatment.
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مقاله پژوهشی
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چکيده
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مقدمه :با توجه به شیوع باالی اختالل اضطراب اجتماعی هدف از اجرای این پژوهش تعیین روابط ساختاری عوامل زیستی  -روانی
مؤثر بر اضطراب اجتماعی بود که در آن نقش عواملی همچون حساسیت سیستم بازداری رفتاری ،توجه معطوف بر خود ،برداشت
منفی از خود ،بدتنظیمی هیجان و حساسیت اضطرابی بر اضطراب اجتماعی در قالب یک مدل ساختاری مورد مطالعه قرارگرفت.
روش :مطالعۀ حاضر از نوع همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر بود که در آن ،متغیرهای مورد مطالعه با اجرای پرسشنامههای عالئم
اضطراب اجتماعی واتسون و همکاران ،خودپنداره بک ،کانون توجه وودی و همکاران ،مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و مقیاس
حساسیت اضطرابی فلوید روی  208( 408دختر و  200پسر) دانشجوی مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز مورد اندازهگیری قرار
گرفتند .دادهها با استفاده نرمافزارهای آماری «اس .پی .اس .اس ».و آموس به روشهای رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بررسی
شدند.
نتایج :نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین حساسیت باالی سیستم بازداری رفتاری ،توجه معطوف بر خود ،برداشت منفی
از خود ،بدتنظیمی هیجانی ،حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی ،با درصد باالیی از معناداری رابطه مثبت وجود دارد
و از سویی برداشت منفی از خود ،توجه معطوف بر خود ،ضعف در تنطیم هیجان و حساسیت اضطرابی به عنوان متغیرهای
میانجی در این مدل نقش معناداری ایفا میکنند .برازش مطلوب مدل مشاهده شده با مدل نظری حاکی از آن است که این
عوامل قادرند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اضطراب اجتماعی را به طور معنیدار پیشبینی کرده و تبیین نمایند.
بحث و نتیجهگیری :بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که تقلیل عوامل موثر در بروز اضطراب اجتماعی به عوامل روانشناختی
و نادیدهانگاری عوامل زیستی و شخصیتی سادهانگارانه بوده ،لذا منطقی است در فرایندهای سببشناسی و درمان رویکردی جامعتر
اتخاذ گردد.

کليدواژهها
اضطراب اجتماعی ،سیستم بازداری رفتاری ،خودانگاره ،توجه معطوف بر خود ،تنظیم هیجان ،حساسیت اضطرابی
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خطرناک و خارج از کنترل است بنابراین وقتی بهاشتباه بر
اساس تجارب اولیۀ خود میاندیشد ،فکر میکند که از کفایت
مناسبی برخوردار نبوده و قادر به کنترل شرایط استرسزا
نیست [.]7
سومین نوع آسیبپذیری ،آسیبپذیری روانشناختی
اختصاصی 4است که مطابق آن ،فرد با توجه به تجارب اولیه،
مانند آنچه از والدین خود آموخته ،متوجه میشود که برخی
موقعیتها یا اشیاء پرخطر هستند (حتی اگر واقعاً نباشند).
چنانچه فرد تحتفشار قرار داشته باشد ،بهویژه تحتفشار
محرکهای مربوط به روابط بین فردی (در اضطراب
اجتماعی) ،این عامل استرس میتواند تمایالت
زیستشناختی وی را برای مضطرب شدن و تمایالت
روانشناختی را برای ایجاد احساس ناتوانی جهت مقابله با
موقعیت و کنترل استرس فعال سازد .هنگامیکه این چرخۀ
معیوب فعال میشود ،فرد آن را احساس میکند ،بنابراین
حتی اگر این عامل استرسزا مدتها پیش از بین رفته باشد،
ممکن نیست که بتوان آن را متوقف ساخت .ازاینرو ،اضطراب
میتواند در جنبههای مختلف زندگی فعال شود؛ اما در
اضطراب اجتماعی معموالً روی یک حیطه زندگی مثالً
ارزیابیهای اجتماعی تأکید میشود [.]8
از دیگر مدلهای جامع و آزموده شده در خصوص
اضطراب اجتماعی میتوان به مدل اضطراب اجتماعی کیمبرل
[ ]9اشاره نمود .مدل کیمبرل اساساً تمام عوامل خطرآفرین
را بر اساس نظریههای زیستی و بهویژه حساسیت به تقویت
تبیین میکند .این مدل سعی دارد تا تبیین ویژهای برای نوع
فراگیر اختالل اضطراب اجتماعی فراهم آورد .کیمبرل مدعی
است که مجموعهای از علل گذشتۀ دور و نزدیک در
سببشناسی تحولی و تداوم عالئم اختالل اضطراب اجتماعی
نقش دارند .عوامل زیستی مانند حساسیت زیاد سیستمهای
بازداری رفتاری  5و حساسیت کم سیستم رویآوری 6رفتاری
در نوزادی و کودکی در کنار عوامل ژنتیکی ،تجربیات
یادگیری حساس کننده یا عادت دهنده و استرسهای زندگی
ازجمله عوامل گذشته دور هستند .سیستمهای انحرافی،
غیرمنطقی و سوگیرانه در پردازش اطالعات (مانند سوگیری
در حافظه توجه و تفسیر) ،باورهای منفی ،بازداری و
برانگیختگی فزاینده ،ادراک عالئم جسمانی تهدید ،تقویت
منفی اجتناب اجتماعی و سطوح فعلی استرس موقعیتی نیز
ازجمله عوامل نزدیک مؤثر در بروز اضطراب اجتماعی هستند

مقدمه
اضطراب اجتماعی ،ترس یا اضطراب محسوس و شدید
فرد از آن دسته موقعیتهای اجتماعی است که در آنها
ممکن است تحت نظارت یا ارزیابی دیگران قرار بگیرد .فرد
نگران است که مضطرب ،ضعیف ،دیوانه ،نادان ،کسلکننده،
ترسناک ،کثیف یا دوستنداشتنی قضاوت شود [ .]1با توجه
به شیوع باالی اختالل اضطراب اجتماعی که در ایاالتمتحده
حدود  7درصد ،در اروپا بهطور متوسط  2/3درصد و در جامعه
ایرانی قریب به  10/1درصد برآورد شده است ،این اختالل در
جایگاه چهارمین اختالل شایع روانپزشکی قرار دارد [2و .]3
در نخستین تبیینهای ارائه شده در خصوص بروز اضطراب
اجتماعی محققان اذعان نمودند ،همانگونه که آدمی در مسیر
تکامل ،مستعد ترس از حیوانات وحشی و موقعیتهای
خطرناک محیط طبیعی میشود ،برای ترس از خشم ،انتقاد
و عدمتأیید از سوی دیگران نیز آماده میشود [.]4
اختالالت اضطرابی از چشماندازهای مختلف موردبررسی
قرار گرفتهاند ،هافمن و بارلو در یکی از جامعترین مدلهای
سببشناسی ،علل اختالالت اضطرابی و بهتبع آن اضطراب
اجتماعی را در چهار طبقۀ اصلی شناختی ،رفتاری ،زیستی و
اجتماعی جای دادهاند [ ،]5لذا امروزه روند رویکردهای
سببشناسی به سمت یکپارچهسازی این عوامل پیش میرود
و به همین خاطر طی دهههای گذشته چندین الگوی نظری
برای تبیین سازوکارهای زیربنایی این دسته از اختالالت ارائه
شده است [.]6
بر این اساس الگوی آسیبپذیریهای زیستی ،عوامل
هیجانی و مشکالت مربوط به کارکردهای شناختی ازجمله
موارد مهمی هستند که میتوان در سببشناسی این اختالل
به آنها اشاره نمود .بارلو با قرار دادن همۀ عوامل در مسیری
یکپارچه ،نظریۀ پدید آیی اضطراب را تحت عنوان نظریه
آسیبپذیری سهگانه 1مطرح میکند .بر این اساس اولین
آسیبپذیری یک آسیبپذیری زیستی فراگیر 2است .به این
معنی که گرایش به عصبی بودن و تحریکپذیری باال ممکن
است به ارث برده شود؛ اما آسیبپذیری زیستشناختی
فراگیر برای بروز اضطراب شرط کافی نیست .دومین نوع
آسیبپذیری ،آسیبپذیری روانشناختی فراگیر 3است؛ به این
صورت که ممکن است فرد با این باور رشد کند که دنیا

