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Abstract
The present study aims to investigate the mediator role of locus of control in the relationship between
early maladaptive schemas and social anxiety in adolescents. The statistical population included all male
and female students of studying in state and non-state
high schools in Rasht District 1 in the academic year
2015-16. In a cross-sectional cluster sampling selected 400 students and responded to Social Anxiety
Scale for Adolescents (SAS-A), Yang Maladaptive
Schemas Questionnaire and Rutter Locus of Control
Scale. The collected data were analyzed by using
Pearson and Spearman correlation coefficients, Mediation hierarchical regression analysis with Baron and
Kenny method. Pearson correlation analyses indicate
a significant positive relationship between schemas
of Disconnection/Rejection domain, Impaired Autonomy and/or Performance domain, Impaired Limits
domain, Other-Directedness domain, Overvigilance/
Inhibition domain and social anxiety, with values of
0.60, 0.55, 0.39, 0.54, 0.50 respectively. The results
also revealed that this association, locus of control is
not capable to modifying of the relationship between
social anxiety and early maladaptive schemas (in any
of domains).
Keywords: adolescents, social anxiety, early
maladaptive schemas, locus of control.
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چکیده

پژوهش حاضر درصدد است به تعیین نقش واسطهای
منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و
 جامعه آماری شامل.اضطراب اجتماعی نوجوانان بپردازد
کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل مدارس
 شهر رشت در1 دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه ناحیه
400  لذا نمونهای به حجم. بودند93 -92 سال تحصیلی
 انتخاب،نفر به روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای
شدند و به مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان
 پرسشنامه روانبنه های ناسازگار یانگ و،)SAS-A(
 دادهها با استفاده از.مقیاس منبع کنترل راتر پاسخ دادند
 تحلیل رگرسیون،ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن
سلسله مراتبی واسطهای به روش بارون و کنی تحلیل
 تحلیلهای همبستگی پیرسون نشانگر رابطه مثبت.شدند
 حوزه،و معنیدار بین روان بنه حوزه بریدگی و طرد
 حوزه محدودیتهای، عملکرد مختل-خودگردانی
 حوزه بازداری و اضطراب، حوزه دیگر جهت مندی،مختل
،0/54 ،0/39 ،0/55 ،0/60 اجتماعی به ترتیب با مقادیر
 همچنین یافتهها نشان داد در این رابطه منبع. بود0/50
کنترل قادر به تعدیل رابطه اضطراب اجتماعی و روان بنه
.های ناسازگار اولیه (در هیچیک از حوزهها) نیست
 روان بنه های، اضطراب اجتماعی، نوجوانان:کلید واژه ها
. منبع کنترل،ناسازگار اولیه
1396/2/3 : تصویب نهایی1395/6/14 : دریافت مقالهo
* گروه روانشناسی دانشگاه گیالن
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 lمقدمه
«اختالل اضطراب اجتماعی» 1رایجترین اختالل اضطرابی است (بیدل و تورنر2007 ،؛
روزنبرگ ،لیدلی و همینبرگ )2010 ،و شروع آن معموالً از نوجوانی است ،اما بعضی از

مطالعات نشان دادهاند که این اختالل میتواند در سنین اولیه (برای مثال  8سالگی) نیز
تشخیص داده شود (بیدل و تورنر .)1998 ،مطالعات همهگیرشناسی اضطراب اجتماعی،

شیوع این اختالل را بین  2تا  10درصد در نوجوانان تخمین میزند (ایسوا ،کورنات و پترمان،
1999؛ کسلر ،برگلند ،دملر ،جین ،مریکنگاس و والترس .)2005 ،اختالل اضطراب اجتماعی

باعث مشکالت فراوان در حوزههای گوناگون زندگی فردی میشود و بر کارکرد تحصیلی،
شغلی ،فیزیکی و اجتماعی فرد تاثیر میگذارد (فورمارک و همکاران .)2002 ،به نظر میرسد

که بیماران مبتالبه اضطراب اجتماعی ،روان بنههای ناسازگاری داشته باشند که منجر به
تشدید نشانههای این اختالل میشود (یانگ،کلوسکو و ویشار .)2003 ،روان بنهها موجب
سوگیری در تفسیرهای افراد از رویدادها میشوند و این سوگیریها در آسیبشناسی روانی

میان فردی بهصورت سوءتفاهمها ،نگرشهای تحریفشده ،گمانهزنیهای نادرست ،هدف و
چشمداشتهای غیرواقعبینانه مشخص میشوند (پاسکال ،کریستین ،و جین.)2008 ،

