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Abstract
This research is prepared for
studying the comparison of fear
from evaluation of positive and
negative events and quality of
friendly behaviors in the nonclinical
and normal social phobia affected
people. This is a great comparison
and a kind of observational case
studies. The research statistical
community is consisted of all social
phobia affected and normal women
(age 18-25) of Tehran City in 2015.
From this community 75 person of
the people who have social phobia
and 74 person of normal people
comprised according to age,
education and marriage situation. In
order to collect data, we used of the
following tools: Social phobia
comparison 2.comparison of fear
from
positive
evaluation
3.comparison of fear from negative
evaluation
4.Social
phobia
comparison. Research data were
analyzed with statistical methods,
Variance analysis of multivariate,
Pierson correlation coefficient and
regression Analysis of multivariate.
Results showed that there is
considerable difference between the
people who have social phobia with

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی کیفیت رفتارهای
دوستانه و تفسیر ارزیابیهای مثبت و منفی در افراد
دارای نشانههای فوبی اجتماعی و افراد عادی
مقایسه ای و از-  این پژوهش علی.صورت گرفت
 کلیه، جامعه آماری پژوهش.نوع مورد شاهدی است
1395  سال ساکن شهر تهران در سال18-25 زنان
از. نفر می باشد3500 حجم آماری حدودا.میباشد
74  نفر افراد دارای فوبی اجتماعی و74 ،این جامعه
 تحصیالت و،نفر افراد بهنجار بر حسب سن
 نمونه گیری در دو مرحله.وضعیت تأهل همتا شدند
 مرحله شناسایی که به صورت-1 صورت گرفت
 مرحله انتخاب آزمودنیها-2 تصادفی خوشه ای بود
 برای جمع آوری.که به صورت تصادفی ساده بود
 مقیاس فوبی-1 :داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد
-3  مقیاس ترس از ارزیابی مثبت-2 اجتماعی
 مقیاس رفتار-4 مقیاس ترس از ارزیابی منفی
 داده های پژوهش با روشهای آماری تحلیل.دوستانه
 ضریب همبستگی،واریانس چند متغیری مانوا
پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و
 بین افراد دارای فوبی، نتایج نشان داد.تحلیل شدند
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اجتماعی و افراد بهنجار در ترس از ارزیابی
رویدادهای مثبت و منفی و کیفیت رفتارهای دوستانه
تفاوت معنی داری وجود دارد ) .(000/0>Pطبق
یافته های پژوهش ،افراد دارای فوبی اجتماعی در
رویدادهای مثبت و منفی دارند .همچنین افراد دارای
فوبی اجتماعی در مقایسه با گروه بهنجار از کیفیت
ضعیفی در رفتارهای دوستانه برخوردار هستند.
تحلیل رگرسیون نیر نشان داد ،فقط ترس از ارزیابی
رویدادهای مثبت و منفی می توانند عالیم اختالل
فوبی اجتماعی را در زنان پیش بینی کنند.
کلمات کلیدی :ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت،
ترس از ارزیابی رویدادهای منفی ،کیفیت رفتارهای
دوستانه ،اختالل فوبی اجتماعی

مقدمه
اختالل فوبی اجت ماعی در راهن مای تشخخخخیصخخخی و آماری اختالل های روانی 15-جزء
اختالالت اضطرابی طبقه بندی شده است .این اختالل یكی از شایعترین اختالالت روانی است
که به طور قابل مالحظهای زندگی روزمره فرد را مختل میکند و میزان شیوع آن در طول عمر
 3تا  13در صد ا ست .در  DSM-5این اختالل به ا سم اختالل ا ضطراب اجتماعی نامگذاری
شده ا ست که شام ل نوعی ا ضطراب ا ست که با ترس و ا ضطراب شدید در موقعیت های
اجتماعی شناخته می شودو حداقل بخ شی از فعالیت های روزمره شخص را مختل می کند.
معیارهای تشخیصی اختالل اضطراب اجتماعی در  DSM-5شامل حضور ترس ،اضطراب یا
اجتناب به طور معمول به مدت شخخخش ماه یا بیشخخختر از موقعیت های اجتماعی که همراه با
بررسی انتقادی یا برخورد با غریبه ها میباشد (حسینی رمقانی و همكاران.)1394 ،