1

triple vulnerability theory
generalized biological vulnerability
3 generalized psychological vulnerability
4 specific psychological vulnerability
5 Behavioral inhibition system
6 Behavioral activation system
2
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لذا حساسیت این سیستم معموالً ادراکات فرد را بهصورت
منفی تحت تأثیر قرار میدهد و با در نظر داشتن این حقیقت
که یکی از مصادیق بسیار مهم ادراک که بهخصوص در
اضطراب اجتماعی مورد توجه متخصصان قرار دارد ،ادراک
فرد از خودش است .بر این اساس روشن شده است که
حساسیت باالی سیستم بازداری رفتاری بر برداشت منفی فرد
از خودش اثر میگذارد و برداشت منفی از خود در بروز و
تداوم اختالل اضطراب اجتماعی نقش محوری ایفا میکند
[ .]16طبق نظریههای شناختی افراد مبتال به اختالل
اضطراب اجتماعی طبق تجارب دوران اولیه زندگی باورهای
منفیای از خود شکل میدهند (کالرک و ولز )1995 ،که
بهمرورزمان با پردازش گزینشی اطالعات و سوگیریهای
شناختی رفتهرفته تقویت و تثبیت میشوند (هیرش و
کالرک)2004 ،؛ از سویی مطالعات نشان میدهد که این افراد
رفتار خود را به نحوی پردازش و تحلیل میکنند که در آن
دستاوردهایشان دستکم گرفته میشود [ ،]17بر همین
اساس خودانگاره منفی یکی از عوامل مهم تداومبخش در
اختالل اضطراب اجتماعی به شمار میرود.
عالوه بر تأثیر سیستمهای زیستی -عصبی بر چگونگی
ادراک و توجه ،اهمیت آنها در نظام پردازش و کنترل هیجان
نیز حقیقتی انکارناپذیر است .به این معنی که سیستم بازداری
رفتاری بهعنوان یکی از مهمترین سیستمهای مؤثر در شکل-
گیری اختالالت شخصیتی و بالینی شناخته شده است .دپو و
آکونو [ ]18نشان دادند که کژکاری سیستمهای رفتاری بر
روشهایی که افراد هیجانات خود را تنظیم میکنند تأثیر
گذاشته و مانع بهکارگیری هیجان مناسب میشود .بهطور
خاص مشخص شده است که حساسیت باالی سیستم بازداری
رفتاری بهطور مثبت با دشواری در تنظیم هیجان رابطه داشته
[ ]19و بر آن اثرگذار است [ .]20در همین راستا ،لینهان
[ ]21نیز معتقد است که دشواری در تنظیم هیجان که عامل
اساسی بیماریزایی بسیاری از اشکال اختالالت روانی و
بهخصوص اختالالت هیجانی است ،بهعنوان زیربنای رابطه
بین شخصیت و این اختالالت محسوب میشود .از سویی
شواهد متعدد نشان میدهند که ،اختالالت هیجانی عمدتاً با
احساس ضعف در تنظیم هیجان در شرایط ناگوار همراه
هستند؛ که میتوانند موجب بروز پریشانیهای ذهنی ،رفتاری
و فیزیولوژیکی گردند [ .]22بهعالوه تأیید شده که وجود
تجارب مکرر رویدادهای ناگوارِ غیرقابلکنترل موجب بروز
اختالالت اضطراب و افسردگی میشود ،بر این اساس میزان
کنترل افراد بر هیجانات از نکات کلیدی آسیبشناسی و
درمان تلقی میشوند [.]23