طي چند دهة گذشته الگوهاي نظري چندي براي تبيين سازوکارهاي زيربنايي اختالل

اضطراب اجتماعي ارائه گرديده كه برخي از آنها بر فرآيندهاي شناختي تأکیددارند (بك و

گرينبرگ1985 ،؛ کالرک و ولز1995 ،؛ فوا و كوزاك .)1986 ،الگوهای شناختی بر نقش
سوگیریهای شناختی در حفظ اختالل اضطراب اجتماعی تأکید دارد یعنی سوگیریهای

شناختی کانون اصلی مداخالت است (راپی و هیمبرگ .)1997 ،بر طبق این الگوها افرادی
که ازنظر اجتماعی بسیار مضطرب هستند بسیار زیاد برانگیخته میشوند تا از طرد شدن

اجتناب کنند و برداشتهای خوبی برای دیگران از خودشان بهجا بگذارند (لری و همکاران،
 .)2001آنها از اینکه در موقعیتهای اجتماعی موردبررسی و ارزیابی دیگران قرار گیرند،

واهمه داشته و ممکن است بهصورت خجالتآور یا تحقیرآمیز رفتار کنند (زادحسن و خرمی،
 )1395و همچنین نسبت به خودشان دارای دیدگاه منفی هستند (ولز و همکاران.)1998 ،

بهطورکلی الگوهای شناختی معاصر درباره اختالل اضطراب اجتماعی نشان میدهد ،افراد
واجد اضطراب اجتماعی دارای روانبنههایی ناسازگار درباره خودشان و روابطشان با دیگران
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هستند که وقتی در موقعیتهای اجتماعی فعال میشوند فرایندهای شناختی و توجهای

ذکرشده باال را هدایت میکنند (هینبرگ ،بروزوویچ و رایی .)2010 ،در برخي فرايندهاي
ذهني ممكن است در نقش عاملي مقاوم در برابر تغيير عمل كنند و موجب كندي در فرآيند

تغيير الگوهاي رفتاري شوند (ريسو ،دوتويت ،استين و يانگ2007 ،؛ ترجمة يوسفي ،يعقوبي

و قربانعلي پور.)1390،

روان بنهها عالوه بر تسهيل كاركرد شناختي ،منجر به تداوم یافتن مشکالت روانی

میگردند .درنتیجه به آن دسته از روانبنههايي که منجر به شکلگیری مشكالت روانشناختی
میشوند روان بنههای ناسازگار اوليه گفته میشود (عارف نیا ،سرندی و یوسفی.)1391 ،

صاحبنظران تعداد هيجده روان بنه ناسازگار اوليه را ذکر کرده و آنها را برحسب

پنج نياز ارضاء نشده ،در پنج حوزه بریدگی و طرد ،2خودگردانی و عملکرد مختل،3

محدودیتهای مختل ،4دیگر جهتمندی و گوشبهزنگی بیشازحد 5و بازداری تقسیم
میشود (یانگ،کلوسکو و ویشار.)1386 ،

یکی دیگر از سازههای روانشناختی مرتبط با اضطراب اجتماعی« ،منبع کنترل» است.

این سازه در بسیاري از حوزههاي روانشناسی ،از سالمت جسمی گرفته تا پیشرفت و هیجان

به کار بستهشده است (کندي ،لینچ و شواب .)1998 ،منبع کنترل مفهومی برای نشان دادن
منبع حاکم بر رفتار انسان است .از دیدگاه جولین راتر افراد را میتوان ازلحاظ کانون یا منبع

کنترل به افراد دارای کانون کنترل درونی و کانون کنترل بیرونی تقسیم کرد .برخی اوضاع
را تحت کنترل خویش میبینند (کنترل درونی) و برخی دیگر سرنوشت خود را در دست

نیروهای خارج از خود میبینند (کنترل بیرونی).