)1- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM
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مقایسه با افراد بهنجار ،ترس بیش تری از ارزیابی

normal people in fear from
evaluation of positive and negative
events and quality of friendly
behaviors (P<0/000). According to
the findings of research in
comparison between the people
who have social phobia with normal
people, the affected people have
more fear from evaluation of
positive and negative events and
also these people's friendly
behaviors in comparison with
normal people have low quality.
Also regression analysis showed
that fear from evaluation of positive
and negative events and quality of
friendly behaviors for cast the
symptoms of social phobia disorder
in women.
Key words: positive evaluation,
negative
evaluation,
friendly
behaviors, social phobia disorder.
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برخی نظریههای اولیه فوبی اجتماعی به نقش کمبود مهارتهای اجتماعی تاکید کرده اسخخخت.
ب سیاری از پژوه شگران نیز معتقدند که شك ست در ا ستفاده از مهارتهای اجتماعی موثر بدین
معنی نی ست که شخص در رفتار ناتوان ا ست .بنابراین ،ضعف عملكرد ممكن ا ست به عنوان
نشخخانههای اختالل فوبی اجتماعی نقش دارند که یكی از این متغیرها رویدادهای مثبت و منفی
اسخخت .توضخخیف فاجعه انگیز از رویدادهای منفی اجتماعی به نظر میرسخخد که یك عامل مهم و
اسخخاسخخی در فوبی اجتماعی باشخخد .نظریه پردازان فوبی اجتماعی بر اهمیت باورها و اعتقادات
منفی و ناهنجار و نقش فرایندهای تفكر در پیشخخرفت و نگهداری اختالل فوبی اجتماعی تأکید
زیادی میکنند (کالرك و ولز .)1995 ،1تحقیقات ن شان داده ا ست که افراد دارای سطوح باالی
نگرانی ،در موقعیتهای مختلف اجتماعی ،در مقایسه با افراد غیر نگران رفتارهایی نظیر افزایش
توجه متمرکز شخخخده بر روی فرد در موارد مربوه به خطر اجتماعی ،تكرار زیاد تفكرات خود-
سنجشی منفی (استوپا 2و کالرك ،)1993 ،برداشتهای منفی از اطالعات اجتماعی مبهم (امیر،
فوآ و کولز1998 ،3؛ ا ستوپا و کالرك )2000 ،و برآورد پرهزینهی منفی از رخدادهای اجتماعی
(فوآ ،فرانكلین ،پری و هربرت1996 ،4؛ به نقل از ایپسخخن ،مرکونا ،هیدالگو ،سخخالوادر و گومز-
آمور )2016 ،5را نشان میدهند.
شواهد پژوه شی حاکی ا ست که رویدادهای اجتماعی ناخو شایند منجر به ارزیابی افراد در
رفتار منفی میشود و توضیف رویداد اجتماعی منفی بدین معنی است که آنها نشانههای شخصی
ناخوشخخایند را مطابق با ارزیابی شخخخصخخی تحت تأثیر قرار میدهند ،و رویدادهای ناخوشخخایند
نتی جه بسخخخ ی ار منفی در عوا مل طوالنی مدت آی نده ،مان ند روابط بین فردی خوا هد داشخخخت
(ویلسون و راپی)2004 ،6
رویدادهای زندگی دوران کودکی مانند طالق ،آسیب روان شناختی والدین ،فوت والدین یا
همسر ،اختالالت خانوادگی ،سوء استفاده جنسی در افزایش خطر ابتال به فوبی اجتماعی نقش
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یك منبع پاس خ  ،منعكس کننده نگرانی زیاد باشخخد .متغیرهای زیادی در شخخكلگیری و تشخخدید
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مهمی دارند (چارتر ،ولكر و استن2000 ،1؛ به نقل از حسینی رمقانی و همكاران .)1394 ،عالوه
بر رویدادهای منفی اجتماعی که در فوبی اجتماعی تاثیر دارد ،رویداد های مثبت نیز تاثیر گذار
ه ستند .مدل شناختی فوبی ارزیابی منفی رویدادهای مثبت را در آغاز و نگهداری اختالل فوبی
تكراری پیشبینی میکنند که طرف مقابلشان در واکنشهای آینده توقع بیشتری از آنها خواهند
داشخخخت ،به این شخخخكل رویدادهای مثبت اجتماعی رویدادهای منفی اجتماعی را در بر خواهد
داشت (الدن ،ملینگز و الپوسا .)2004 ،2پژوهشها نشان میدهد افراد دارای فوبی اجتماعی از
رویدادهای مثبت اجتماعی میترسند و آنها را به شكل منفی که سبب نگهداری نگرانی میشود،
تفسیر میکنند (کالرك و ولز.)1995 ،
متغیر دیگر در ارتباه با نشانههای اختالل فوبی اجتماعی کیفیت روابط دوستانه میباشد که
در ای جاد و نگ هداری این اختالل مؤثر اسخخخت .افراد دارای فوبی اجت ماعی از کیف یت روابط
دو ستانه ضعیفی برخوردار ه ستند (توماس .)2009 ،3تو ضیف فاجعهانگیز از رویداد اجتماعی
منفی به نظر میرسخخد که یك عامل اسخخاسخخی در فوبی اجتماعی اسخخت .نظریه پردازان فوبی
اجتماعی بر اهمیت باورها و اعتقادات منفی و ناهنجار و نقش فرایندهای تفكر در پیشخخرفت و
نگهداری این اختالل تأکید زیادی میکنند .در تحقیق م شابه که تو سط جا ستین ،وکس ،آنتونینا
و ساو ستی )2011( 4با هدف برر سی تاثیر طرد اجتماعی به عنوان رویداد منفی در افراد دارای
فوبی اجتماعی باال و پایین صورت گرفت ،مشخص شد زمانی که افراد با فوبی اجتماعی توسط
یك فرد غریبه به دنبال یك تعامل رو در رو طرد میشخخخوند ،این تجربه ناخوشخخخایند تعامالت
بعدی با افراد جدید را تحت الشعاع قرار میدهد (وکس ،جاستن و ساوستی.)2011 ،
آلدن و تویلر ،)2004( 5برای بهتر تو ضیف دادن طبیعت و نقش رویداد مثبت اجتماعی در فوبی
اجتماعی ،تحقیقاتی را انجام دادند که یكی از آنها ،ارتباه شخخخناختی ارزیابی منفی از رویداد
مثبت اجتماعی میباشد .در این تحقیق ،به این نتیجه رسیدند که کمال گرایی منفی و ترسهای
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اجتماعی مهم میداند .به عبارت دیگر ،بعد از دریافت بازخورد مثبت این افراد به صخخخورت
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میان فردی مرتبط با فوبی اجتماعی ،به طور چشمگیری نمرات معیار شناختی فوبی اجتماعی را
پیشبینی میکند.
1