[.]9
در همین راستا جفری گری عصب روانشناس برجستۀ
بریتانیائی ،یک مدار مغزی را که به نظر میرسید در اضطراب
درگیر است در سیستم لیمبیک حیوانات شناسایی کرد [.]10
این مدار از مناطق جداری 1و هیپوکامپ در سیستم لیمبیک
آغاز میشود و تا قشر پیشانی ادامه دارد .این سیستم که
توسط گری سیستم بازداری رفتاری نامیده شد .بهطوریکه
توسط سیگنالهایی که در مواجهه با رویدادهایی مانند تغییر
ناگهانی در کارکرد بدن که ممکن است هشداری برای خطر
باشند از ساقۀ مغز میرسند فعال میشود .بر این اساس،
زمانی که فرد احساس میکند خطری او را تهدید میکند
سیگنالهای خطر در پاسخ به این رویداد ،از قشر مغز به سمت
دیوارۀ هیپوکامپ ارسال میشوند .عالوه بر این سیستم
بازداری رفتاری از طریق آمیگدال تقویت میشود [.]11
سیستم بازداری رفتاری از طریق محرکهای شرطی که با
حذف پاداش و ارائۀ تنبیه همخوانی دارند و محرکهای جدید
یا محرکهایی که بهصورت ذاتی دربرگیرندۀ ترس هستند،
تحریک میشود .فعالیت این سیستم موجب فراخوانی حالت
عاطفی اضطراب و بازداری رفتاری ،اجتناب فعلپذیر،
خاموشی ،افزایش -توجه و برانگیختگی میگردد [.]12
ازاینرو کیمبرل [ ]9بر این باور است که سطوح باالی
فعالیت سیستم بازداری در سوگیری توجه به سمت اطالعات
تهدیدی نقش دارد .این در حالی است که باید در نظر داشت
عامل اصلی توجه و منبع اصلی تهدید در افراد مبتال به
اضطراب اجتماعی ،اطرافیان و اطالعات دریافت شده از سوی
آنهاست .در همین راستا مدلهای شناختی ارائه شده نیز
نشان میدهند افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی در
موقعیتهای اجتماعی وقتی با تهدیدهای اجتماعی مواجه
میشوند توجهشان را بر خود معطوف میسازند و بهدقت خود
را مورد نظارت و ارزیابی قرار میدهند [ ،]13این نتیجه
بهخوبی با یافتههای تحقیقاتی حوزۀ پردازش اطالعات سازگار
است [ .]14تحقیقات بیشتر و دقیقتری که در این زمینه
انجام شدهاند نشان میدهند افراد مبتال به اختالل اضطراب
اجتماعی در موقعیتهایی که بیش از اندازه بر خود متمرکز
میشوند بهصورت مکرر و شدید احساسات منفیای را در
مورد خود تجربه میکنند ،بهطوریکه این افراد در مقایسه با
افراد غیر مبتال اغلب در موقعیتهای اجتماعی بهعنوان یک
ناظر بیرونی ،خود را تحت نظر میگیرند [.]15
حساسیت باالی سیستم بازداری رفتاری عالوه بر سیستم
توجهی فرد بر نحوۀ برداشت و ادراکات وی نیز اثرگذار است،
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شناختی ،بدنی و اجتماعی منجر میشوند [ .]29سوءتعبیر
حاالت تجربه شده باعث میشود که افراد در هر موقعیتی که
برانگیزانندۀ احتمالی این حاالت باشند تنش شدیدی را تجربه
کنند و چنانچه تجربۀ این حاالت وابسته به حضور فرد در
مجامع و محافل باشد ،فرد با اضطراب اجتماعی روبهرو خواهد
بود .در همین راستا محققان در پژوهشی روی یک نمونۀ
بالینی به همبستگی باالی میان اضطراب اجتماعی و
حساسیت اضطرابی دست یافتند [ .]30از سویی مطالعۀ
دیگری نشان داد که افراد مبتال به اضطراب فراگیر و اضطراب
اجتماعی ،حساسیت اضطرابی بیشتری را تجربه میکنند
[ .]31همچنین پژوهشی نشان داد که حساسیت اضطرابی،
نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان تأثیرات قابلتوجهی بر
اختالالت اضطرابی به ویژه اضطراب اجتماعی دارند [.]32
با توجه به اینکه اختالل اضطراب اجتماعی یک اختالل
مزمن با شروع تدریجی و زودهنگامِ دوران نوجوانی بوده []33
و کارکردهای تحصیلی ،اجتماعی ،خانوادگی ،شخصی و بهره-
وری اقتصادی فرد را به میزان قابلتوجهی مختل میسازد و
با در نظر داشتن این حقیقت که همه افراد در طول زندگی
خود دستکم چند بار اضطراب اجتماعی را حداقل بهصورت
غیر بیمارگون آن تجربه میکنند و به عبارتی همه روی
پیوستاری از این عالئم قرار دارند و همچنین با توجه به
همبودی باالی این اختالل با اختالالت دیگر ( %81بیماران
مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی مبتال به اختالل
روانپزشکی دیگری نیز تشخیص داده میشوند) ،همچنان
ضرورت مطالعاتی که بهصورت جامع و همهجانبه به
سببشناسی و سیر این عالئم بپردازند بهوضوح احساس
میشود .چنانچه پیشتر نیز به آن اشاره شد امروزه رویکردی
تلفیقی و یکپارچه به عوامل سببساز اختالالت مختلف
ازجمله اضطراب اجتماعی درپیش گرفته میشود ،ازاینرو
مطالعه حاضر نیز با توجه به شواهد نظری و پژوهشی موجود
در نظر دارد با اتخاذ رویکردی جامعتر با مورد توجه قرار دادن
طیفی از متغیرهای زیستی -روانی به تعیین نقش برخی از
عوامل مؤثر در بروز اضطراب اجتماعی بپردازد .اهمیت این
نوع مطالعات در این است که به محققان و بهخصوص
درمانگران فعال در عرصه اضطراب اجتماعی کمک میکنند
تا با در نظر گرفتن عوامل گوناگون بینشی عمیقتر در حل
این طیف از مشکالت به دست آورده و بهجای تمرکز صرف
بر عوامل آشکارساز و محیط ساخته ،از این عوامل فراتر رفته
و رویکردی جامعتر اتخاذ نمایند .یافتههای حاصل از این گونه
تحقیقات در انواع غربالگریها ،پیشگیریها ،سببشناسیها،
مداخالت و درمانهای این عالئم آسیبرسان نقش حائز

در مدل پیشنهادی فرض بر آن است که عالوه بر سیستم
بازداری رفتاری ،توجه معطوف بر خود و برداشت منفی از
خود نیز دو عامل دیگری هستند که تنظیم هیجان را تحت
تأثیر قرار میدهند .یابراندت 1خودپنداره را قضاوت افراد در
خصوص توانایی یا ارزشهای خود در نظر میگیرد که از
تعامالت اجتماعی به دست میآید [ .]24محققان بر این
باورند افرادی که خودپنداره ضعیفی دارند یا به عبارتی دارای
برداشت منفی از خود هستند معموالً جزء آن دسته از افرادی
هستند که به خاطر عزتنفس پایینشان بهسرعت تسلیم می-
شوند و در مهارتهای ابرازگری که شاید بتوان تنظیم هیجان
را هم یکی از مصادیق آن در نظر گرفت عملکرد ضعیفی دارند
[ 25و  .]26از سویی اشاره شد که به نظر میرسد توجه
افراطی معطوف بر خود نیز بر ضعف در تنظیم هیجان اثر
داشته باشد .بر اساس نظریه فراشناختی ولز [ ]27فراشناخت-
ها در آمادهسازی افراد برای کسب الگوهای خاص پاسخدهی
به افکار و حاالت درونی ،نقش اساسی دارند .فراشناخت به
اطالعاتی که افراد در مورد شناخت و حاالت درونی خودشان
و در مورد راهبردهای سازگاری دارند ،اطالق میشود [.]27
این الگوهای پاسخدهی میتوانند شامل توجه شدید معطوف
به خود ،الگوهای تفکر جایگزین ،اجتناب ،فرونشانی فکر و
رفتارهای ناسازگارانه باشد ،این در حالی است که تمام این
موارد بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با چگونگی تنظیم
هیجانی در ارتباطاند.
در نگاهی اجمالی میتوان بیان داشت که ،تنظیم هیجان
بهعنوان یک توانایی روانشناختی تحت تأثیر عوامل زیستی،
شناختی و فراشناختیای همچون سیستمهای مغزی و
رفتاری ،توجه معطوف بر خود و خودپنداره قرار دارد ،در
همین راستا مطالعات متعدد [ ]27 ،20 ،12 ،4حاکی از نقش
مستقیم و غیرمستقیم این عامل بر حاالت و اختالالت روانی
هستند ،به نحوی که ضعف در تنظیم هیجان میتواند بر نحوۀ
تجربۀ هیجانات تأثیرگذار باشد [ .]28چنانچه برداشت فرد از
تجربۀ ابعاد زیستی ،شناختی ،اجتماعی و رفتاری هیجان،
افراطی و منفی باشد بهاصطالح دارای حساسیت اضطرابی
است .به همین خاطر است که حساسیت اضطرابی بهعنوان
یکی از متغیرهای وابسته به تجربۀ هیجانات بهطور اختصاصی
در اختالالت اضطرابی موردتوجه قرار گرفته است .به عبارت
دقیقتر حساسیت اضطرابی یک سازه از تفاوتهای فردی
است که در آن فرد از نشانههای بدنیای که با انگیختگی
اضطرابی (افزایش ضربان قلب ،تنگی نفس ،سرگیجه) مرتبط
است ،میترسد .حساسیت اضطرابی اصوالً از این عقیده ناشی
میشود که این نشانهها به پیامدهای بالقوه آسیبزای
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نقش علّی عوامل زیستی  -روانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان

عالئم میتوانند سببساز اختالالت دیگری باشند میتوان با
تلفیق آنها با سایر مدلهای جدیدترِ موجود در این حوزه به
بازنگری عوامل سببساز اضطراب اجتماعی بپردازد .با توجه
به اینکه رویکرد مورد مطالعه ابعادی است و برای بررسی
اضطراب اجتماعی مطابق این رویکرد به نمونهای بزرگ و با
واریانس باال احتیاج بود دانشجویان به عنوان جامعۀ هدف
انتخاب شدند .علت انتخاب این دو مدل بهعنوان الگوهای پایه
از اینروست که هر دوی این مدلها نقطه آغاز و عامل اصلی
بروز اضطراب اجتماعی را در عوامل زیستی دنبال میکنند.بر
این اساس مدل پیشنهادی عوامل روانی اجتماعی مؤثر بر
اضطراب اجتماعی در شکل  1ارائه شده است.

اهمیتی ایفا خواهند کرد و از سویی با توجه به اینکه این
مداخله درست و به هنگام ،بهصورت غیرمستقیم جلوی بروز
و یا تشدید اختالالت دیگری را نیز گرفت .بر همین اساس
یافتههای حاصل از این نوع مطالعات میتواند در جهت اعتالی
سالمت جامعه در اختیار برنامهریزان عرصه سالمت،
درمانگران و محققان فعال در این حیطه قرار بگیرد تا
دستکم بتوان این عالئم را از سطح بیمار گون به سطح غیر
بیمار گون تقلیل داد و این عالئم را در جهت بهبود عملکرد
فردی و اجتماعی به کار گرفت.
به طور خالصه پژوهش حاضر سعی دارد تا با الگو قرار
دادن مدل یکپارچۀ بارلو و مدل اضطراب اجتماعی کیمبرل و

شکل  .1مدل پیشنهادی اضطراب اجتماعی

و دکتری) به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از 12
دانشکده انتخاب و پس از جلب رضایت و همکاری ایشان و
ارائه اطمینان خاطر از بابت محرمانه بودن نتایج ،از طریق
پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامههای مربوطه مورد مطالعه
قرار گرفتند .ازجمله مهمترین مالکهای ورود میتوان به
دانشجو و شاغل به تحصیل بودن گروه نمونه اشاره نمود.

روش
نوع پژوهش

طرح پژوهش حاضر از نظر شیوه جمعآوری دادهها از نوع
مطالعات توصیفی -همبستگی و بر اساس هدف ،در زمرۀ
پژوهشهای بنیادی بود.
آزمودنی

ابزارهای پژوهش
برای ارزیابی عالئم اضطراب اجتماعی از خرده مقیاس

الف) جامعه آماری :مطالعه حاضر شامل کلیۀ
دانشجویان دانشگاه تبریز در نیمسال دوم سال تحصیلی -98
 97بود.
ب) نمونه پژوهش :با توجه به حجم جامعه (24000
نفر) و با استناد به جدول تعیین حجم نمونه تعداد 410
دانشجو از سه مقطع تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد

اضطراب اجتماعی پرسشنامۀ عالئم اضطراب و
افسردگی استفاده شد .نسخۀ کامل این پرسشنامه متشکل
از  64گویه برای ارزیابی  11عامل اضطرابی و افسردگی است
که توسط واتسون و همکاران [ ]34طراحی و اجرا گردید5 .
سؤال این آزمون میزان اضطراب اجتماعی افراد را میسنجد.
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توانایی ذهنی ،درجۀ جذابیت فیزیکی ،مسائل اخالقی ،کفایت
کاری و روابط اجتماعی است [ .]41اعتبار مقیاس سنجش
خودپندارۀ بک در تحقیقی تحت عنوان شناسایی و مقایسه
ابعاد خودپنداره در افراد مضطرب بر مبنای ضریب آلفای
کرونباخ  0/85گزارش گردید که همبستگی درونی نسبتاً
خوبی را نشان میدهد .سازندگان این آزمون[ ]40در بررسی
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مذکور ضریب پایایی 0/82
گزارش نمودند .مطالعه حاضر نیز ضریب پایایی  0/75را نشان
میدهد.
برای ارزیابی تنظیم هیجان از خرده مقیاس دستیابی
محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجانِ مقیاس
دشواری در تنظیم هیجان که یک مقیاس  36گویهای
است و در سال  2004توسط گرتز و رومر [ ]42طراحی و
اجرا شده است ،استفاده شد .این مقیاس سطوح نقص و
نارسایی تنظیم هیجانی فرد را در اندازههای  5درجهای
لیکرت ( 1تا  )5میسنجد .نمرۀ باال در هریک از زیرمقیاسها
و کل نشانه دشواری بیشتر در تنظیم هیجان است .ویژگی-
های روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس دشواری تنظیم هیجان
در نمونههای بالینی و غیر بالینی در پژوهشهای خارجی
تأیید شده است [ .]43ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی
این مقیاس نیز در نمونههای بالینی و غیر بالینی مورد تأیید
قرار گرفت [ ]44و ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل 0/79
تا  0/92و برای خرده مقیاس دستیابی محدود به راهبردهای
اثربخش تنظیم هیجان  0/76تا  0/85به دست آمد که ضرایب
همسانی درونی نسخۀ فارسی این مقیاس را تأیید میکند.
مقدار آلفای کرونباخ خرده مقیاس دستیابی محدود به
راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان در مطالعۀ پیش رو 0/85
بهدستآمده است.
برای ارزیابی حساسیت اضطرابی از مقیاس حساسیت
اضطرابی فلوید استفاده شد .این مقیاس یک پرسشنامه
خودگزارشدهی است که  16گویهای است و بر اساس مقیاس
 5درجهای لیکرت (خیلی کم= 0تا خیلی زیاد= )0تنظیم شده
است .هر گویه این عقیده را منعکس میکند که احساسات
اضطرابی بهصورت ناخوشایند تجربه میشوند و توان منتهی
شدن به پیامد ناخوشایند را دارند .درجۀ تجربه ترس از نشانه-
های اضطرابی با نمرات باال مشخص میشود .دامنۀ نمرات
بین  0تا  64است [ .]45پایایی مقیاس حساسیت اضطرابی
در پژوهشی [ ]46با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ
 0/87و در مطالعۀ حاضر  0/88به دست آمد.