برخی محققان بیان میکنند افراد دارای اضطراب اجتماعی رویدادها را فراتر از کنترل

شخصی خود ارزیابی میکنند و اعتقاددارند رابطه مستقیم و نیرومندی بین منبع کنترل و

اضطراب اجتماعی وجود دارد؛ باور به اینکه رویدادها فراتر از کنترل شخص هستند با
اضطراب بیشتری همراه است (توماس و کینمی .)2005 ،میتوان ادعا کرد اضطراب اجتماعی

نتیجه ای از احتمال وقوع نوعی ارزیابی شخصی در موقعیت های مختلف است .یعنی فردی
که دچار اضطراب اجتماعی می شود تمایلی به برقراری ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی
از ترس پایدار و غیر منطقی از هر موقعیتی که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار
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گیرد اجتناب می ورزد (مهرابی زاده هنرمند ،نجاریان و بهارلو.)1378 ،
اگرچه تحقیقات نشان داده است که اختالل اضطراب اجتماعی در دوران کودکی و

نوجوانی آغاز گردیده است ولی تحقیقات اندکی به بررسی اختالل اضطراب اجتماعی در
نوجوانان در کشور ما پرداخته است (اشنیر و همکاران1992 ،؛ به نقل از استوار ،خیر

و لطیفیان .)1385 ،همانطور که می دانیم نوجوانی دورهای کلیدی برای مطالعه اضطراب
اجتماعی است؛ زیرا این دوره معموالً با چند موقعیت تنیدگی زا نظیر رقابتهای تحصیلی،
تعارضات خانوادگی ،هویتجویی و روابط عاشقانه و  ...همراه است .عالوه بر آن در این

مرحله از زندگی افراد است که روان بنههای ناسازگار اولیه هنوز بهطور کامل تثبیت نشدهاند
ِ
کاربست مداخالت روانشناختی با سهولت بیشتری تغییر مییابند .سرانجام
و در صورت
با توجه به اینکه اطالعات اندکی در جمعیت نوجوانان برای بررسی نقشواسطهگرانه منبع

کنترل در رابطه بین روان بنههای ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی وجود دارد ،لذا پژوهش
حاضر باهدف پاسخگویی به سؤال زیر انجام گرفت .آیا منبع کنترل درونی (که دارای نقشی

مخرب بین روان بنههای ناسازگار اولیه و اضطراب
محافظتی قلمداد شده) میتواند رابطه
ّ
اجتماعی را تعدیل نماید؟ بر این اساس الگوی مفهومی پژوهش حاضر در شکل 1ترسیم

میشود.

منبع کنترل

حوزه بریدگی/طرد
حوزه خودگردانی
عملکرد مختل
حوزه محدودیتهای
مختل

اضطراب اجتماعی

حوزه دیگر
جهت مندی
حوزه گوش به زنگی
بیش از حد/بازداری

شکل .1الگوی مفهومی روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی
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 lروش
این پژوهش در قالب یک طرح توصیفی -مقطعی انجام پذیرفت .جامعه آماری شامل

کلیه دانش آموزان شاغل به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه ناحیه  1شهر

رشت در سال تحصیلی  93-92بود .نمونهگیری به روش خوشهای چندمرحلهای انجام

گرفت .بر اساس کرجسی و مورگان ،تعداد  375نفر تعیین شد و پژوهشگر به دلیل مقابله
با دادههای گمشده و اُفت نمونه ،تعداد شرکتکنندگان را به  400نفر افزایش داد که البته
با توجه به برتری تقریبی 60به  40دخترها 240 ،نفر از افراد نمونه از مدارس دخترانه و
 160نفر از مدارس پسرانه انتخاب شدند .مالکهای ورود شامل این موارد بود :عدم ابتال

به بیماریهای جسمی حاد و مزمن ،بیماریهای اعصاب و روان و عدم استفاده از داروهای
روانپزشکی ،عدم وجود معلولیت جسمی و آسیبهای فیزیکی آشکار و داشتن تمایل به

همکاری بود .بعد از حضور پژوهشگر در کالسها و صحبت بادانش آموزان در مورد نحوة

تکمیل پرسشنامههای اضطراب اجتماعی ،روان بنههای ناسازگار اولیه و منبع کنترل و نیز
محرمانه و بینام ماندن دادههای حاصل از آن ،این آزمونها بین آنها توزیع گردید .دادههای
حاصل از این مطالعه بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری به نرمافزار ( SPSSنسخه  )20منتقلشده

و نتایج در قالب آمار توصیفی و استنباطی گزارش شد.
 lابزار

□ الف :مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان :)SAS-A( 6اين مقياس داراي 18