نمرهگذاری این آزمون بر اساس طیف لیکرت پنجدرجهای،
یعنی دامنهای از پاسخهای هرگز تا همیشه است .به پاسخ
هرگز یک نمره مثبت و به پاسخ بسیار پنج نمره مثبت
اختصاص داده میشود ]35[ .ضریب پایایی خرده مقیاس
اضطراب اجتماعی را  0/73گزارش کردهاند و ضریب پایایی
این خرده مقیاس در مطالعه حاضر  0/80بهدستآمده است.
برای ارزیابی فعالیت سیستم بازداری رفتاری از
پرسشنامۀ حساسیت به تقویت  15-که در سال 2009
توسط جکسون [ ]36در جهت عملیاتی کردن r-RST
طراحی گردید استفاده شد ،این پرسشنامه  30آیتم دارد که
 5خرده مقیاس را که شامل سیستم محرک رفتار ،سیستم
بازدارنده رفتار ،سیستم ستیز ،گریز و وقفه است را دربر می-
گیرد .برای هر یک از خرده مقیاسهای 2 r-RSTشش آیتم
در نظر گرفته شده است .این آزمون در سال  ]37[ 1391در
ایران هنجاریابی شد .روایی مقیاس ،از طریق روشهای تحلیل
عاملی ،همبستگی بین خرده مقیاسها و روایی مالکی بررسی
شد .دامنه آلفای کرونباخ ( 0/72تا  ،)0/88ضرایب باز آزمایی
( 0/64تا  )0/78و همبستگیهای مجموعه ماده ( 0/28تا
 )0/68بیانگر اعتبار مطلوب نسخه فارسی پرسشنامه پنج
عاملی جکسون بود .مقدارد آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
بازداری رفتاری در این پژوهش  0/73بهدستآمده است.
برای ارزیابی عامل توجه معطوف بر خود از پرسشنامۀ
كانون توجه وودی و همکاران [ ]38استفاده شد .این
پرسشنامه از دو زیرمقیاس  5گویهای شامل ،کانون توجه
متمرکز بر خود و کانون توجه بیرونی تشکیل شده است.
گویهها روی یک مقیاس  5درجهای نمرهگذاری میشوند.
میتوان نمرۀ هر زیر مقیاس را بهطور جداگانه محاسبه و از
آن استفاده کرد .ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای
پرسشنامه کانون توجه متمرکز بر خود و پرسشنامه کانون
توجه بیرونی به ترتیب برابر  0/76و  0/72گزارش شده است.
در یک پژوهش داخلی ضریب آلفای کرونباخ را برای زیر
مقیاسهای توجه متمرکز بر خود و کانون توجه بیرونی به
ترتیب  0/76و  0/86گزارش شده است [ .]39مقدارد آلفای
کرونباخ برای خرده مقیاس توجه معطوف بر خود در این
پژوهش  0/70بهدستآمده است.
جهت بررسی خودانگاره منفی شرکتکنندگان از آزمون
خودپنداره بك استفاده شد .این آزمون توسط بک در سال
 1990ساخته شده و دارای  25سؤال است که هر سؤال 5
گزینه دارد که فرد باید خصایص خودش را نسبت به دیگران
درجهبندی کند [ .]40خرده مقیاسهای آزمون عبارتاند از:

RST-5
Reinforcement sensitivity theory
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ترتیب از نرمافزارهای آماری اس پی اس اس 1و
استفاده شد.

شیوه انجام پژوهش
پیش از شروع تحلیل آمار استنباطی دادهها دو پرسشنامه
به دلیل دارا بودن دادههای پرت از فرایند تحلیل خارج شدند
و نمونه حقیقی به  408نفر کاهش یافت و درنهایت اطالعات
بهدستآمده از  208دختر و  200پسر وارد تحلیل شد.

آموس2

نتایج
مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی روابط ساختاری عوامل
مؤثر بر اضطراب اجتماعی صورت گرفته است .ویژگیهای
جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه که شامل دانشجویان
مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تبریز است در جدول  1ارائه
میشود.

شیوه تحلیل داده ها
بهمنظور تحلیل دادههای بهدستآمده برای بررسی مقادیر
توصیفی و همبستگی و تحلیل مسیرهای مدل پیشنهادی به

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه
ویژگیهای جمعیت
شناختی

دختر

پسر

مجرد

متأهل

گروه
انسانی

گروه
تجربی

گروه
ریاضی

خوابگاهی

بومی

کارشناسی

ارشد

دکتری

فراوانی

251

157

378

32

141

93

175

235

174

273

95

42

درصد

60

40

92/2

7/8/1

34/4

22/7

42/7

57/3

42/4

66/6

10/8

10/3

در راستای بررسی و توصیف دادههای بهدستآمده از
نمونۀ مورد مطالعه در خصوص متغیرهای پژوهش از شاخص-
های مرکزی و پراکندگی استفاده شد که نتایج حاصل از آن
در جدول شماره  2قابل بررسی است.

جدول شماره  1نشان میدهد که اکثر شرکتکنندگان
حاضر در این مطالعه را دانشجویانِ زن ،مجرد ،ساکن خوابگاه
و مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی تشکیل دادهاند.

جدول .2شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیرهای پژوهش
اضطراب اجتماعی

ضعف در کنترل هیجان

سیستم بازداری رفتاری

حساسیت اضطرابی

توجه معطوف بر خود

برداشت منفی از خود

میانگین

10/77

18/69

24/01

35/41

14/49

65/25

انحراف معیار

4/02

6/65

3/96

10/62

3/55

9/23

با  14/49 ،35/41 ،24/01 ،18/69 ،10/77و .65/25
بهمنظور امکانسنجی برای ارزیابی معادالت ساختاری ابتدا
همبستگی میان یکایک متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار
گرفت که نتایج آن در جدول  3قابل مشاهده است.

مندرجات جدول شماره  2نشان میدهد که میانگین هر
یک از متغیرهای اضطراب اجتماعی ،ضعف در کنترل هیجان،
فعالیت سیستم بازداری رفتاری ،حساسیت اضطرابی ،توجه
معطوف بر خود و برداشت منفی از خود به ترتیب برابر است

جدول .3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
اضطراب اجتماعی
اضطراب اجتماعی

سیستم بازداری رفتاری

بدتنظیمی هیجانی

حساسیت اضطرابی

توجه معطوف بر خود

برداشت منفی از خود

1

سیستم بازداری رفتاری

***

بدتنظیمی هیجانی

***0/43

***0/26

حساسیت اضطرابی

***

***

1

0/18

1
***

0/46

0/27

0/48

توجه معطوف بر خود

***0/23

***0/20

***0/30

***0/29

برداشت منفی از خود

***

**

***

***

0/37

0/16

0/30

1

0/24

1
0/05

1

SPSS 21
AMOS 23
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برآورده میکند .نسخه برازش شدۀ مدل پیشنهادی پس از
تحلیل و اعمال شاخصهای اصالحِ دارای توجیه نظری در
شکل  2گزارش شده است.

مقادیر ارائه شده در جدول شماره  3نشان میدهد که
بین تمام متغیرهای مورد مطالعه بهغیراز توجه معطوف بر
خود و برداشت منفی از خود همبستگی مثبت و معناداری
وجود دارد که پیشفرض الزم برای اجرای مدل پیشنهادی را

شکل .2ضرایب استاندارد و مدل اصالح شده اضطراب اجتماعی

و اضطراب اجتماعی بهدستآمده است .گزارش شاخصهای
پایایی و برازش مدل نهایی در جدول شماره  4ارائه شده است.

چنانچه در شکل شماره  2آمده است ضمن تأیید مدل
پیشنهادی مسیر معنادار دیگری بین ضعف در تنظیم هیجان

جدول  .4آزمونهای پایایی مدل
CMIN/DF

sig

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

IFI

مقادیر قابلقبول

>5

0/05

>0/10

<0/90

<0/90

<0/90

نزدیک به 1

<0/90

مقادیر محاسبه شده

2/88

0/03

0/06

0/99

0/95

0/98

0/98

0/98

شاخصهای برازش

مندرجات جدول شماره  5که بیانگر ضرایب تأثیر هر یک
از متغیرهای پیشبین است نشان میدهد که باوجود ضرایب
اثر باال و معنادار تمام متغیرها در این بین ضعف در تنظیم
هیجان بر حساسیت اضطرابی ،توجه معطوف بر خود و
حساسیت اضطرابی و ضعف در تنظیم هیجان به ترتیب با
مقادیر  0/27 ،0/40و  0/27در باالترین سطح قرار دارند.
بهمنظور بررسی ضرایب تأثیر مسیرهای فرعی از تحلیل بوت
استرپ استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول شماره
 6گزارش شده است.

جدول شماره  4که بیانگر شاخصهای برازش مدل است
با ارائۀ مقادیر  2/88برای نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی،
 0/06برای ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد0/99 ،
بهعنوان مقدار شاخص نیکویی برازش 0/95 ،بهعنوان مقدار
محاسبه شده برای شاخص برازندگی تطبیقی 0/98 ،شاخص
برازش اصالح شده و مقدار  0/98برای شاخص برازندگی
فزاینده برازش مطلوب مدل پیشنهادی را تأیید میکند.
مقادیر ضریب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از
متغیرهای مدل به ترتیب در جدولهای شماره  5و 6
قابلپیگیری است.
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جدول  .5جدول آزمون معناداری مسیرهای مستقیم
آزمون آماری

سطح معناداری

خطای استاندارد

فعالیت سیستم بازداری رفتاری<---توجه معطوف بر خود

0/21

0/000

0/04

مسیرهای مستقیم
فعالیت سیستم بازداری رفتاری<---برداشت منفی از خود

0/17

0/000

0/11

فعالیت سیستم بازداری رفتاری<---ضعف در تنظیم هیجان

0/16

0/000

0/07

توجه معطوف بر خود<---ضعف در تنظیم هیجان

0/27

0/000

0/08

توجه معطوف بر خود <---حساسیت اضطرابی

0/18

0/000

0/05

توجه معطوف بر خود <---اضطراب اجتماعی

0/09

0/05

0/04

برداشت منفی از خود<---ضعف در تنظیم هیجان

0/29

0/000

0/03

برداشت منفی از خود <---حساسیت اضطرابی

0/12

0/01

0/05

برداشت منفی از خود<---اضطراب اجتماعی

0/24

0/000

0/04

ضعف در تنظیم هیجان<---حساسیت اضطرابی

0/40

0/000

0/07

ضعف در تنظیم هیجان<---اضطراب اجتماعی

0/21

0/000

0/03

حساسیت اضطرابی <---اضطراب اجتماعی

0/27

0/000

0/02

جدول  .6مقادیر آزمون بوت استرپ برای محاسبه ضرایب تأثیر غیرمستقیم
اثرات غیرمستقیم

ضریب اثر

حد پایین

حد باال

sig

فعالیت سیستم بازداری رفتاری<---ضعف در تنظیم هیجان

0/10

0/07

0/14

0/00

فعالیت سیستم بازداری رفتاری<---حساسیت اضطرابی

0/16

0/11

0/21

0/00

فعالیت سیستم بازداری رفتاری<---اضطراب اجتماعی

0/15

0/11

0/20

0/00

توجه معطوف بر خود <---حساسیت اضطرابی

0/10

0/07

0/14

0/00

توجه معطوف بر خود <---اضطراب اجتماعی

0/13

0/10

0/17

0/00

برداشت منفی از خود<---حساسیت اضطرابی

0/11

0/08

0/15

0/00

برداشت منفی از خود<---اضطراب اجتماعی

0/12

0/09

0/16

0/01

ضعف در تنظیم هیجان<---اضطراب اجتماعی

0/11

0/07

0/14

0/00

میشود که اثرات بهدستآمده از چه منطقی تبعیت می-
کنند .به این صورت که اثر بهدستآمده در خصوص فعالیت
سیستم بازداری رفتاری بر توجه معطوف بر خود همسو با
نتایج مطالعه [ 47و  ]9به این معنی است که اگر توجه
معطوف بر خود را در افراد دارای اضطراب اجتماعی بهعنوان
نوعی سوگیری شناختی در نظر بگیریم میتوان این سوگیری
شناختی را در فعالیت باالی سیستم بازاری رفتاری که در
وارسی اطالعات تهدید کننده برای پاسخ به موقعیتهای
بالقوه تهدید کننده نقش دارد ریشهیابی کرد .از سوی دیگر
کیمبرل [ ]9خود غلبۀ سیستم بازداری رفتاری را نوعی
سوگیری زیستی شخصیتی در نظر میگیرد که در افراد دارای
اضطراب اجتماعی گسترشیافته و تقویت میشود.
همچنین در خصوص تأثیر فعالیت سیستم بازداری
رفتاری بر برداشت منفی از خود یافتههای مطالعه حاضر
همسو با مدل کیمبرل [ ]9نشان میدهد که فعالیت این
سیستم بهصورت مثبت و معنادار بر برداشت منفی فرد از خود
تأثیر میگذارد ،لذا به نظر میرسد با توجه به اینکه سیستم
بازداری رفتاری با تجربههای هیجانی منفی و عواطف منفی
در ارتباط است ممکن است که برداشت منفی از خود بهعنوان
نوعی هیجان منفی در قالب پیامد فعالیت این سیستم در