ماده و سه زيرمقياس ترس از ارزيابي منفي ،)FNE( 7اجتناب اجتماعي و اندوه در موقعيتهاي
جديد )SAD-NEW( 8و اجتناب اجتماعي و اندوه عمومی ()SAD-General
است (ورنبرگ ،آبوندر ،اویل و بیری .)1992 ،استوار و رضویه ( )1382کاربرد ساختار سه
عاملي اين مقياس را روي نمونهاي از نوجوانان ايراني تأييد نمودند .آنان اعتبار اين مقياس

را به روش بازآزمايي با فواصل زماني از يك تا چهار هفته  0/88گزارش كردند .افزون

بر آن ميزان همساني دروني مقياس را به كمك ضريب آلفا براي زيرمقياس هاي ترس از

ارزیابی منفی ،اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیتهای جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه
عمومی را به ترتیب برابر با  0/74 ،0/84و  0/77گزارش کردند .نمرههاي باال در اين مقياس

نشاندهندهی اضطراب اجتماعي باالتر است .در این پژوهش ما از نمره کل حاصل از این
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ابزار استفاده شد و ضریب اعتبار همسانی درونی برای کل گویههای این ابزار  0/76به دست

آمد.

□ ب :پرسشنامه روان بنههای ناسازگار یانگ :9پرسشنامة خود-گزارشي روان بنههاي

ناسازگار اوليه ،داراي  90ماده است كه  18حيطه از روان بنههاي ناسازگار اوليه از قبيل

محروميت هيجاني ،رهاشدگي-بيثباتي ،بياعتمادي-بدرفتاري ،انزواي اجتماعي-بيگانگي،
نقص-بيمهري (بيعشقي) شكست در پيشرفت ،وابستگي -بيكفايتي عملي ،آسيبپذيري
نسبت به ضرر و بيماري ،گرفتاري ،اطاعت ،ايثار (فداكاري) ،بازداري هيجاني ،معيارهاي
سختگيرانه ،استحقاق داشتن-برتريداشتن ،خويشتنداري-خود انضباطي ناكافي ،تحسين-

جلبتوجه ،نگراني-بدبيني ،خود-تنبيهي را اندازه ميگيرد .در پژوهش حاضر از فرم

جدید 90سؤالی (ویرایش سوم) که بهوسیله یوسفی و همکاران ( )1387روایی و اعتبار یابی
شد بر روي يك نمونه  579نفري در دو مرحله (مرحله اول  394و مرحله دوم  )185بررسي

شد .در اين بررسي اعتبار پرسشنامه روان بنههاي ناسازگار اوليه با استفاده از دو روش آلفاي

كرونباخ و دونیمه كردن دركل نمونه به ترتیب ( 0/91و  ،)0/86در دختران ( 0/87و )0/84

و در پسران ( 0/84و  )0/81بود (يوسفي ،اعتمادی ،بهرامي و همکاران .)1387 ،در پژوهش
حاضر ضریب اعتبار همسانی درونی برای کل مادههای این ابزار  0/81به دست آمد.

□ ج :مقياس منبع كنترل راتر :10اين مقياس شامل  29ماده است كه توسط راتر در

سال  1966تدوين گرديده .ضريب اعتبار اولية مقياس منبع كنترل با استفاده از روش تنصيف

برابر با  ،0/65به روش كودر ريچاردسون  0/73و با روش بازآزمايي بافاصلة زماني یک ماه
 0/72بهدستآمده است .اعتبار افتراقی مقیاس منبع كنترل دروني  -بيروني راتر ،بر اساس

همبستگي نمرات آن با نمرات مقياس رضايت اجتماعي مارلو-كراوان تعيين و در نمونة

متنوعي از آزمودنيها شامل دانشجويان دانشگاههاي مختلف و زندانيان در ايالت اوهايو

محاسبهشده است كه ضرایب همبستگی بهدستآمده از  0/16تا  0/41متغیر بود (راتر ،چنس
و فریز .)1972 ،در ایران ضریب اعتبار بازآزمایی ( 0/75دارابی )1374 ،و ضریب آلفای
کرونباخ آن برابر با ( 0/70حسینچاری )1376 ،گزارششده است .در پژوهش حاضر ضریب
اعتبار همسانی درونی برای کل مادههای این ابزار  0/73به دست آمد.

 lیافته ها
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اطالعات  384نفر از دانشآموزان بهصورت صحیح بازگشت داده شد (اعتبار پیمایش

 .)%96بهعبارتدیگر  155نفر از مشارکتکنندگان پسر و  229نفر دختر بودند .میانگین سنی

دانشآموزان مشارکتکنندگان  15/78سال بود .در ادامه میانگین و انحراف معیار متغیرهای

پژوهش در جدول  1گزارششده است.

جدول  .1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ()N=384
میانگین

متغیرها
		

اضطراب اجتماعی

44/7922

منبع کنترل

9/4260

بریدگی و طرد

58/7247

خودگردانی و عملکرد مختل

43/9870

محدودیتهای مختل

32/1870

دیگر جهت مندی

46/8338

گوش به زنگی بیش از حد

60/6805

دامنه تغییرات
انحراف معیار
حدپایین حد باال
11/42655
2/92624
20/98678
14/56871
9/22131
10/97029
15/97473

ضریب همبستگی

اضطراب اجتماعی

20/00

74/00

-

0/00

20/00

0/44

25/00

120/00

0/60

20/00

87/00

0/60

10/00

53/00

0/39

17/00

79/00

0/54

21/00

104/00

0/50

ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در جدول  2ارائهشده است .یافتهها

نشان داد که بین روان بنههای ناسازگار اولیه (در همه حوزهها) و اضطراب اجتماعی نوجوانان

همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (دامنه ضرایب  0/14تا  )0/29به این معنی که با
افزایش نمره فرد در روان بنههای ناسازگار اولیه ،اضطراب اجتماعی افزایش آنان می یابد.
همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و منبع کنترل رابطه

مثبت و معناداری وجود دارد یعنی هرچه منبع کنترل بیرونیتر شود اضطراب اجتماعی بیشتر
میشود (.)p>0/0001

جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها ()N=384

متغیرها

-1جنسیت†
-2سن

-3اضطراب اجتماعی
-4منبع کنترل

-5بریدگی و طرد

1
1
.02
-.02
-.06

-.10
*-.16

.03

-6خودگردانی و عملکرد مختل
-8دیگرجهت مندی

-.11

-9گوش به زنگی

1

*-.16

-.10
*-.15

-7محدودیتهای مختل

2

3

4

5

6

7

8

-.08

*-14
*-.17
*-.14
-.09

1
**.40
**.60
**.55
**.39
**.54
**.50

1
**.29
**.23
**.23
**.18
*.14

1
**.74
**.63
**.64
**.63

1
**.57
**.60
**.66

1
**.59
**.64

همبستگی دورشتهای نقطهای † p<0/0001,

**

1
**.66
p<0/05,

*
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در مقابل نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسهمراتبی واسطهای نشان میدهد سؤال اصلی

پژوهش تأیید نمیشود .یعنی منبع کنترل (درونی یا بیرونی) نمیتواند رابطه بین روان بنههای
ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی نوجوانان را تحت تاثیر قرار دهد.

جدول  .3تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی اضطراب اجتماعی با واسطهای منبع کنترل از روی روان بنه های ناسازگار اولیه ()N=384
متغيرهاي پيشبين
جنس
سن
بریدگی و طرد
منبع کنترل
بریدگی و طرد× منبع کنترل
R
R2
 R2تنظیم شده
جنس
سن
خودگردانی و عملکرد مختل
منبع کنترل
خودگردانی و عملکرد مختل × منبع کنترل
R
R2
 R2تنظیم شده
جنس
سن
محدودیتهای مختل
منبع کنترل
محدودیتهای مختل × منبع کنترل
R
R2
 R2تنظیم شده
جنس
سن
دیگر جهتمندی
منبع کنترل
دیگر جهتمندی × منبع کنترل
R
R2
 R2تنظیم شده
جنس
سن
گوش به زنگی
منبع کنترل
گوش به زنگی × منبع کنترل
R
R2
 R2تنظیم شده

گام چهارم
β
0.030
0.031*0.615
**0.407
0.211**0.640
**0.409
**0.401
0.011
-0.045
**0.485
**0.372
-0.054
0.611
0.373
0.365
0.004
-0.033
0.075
0.149
0.347
0.533
0.284
0.274
-0.022
-0.074
**0.576
**0.474
-0.226
0.632
0.399
0.391
0.025
-0.069
**0.424
**0.407
-0.060
0.594
0.352
0.344

گام سوم
β
0.027
0.026**0.476
**0.293
**0.638
**0.407
**0.401
0.011
-0.044
**0.422
**0.0341
**0.611
**0.373
**0.367
0.006
-0.045
**0.283
**0.363
**0.528
**0.279
**0.272
-0.019
-0.069
**0.455
**0.317
**0.630
**0.397
**0.391
0.025
-0.069
**0.388
**0.366
**0.594
**0.352
**0.345