اثرات غیرمستقیم بهدستآمده در مدل اصالح شده که
در جدول شماره  6نمایش داده شده است نشان میدهد که
فعالیت سیستم بازداری رفتاری بیشترین تأثیر غیرمستقیم را
بر حساسیت اضطرابی و پسازآن بر اضطراب اجتماعی دارد و
سایر متغیرها نیز اثرات مثبت و معنادرای را نشان میدهند.
بحث و نتیجه گیری
مطالعۀ حاضر که با هدف بررسی روابط ساختاری عوامل
زیستی -روانی مؤثر بر اضطراب اجتماعی انجام گرفته است
نشان میدهد ،روابط ساختاری بین متغیرهای مطالعه در
مدل پیشنهادی ،حاکی از برازندگی مطلوب این مدل بوده
است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که فعالیت سیستم
بازداری رفتاری بر توجه معطوف بر خود ،برداشت منفی از
خود و ضعف در تنظیم هیجان اثر مستقیم و معناداری دارد.
چنانچه در تعریف سیستم بازداری رفتاری آمده است این
سیستم به محرکهای شرطی تنبیه و فقدان پاداش و
همچنین به محرکهای جدید و ترسآور ذاتی پاسخ میدهد.
با توجه به این حقیقت که فعالیت این سیستم موجب
فراخوانی حالت هیجانی اضطراب و بازداری رفتاری ،اجتناب
فعل پذیر ،خاموشی ،افزایش توجه و برپایی میگردد مشخص
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(مثل تعارض نزدیکی -اجتناب) است و این عملکرد با رفتار
بازداری ،افزایش برانگیختگی و ارزیابی خطر انجام
میشود [ ]49و افرادی که سوگیری توجه باالیی نسبت به
خود دارند با تمرکز افراطی روی خصوصیات کم و
پر اهمیتِ خود اشتغال فکری دائمی دارند و با ارزیابیهایی
که از خود صورت میدهند دائماً خودشان را در معرض تهدید
و خطر احساس میکنند و بهنوعی دچار احساس درماندگی
میشوند و در موقعیتهای تهدیدآمیز (حقیقی یا کاذب) در
مهار مناسب هیجانات خود با مشکل مواجه میشوند .از سوی
دیگر مالحظه میشود که فعالیت سیستم بازداری رفتاری
بهواسطه برداشت منفی از خود باعث ضعف در تنظیم هیجان
میشود .در اینجا نیز این احتمال وجود دارد که به خاطر نقش
سیستم بازداری رفتاری در کاهش آستانه برانگیختگیِ
چرخههای زیر قشری مانند بادامه و هیپوتاالموس ،در
موقعیتهای ناآشنا [ ]50و همراه شدن این مسئله با برداشت
منفی فرد از خود این باور به فرد القا شود که شرایطی که وی
در حال تجربه آن است بسیار فراتر از ظرفیت اوست
بهطوریکه نه میتواند محیط و نه حتی هیجانات خود را
تحت کنترل بگیرد و درنتیجه این برداشت باعث شود که
حتی در تنظیم هیجانات سطحی خود نیز با مشکل مواجه
شود.
همچنین یافتههای حاصل از مطالعۀ حاضر همسو با نتایج
تحقیق [ ]51نشان میدهد که ضعف در تنظیم هیجان بر
حساسیت اضطرابی افراد تأثیرگذار است ،چراکه به نظر می-
رسد هنگامیکه افراد خود را فاقد توانایی الزم برای کنترل
هیجانات خود بدانند بیش از سایرین از بروز رویدادهای درونی
و بیرونی مرتبط با اضطراب یا همان حساسیت اضطرابی
هراسان خواهند بود و بهعبارتدیگر به خاطر ضعفی که در
کنترل شرایط مرتبط با اضطراب در خود احساس میکنند
دائماً از اینکه مبادا رویدادهایی مثل افزایش ضربان قلب،
تعریق ،تنفس ،سرگیجه ،افزایش حرارت بدن و از این دست
تجارب ناشی از اضطراب را در شرایط استرسزا تجربه کنند
نگراناند زیرا کنترل این حاالت را دشوار و چهبسا غیرممکن
میدانند .بارلو [ ]8ادراک کنترل روی اضطراب را بهعنوان
تعیینکنندۀ مهمی برای سببشناسی و تداوم اختاللهای
اضطرابی در نظر میگیرد و معتقد است افراد دارای اختالل
اضطراب اجتماعی تجارب غیرمنتظره و متوالی هیجانها را
تجربه میکنند .این اخطارهای متوالی هیجانی در افراد
آسیبپذیر سبب میشود که واکنشهای بدنی و هیجانی خود
را غیرقابل کنترل بدانند ،بهطوریکه این شرایط موجب می-
شود تا عالئم در نظر فرد شدیدتر از آنچه واقعاً هستند جلوه
کنند و واکنش به این میزان از شدت عالئم ،خود موجب بروز
عالئم شدیدتر خواهد شد [.]52