گام دوم
β
0.036
0.035**0.567
**0.574
**0.330
**0.325
0.019
-0.062
**0.521
**0.514
**0.264
**0.258
0.009
-0.056
**0.383
0.397
0.158
0.151
0.018
-0.069
**0.540
**0.552
**0.305
**0.299
0.036
-0.094
**0.455
**0.473
**0.244
**0.218

گام اول
β
0.044
*0.131
*0.133
*0.018
*0.012
0.044
*-0/13
*0.133
0.018
*0.012
0.044
*-0.131
*0.133
*0.018
*0.012
0.044
*-0.131
*0.133
*0.018
*0.012
0.044
*-0.131
*0.133
*0.018
*0.012
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با توجه به نتایج جدول  3در تحلیلهای رگرسیون سلسله مراتبی مشاهده میشود که

جنس و سن در گام اول بهعنوان متغیرهای کنترل وارد تحلیل شدند ،سپس روان بنههای
ناسازگار اولیه (در هر حوزه بهصورت جداگانه) در گام دوم وارد بلوک پیشبین شده و

هریک توانستند نسبت معنیداری از واریانس اضطراب اجتماعی (در دامنه بین  38/3تا
 14درصد) را تبیین کنند .در گام سوم منبع کنترل بعد از سه متغیر سن ،جنس و روان بنهها
وارد بلوک پیشبین شد و توانست نسبت معنیداری از واریانس اضطراب اجتماعی (در

دامنه بین  7تا  12/9درصد) را تبیین کنند .در گام چهارم برای آزمون نقش واسطهگرانه

منبع کنترل در رابطه بین هر یک از روان بنهها با اضطراب اجتماعی ،اثر تعاملی منبع کنترل
و هر روان بنه بهطور مج ّزا وارد بلوک پیشبین شد .نتایج نشان دادند منبع کنترل در رابطه
بین روان بنههای بریدگی -طرد ،خودگردانی -عملکرد مختل ،محدودیتهای مختل ،دیگر
جهت مندی و گوشبهزنگی بیشازحد با اضطراب اجتماعی هیچ نقش واسطه گرانهای ایفا

نمیکند .در گام چهارم تمامی مقادیر  ∆R2کمتر از  0/06بهدست آمدند که گویای ایفای نقش

واسطهگرانه ضعیف منبع کنترل است .بنابراین مالحظه میگردد که اثر تعاملی باعث افزایش
واریانس متغیر مالک نشده و درنتیجه سؤال اصلی پژوهش تأیید نمیشود؛ بهبیاندیگر منبع

کنترل نمیتواند رابطه بین روان بنههای ناسازگار و اضطراب اجتماعی را در نوجوانان تحت
تاثیر قرار دهد.

 lبحث و نتیجه گیری

 oپژوهش حاضر باهدف تعیین «نقش واسطهای منبع کنترل در رابطه بین روان بنههای
ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی بر روی نمونهای از نوجوانان شاغل به تحصیل در
مدارس دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه شهر رشت» انجام شد .یافتهها نشان داد بین منبع

کنترل و حوزههای مختلف روان بنههای ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی همبستگی مثبت
معناداری وجود دارد .یعنی هر چه روان بنههای ناسازگار اولیه در نوجوانان بیشتر باشد

اضطراب اجتماعی آنها بیشتر خواهد بود .عالوه بر آن رابطه معنیدار بین اضطراب اجتماعی
و منبع کنترل در این مطالعه تأیید شد .یعنی به میزانی که منبع کنترل (بیرونی) در نوجوانان

افزایش یابد ،اضطراب اجتماعی بیشتر میشود و بالعکس.

 oیافتههای این مطالعه با فرمولبندی بارلو ( )2002دربارة ادراک کنترل درونی پایین در
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بیماران اضطراب اجتماعی و نیز ماهیت کلی اضطراب اجتماعی همخوانی دارد .بارلو عقیده
داشت افراد دارای اضطراب اجتماعی به این خاطر از موقعیتهای اجتماعی اجتناب میکنند
که احساس میکنند ،فاقد کنترل درونی بر این موقعیتهای هستند و توانایی کنترل پاسخهای

هیجانیشان را در موقعیتهای اجتماعی ندارند .همچنین این یافته با نتایج مطالعه کلوتیر و
همکاران ( )1992هماهنگ است .آنها بر اساس مطالعهای که بر روی 14فرد مبتالبه اضطراب
اجتماعی و  14نفر گروه کنترل بدون مشکل بالینی انجام دادند به نتیجه دست یافتند که افراد

مبتالبه اضطراب اجتماعی دارای منبع کنترل درونی کمتری هستند و رویدادها را تحت کنترل
دیگرا ِن قدرتمند میبینند .پژوهشهای لييونگ و هيمبرگ ( )1996نشان داد افراد داراي
اختالل اضطراب اجتماعي در مقايسه با افراد عادي عقيده دارند كه كنترل احتمالی كمتري بر

روي رويدادها دارند چراکه مکان کنترل بیرونی در صورت شدید بودن بهطور آشکار موجب

مشکالت روانشناختی جدی در فرد میشود.

 oنتایج این مطالعه نشان داد به هر میزان که روان بنههای مانن ِد حوزه بریدگی -طرد،
خودگردانی -عملکرد مختل ،محدودیتهای مختل ،دیگرجهتمندی و گوشبهزنگی

بیشازحد -بازداری ناسازگارتر شوند اضطراب اجتماعی نوجوانان افزایش مییابد که در این
میان روانبنه حوزه «بریدگی -طرد» قویترین رابطه را با اضطراب اجتماعی نشان داد .ارتباط
بین روان بنه حوزه بریدگی -طرد و اضطراب اجتماعی در مطالعات پیشین نیز تأییدشده است

که از آن جمله میتوان به تحقیقات پینتو-گوویا و همکاران ( ،)2006کالویت و ارو (،)2008

مایرت و همکاران ( )2014و همچنین تحقیق کالویت و همکاران ( )2014اشاره نمود .در

تبیین این یافته میتوان بیان کرد که افراد دارای اضطراب اجتماعی اغلب در محیطی پرورش

مییابند که حمایتکننده و محبتآمیز نیست (چلمینسکی و زیمرمان ،)2003 ،احساس

نقص اجتماعی دارند (دارسی ،داویال و بک ،)2005 ،میترسند دیگران آنها را رها کنند و یا
احساس میکنند که از بقیه جهان کنار گذاشتهشدهاند یا از دیگران متفاوت هستند (اُلفسون
و دیگران.)2000 ،

 oارتباط بین اضطراب اجتماعی و روان بنه حوزة «خودمختاری و عملکرد مختل» نیز
در تحقیقاتی چون کالویت و ارو ()2008؛ پینتو-گوویا و همکاران ( )2006تأییدشده است.
در تبیین این یافته میتوان بیان کرد ،در خانوادههایی که بیاعتمادی را در کودک ایجاد میکنند
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و فعالیتهای استقاللخواهانه کودک را با بیتوجهی نادیده میگیرند ،به وجود میآید.

ازآنجاکه این روان بنه فرد را به دوری گزینی از فعالیتها و بهخصوص فعالیتهای جمعی
میکشاند (پینتو-گوویا و همکاران )2006 ،به نظر میرسد عالئم اجتناب که در اضطراب
اجتماعی وجود دارد متأثر از روان بنه ناسازگار عملکرد و خودگردانی مختل باشد .همچنین

عدمتأیید در روابط ابتدایی کودک با بزرگسال و عدمتأیید در فعالیتهای خوداتکایی و
مستقالنه کودک از طرف بزرگسال ،از دیگر عوامل رابطه این حوزه روان بنهای با اضطراب

اجتماعی است (رولفس و همکاران )2013 ،بهگونهای که خودگردانی فرد در بزرگسالی

بهراحتی در ارتباط با محیط بیرون به چالش گرفته میشود ،حساسیت اضطرابی ،باال رفته

(بیرامی ،اکبری ،قاسم ور و عظیمی )1391 ،و شاهد ظهور نشانههای ناراحتی فیزیولوژیک
در اضطراب اجتماعی میباشیم.

 oدر راستای تأیید ارتباط بین اضطراب اجتماعی و روان بنه حوزه محدودیتهای
مختل نیز میتوان به پژوهشهای پینتو -گوایا و همکاران ( )2006اشاره کرد .روان بنههای

این حوزه شامل روان بنههای «استحقاق-بزرگمنشی» و «خویشتنداری و خود انضباطی
ناکافی» است .این حوزه در مقایسه با حوزههای روان بنهای دیگر کمترین رابطه را با اختالل