افراد دارای اضطراب اجتماعی ظاهر شود  ]48[ .نشان دادند
که فعالیت این سیستم بهواسطه پردازش اطالعات مربوط به
نشانههای تهدید منجر به بروز اضطراب اجتماعی میشود ،این
در حالی است که افراد دارای سطوح باالی اضطراب اجتماعی
همواره خود و عملکرد نامناسب خود را عامل جلب توجهات
منفی دیگران میدانند ،ازاینرو رفتار خود را بهعنوان عامل
بروز تهدیدات اجتماعی در نظر میگیرند و نوعی تمایل درونی
برای کسب خودپنداره منفی را در خود پرورش میدهند .نکته
حائز اهمیت دیگری که در خصوص تأثیر فعالیت سیستم
بازداری رفتاری بر برداشت منفی از خود وجود دارد به
چگونگی خصوصیات شخصیتی افراد دارای فعالیت سیستم
بازداری رفتاری باال مربوط است .با توجه به اینکه افراد دارای
فعالیت باالی سیستم بازداری رفتاری دائماً خود را در معرض
تهدید میبینند و از طرفی معموالً هیجانات منفی را بدون
توجه به شرایط محیطی نسبت به خود و موقعیتهای
اضطرابزا تجربه میکنند [ ]49مشخص میشود که چگونه
فعالیت این سیستم روی برداشت منفی فرد از خود نیز اثر
میگذارد.
در ادامه همسو با نتایج مطالعۀ [ ]12مشاهده میشود که
فعالیت سیستم بازداری رفتاری بر ضعف در تنظیم هیجان
نیز اثر مثبت دارد .شواهد متعددی وجود دارند که نشان
میدهند حساسیت نظام بازداری رفتاری با طیف وسیعی از
پیامدهای منفی شامل درجه باالیی از واکنشپذیری هیجانی
و سبکهای ناکارآمد تنظیم هیجان در ارتباط است .محققان
[ ]18نشان دادند که کژکاری سیستمهای رفتاری بر روش-
هایی که افراد هیجانات خود را تنظیم میکنند ،تأثیر گذاشته
و مانع بکارگیری راهبردهای مناسب تنظیم هیجان میشود.
پژوهش [ ]19نیز بهطور مشخص نشان داد که حساسیت
باالی سیستم بازداری رفتاری بهطور مثبت با دشواری در
تنظیم هیجان رابطه دارد .بر این اساس مشخص میشود که
فعالیت سیستم بازداری رفتاری چگونه بهواسطۀ دشواری در
تنظیم هیجان با پدید آیی اختالالت افسردگی و اضطرابی
ازجمله اضطراب اجتماعی ارتباط پیدا میکند.
با پیگیری مدل ارائه شده مشاهده میشود که نظام
بازداری رفتاری بهواسطۀ توجه معطوف بر خود و برداشت
منفی از خود بر مهارت تنظیم هیجان فرد اثر مثبت و
معناداری میگذارد .همراستا با پژوهش [ ]18که نشان دادند
کژکاری سیستمهای رفتاری بر روشهایی که افراد هیجانات
خود را تنظیم میکنند ،تأثیر گذاشته و مانع بکارگیری
راهبردهای تنظیم هیجان مناسب میشود ،مدل ارائه شده نیز
نشان میدهد که فعالیت سیستم بازداری رفتاری بهواسطه
توجه معطوف برخورد موجب بدتنظیمی هیجان میگردد .به
نظر میرسد چون وظیفه  BISحل تعارض بین اهداف رقیب
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فقدان پاداش دارد بر توجه معطوف به خود که به فرد کمک
میکند با سوگیری خاصی خود و حاالت و رفتارهای شخصی-
اش را دائماً تحت کنترل داشته باشد تا احتماالً به این طریق
بتواند از ارتکاب اشتباه پرهیز کند رابطه دارد .از طرفی با
توجه با ماهیت سیستم بازداری رفتاری که مسئول تجربه
احساسات منفی همچون ترس ،اضطراب ،ناکامی و غم است
فرد را آماده میسازد تا این احساسات ناخوشایند را به هر
چیزی ازجمله خودش درونفکنی نماید و به این طریق روی
برداشت منفی از خود نیز اثر مثبت میگذارد .به نظر میرسد
با توجه به اینکه سوگیری دائمی توجه فرد بر خودش باعث
میشود با نگاهی ذرهبینی دائماً در حال پردازش و مرور
حاالت و عملکرد خود باشد از محدودیتها و شرایط محیطی-
ای که ممکن است بر او تأثیر بگذارند غافل شده و به این
خاطر نتواند در تنظیم هیجانات خود عملکرد مناسبی نشان
دهد .همچنین خودانگاره منفی میتواند با ایجاد باور «من
ضعیف و ناتوان هستم» مانع از این شود که فرد به دنبال
کسب مهارتهای تنظیم هیجان رفته و در صورت لزوم از آن
بهره ببرد .تأثیرپذیری حساسیت اضطرابی از توجه معطوف بر
خود ،برداشت منفی از خود و ضعف در تنظیم هیجان نیز
نشان میدهد که همه این عوامل با ایجاد یا تشدید عالئم
اضطرابی در فرد موجب فعالسازی حساسیت اضطرابی او
شده و با ایجاد دور باطلی از احساس ضعف و فاجعه پنداری
این احساس ضعف و ناکارآمدی او را در این چرخه نگه می-
دارد و درنهایت تجربه اضطراب اجتماعی را در فرد دامن می-
زند.
به طور خالصه نتیجۀ به دست آمده از مطالعۀ حاضر
حاکی از این بود که سیستم بازداری رفتاری هم به واسطۀ
توجه معطوف بر هود و هم از طریق براشت منفی از خود
موجب بروز احساس ضعف در تنظیم هیجان میشود و این
احساس ضعف فرد را نسبت به عالئم و و نشانههای اضطراب
حساس میکند و همین احساس به وجود آمده با ایجاد این
باور در قرد که بر موقعیت ایجاد شده کنترلی ندارد اضطراب
اجتماعی را در فرد برمیانگیزد و عملکرد او را تحت تاثیر قرار
میدهد و به همین ترتیب ممکن است دور باطلی از افکار و
اضطراب در فرد شکل گیرد.

همسو با مطالعات [ 53و  ]54مشاهده میشود که
حساسیت اضطرابی بر اضطراب اجتماعی اثر مثبت و
معناداری داشته و میتواند اضطراب اجتماعی را پیشبینی
نماید .چنانچه پیشتر نیز به آن اشاره شد افراد دارای اضطراب
اجتماعی باال از اینکه در جمع مرتکب اشتباه شده یا مود
توجه و دقت نظر اطرافیان قرار بگیرند هراسانند ،مشابه این
حالت در افراد دارای حساسیت اضطرابی نیز مشاهده میشود.
حساسیت اضطرابی باعث میشود فرد به این باور برسد که
احساسها نشانههایی از رخدادهای فاجعهآمیز قریبالوقوع
جسمانی ،روانشناختی یا اجتماعی هستند که متضمن
بیماریهای تهدید کننده حیات ،از دست دادن کنترل و
درنهایت شرمساری و خجالتزدگی آنها میشوند [،]55
روشن است که وجود چنین عقایدی چگونه میتوانند به
هراس فرد از حضور در مجامعی که ممکن است وی را در
مرکز توجه قرار دهد دامن زده و موجب واهمه و کنارهگیری
او از این شرایطِ بالقوه تنشزا گردد .همچنین تأثیر ضعف در
تنظیم هیجان بر اضطراب اجتماعی در تأیید یافتههای []56
نشان میدهد که ضعف افراد در توانایی تشخیص هیجانات
فردی و ناتوانایی آنها در مدیریت هیجانات (بهعنوان
مؤلفههای اصلی تنظیم هیجانی) سبب میشوند که افراد
نوعی هراس افراطی از موقعیتهای اجتماعی را در خود
بپرورانند ،چراکه با برداشتی که از این موقعیتها در ذهن
خود ایجاد کردهاند بر این باورند که حضور در موقعیتهای
اجتماعی توانایی باالیی را در سطح فردی و بین فردی می-
طلبد که آنها به خاطر ضعفی که در این مهارتها در خود
احساس میکنند ترجیح میدهند با اجتناب از چنین شرایطی
خود را در چارچوبی امن نگهدارند .از سویی گوشبهزنگی
دائمی افراد دارای اضطراب اجتماعی در موقعیتهای
اجتماعی ،هم آنها را نسبت به حاالت درونی و فیزیولوژیکی-
شان و هم نسبت به شرایط و موقعیت بیرونی حساس کرده
[ ]31و تنش غیرقابلتحملی را بر این افراد تحمیل میکند،
لذا روشن است که این وضعیت چگونه با ایجاد چرخهای
معیوب از ترس از تنش و تشدید تنش فرد را در برابر انواع
عوامل اضطراب زا ازجمله اضطرابهای اجتماعی آسیبپذیر
میکند.
بهطور خالصه از یافتههای بهدستآمده از مطالعۀ پیش
رو که حاصل بررسی عوامل زیستی -روانی مؤثر بر اضطراب
اجتماعی بودند مشخص میشود که اضطراب اجتماعی تحت
تأثیر عوامل مختلفی همچون ساختار زیستی -شخصیتی،
ادراکی و اجتماعی قرار دارد که تقلیل عوامل سببساز این
اختالل به هر یک از این موارد ،بهتنهایی ،ساده انگارانه خواهد
بود .مشاهده شد که سیستم بازداری رفتاری با توجه به
ماهیت حساسی که در برابر موقعیتهای مرتبط با تنبیه و

محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش
محدود بودن جامعۀ مورد مطالعه که شامل دانشجویان
دانشگاه تبریز بودند از مهمترین محدودیتهای پژوهش
حاضر به شمار میرود ،لذا پیشنهاد میشود در مطالعات آتی
اقشار مختلف جامعه مورد مطالعه قرار گیرند .همچنین
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