اضطراب اجتماعی در تحقیق حاضر دارد .یکی از ویژگیهای اصلی افرادی که در روان بنه
حوزة محدودیتهای مختل نمره باال میگیرند اجتناب از موقعیتهای اجتماعی است (بارلو

و دوراند )2005 ،و به نظر میرسد وجه مشترک این حوزه روان بنهای با اختالل اضطراب
اجتماعی اجتناب از موقعیتهای اجتماعی باشد ،که در موارد شدیدتر فرد از مواجهه با هر

موقعیت اجتماعی که باعث بروز اضطراب شود پرهیز میکند (فومارک و همکاران.)2006 ،

 oدر تأیید ارتباط بین اضطراب اجتماعی و روان بنه دیگر جهتمندی میتوان به
پژوهشهای پینتو -گوایا و همکاران ( )2006و کالویت و همکاران ( )2013اشاره کرد .در

تبیین این یافته میتوان گفت افرادی که دارای این روان بنه هستند ،باور دارند که در مقایسه

با دیگران فرد مهمی نیستد .عالوه بر این موافقت کردن در موقعیت اجتماعی میتواند از
صحبت کردن برخالف گروه آسانتر باشد .این بهویژه در دورة نوجوانی که عضو گروه

بودن و ترس از طرد شدن از گروه برای نوجوان اهمیت زیادی دارد مهم است و همچنین
در محیطهای کالسی که بحث محور است و حتی گاهی شکل مشاجره به خودش میگیرد
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نیز اهمیت دارد .همچنین روان بنههای این حوزه شامل سرکوبی عواطف نیز میشود که این
موضوع میتواند با اضطراب اجتماعی در چارچوب ترس از شرمندگی به خاطر بروز دادن
هیجانات اجتماعی فرد نیز تفسیر شود .اضطراب اجتماعی بر ترس از ارزیابی منفی از رفتار یا

شخصیت یک فرد توسط دیگران متمرکز است (بارلو و دوراند .)2005 ،بنابراین فرد از نیازها

و عواطف دیگران اطاعت میکند برای اینکه از ترس احتمالی مورد قضاوت قرار گرفتن یا
ارزیابی دیگران ،خارج شود.

 oارتباط بین اضطراب اجتماعی و روانبنه «گوشبهزنگی» بیشازحد و بازداری نیز تأیید

شد .در تبیین این یافته میتوان اشاره کرد افرادی که دارای ویژگیهای این حوزه هستند اگر
انتظارات و معیارهای موردنظر خورد را برآورده نکنند احتماالً از خود انتقاد میکنند .هرچند

معیارهای سختگیرانه این افراد فقط محدود به خودشان نیست و تمایل دارند قضاوتهای

تندی درباره دیگران به خاطر اشتباهاتشان انجام دهند و اغلب توسط دیگران بهعنوان افراد

بدون تحمل ،ناشکیبا و بدون بخشش نسبت به اشتباهات دیگران توصیف میشوند (یانگ،
کلوسکو و ویشار .)1384 ،بر طبق نظریه شناختی بک ( )1987افرادی که دارای روان بنه
شناختی یا باورهای مرکزی منفی هستند در معرض خطر بیشتر برای ابتال به افسردگی

قرار دارند .موقعی که رویداد تنیدگی زا در زندگی این افراد اتفاق میافتد ،روان بنههای
شناختی منفی فعال میشوند و بر شیوهای که افراد حوادث را تفسیر میکنند ،تاثیر میگذارد

و منجر به نشانگان افسردگی میشوند.

 oدر ارتباط با سؤال اصلی پژوهش با توجه به تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ،نتایج
نشان داد نقش واسطهای منبع کنترل در رابطه بین روان بنههای ناسازگار اولیه با «اضطراب
اجتماعی» تأیید نمیشود .یعنی میزان درونی یا بیرونی بودن «منبع کنترل» نمیتواند رابطه

قوی و دیرین بین روانبنههای ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی را در نوجوانان تحت تاثیر
قرار دهد و هر یک از حوزههای روان بنهای به صورتی نسبت ًا مستقل از یکدیگر بر اضطراب
اجتماعی نوجوانان اثر میگذارند.

یادداشت ها

2. disconnection rejection
4. impaired limits
)6. Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A

1. social anxiety disorder
3. impaired autonomy performance
5. over vigilance
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8. social avoidance and distress
10. Rutter Locus of Control Scale

7. fear of negative evaluation
9. Yang Maladaptlive Schemas Questionnaire
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