پژوهش ناپ ،بائوم ،لیلیافم ،اسخخختین و هانس ( ،)2010نشخخخان داد که حالتهای خاص و
فردی مزمن و هم نوسخخانات یا تغییرات موقت ،هر دو ممكن اسخخت در قدرت خود تنظیمی بر
روی رویدادهای مثبت ،تاثیرگذار باشخخخند .اسخخختراتژی های خود تنظیمی و فوبی اجتماعی یا
رفتارهایی که توسط آن افراد خود را مورد تعدیل و تنظیم سازی قرار میدهند ،پیش بینی کننده
تناوب یا نتایج واکنش گرایی نسخخبت به حوادو و رویدادهای کامالم مثبت میباشخخند .کالرك و
ولز ( )1995نسخخخز بیان میکنند برای افراد دارای فوبی اجتماعی ،خود تنظیمی در موقعیتها و
شرایط اجتماعی اغلب به عنوان رفتارهای امنیتی از قبیل صحبت کردن خیلی کم ،خوردن شام
در رستوران خیلی زودتر و یا خیلی دیرتر ،و در هنگامی که افراد کمی حضور دارند ،جستجوی
تضخخمین از سخخوی افراد شخخریك و انحراف توجهات از طریق پرسخخیدن سخخواالتی از افراد دیگر،
مشخخخص میشخخود (جاسخختین و همكاران .)2011 ،فوبی اجتماعی ،به عنوان یك اختالل روانی
ن سبتام رایج (ک سلر ،ا ستین و برگلند ،)1998 ،2با آ سیب میان فردی مرتبط ا ست ولی ن شان دادن
اینكه فوبی اجتماعی مخالف با بیماری های روانی دیگر چگونه بر روی رابطه دو ستی تاثیر می
گذارد ،د شوار ا ست .وی شمن ،شلدن و گئورینگ )2000( 3ن شان دادند که فوبی اجتماعی به
صخخورت ویژهای با کیفیت رابطه دوسخختی پذیرفته شخخده ارتباه دارد .بسخخیاری از تحقیقات و
مطالعات صخخورت گرفته نشخخان می دهند که فوبی اجتماعی ناهنجار دارای تاثیرات تعیین کننده
درون فردی می باشند .به عنوان مثال ،در یك تحقیق ،رادبوگ ،)2009( 4دریافت که افراد دارای
اختالل فوبی اجتماعی گزارش کننده کیفیت مختل و معیوب دو ستی ،بی شتر از عوامل گوناگون
مانند کیفیت روابط خانوادگی و تشخیص اختالالت ذهنی دیگر مانند افسردگی ،بودند.
تحقیقی که توسط راپی و اسپارون ( )2009صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که افراد دارای
اختالل فوبی اجتماعی نابهنجار از کیفیت نامنا سب در روابط خانوادگی و روابط رمانتیك خود،
1- Knappe, Baum, Lydiafehm, Stein & Hans
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3- Whisman, Sheldon & Goering
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رویدادهای اجتماعی بر روی ظرفیت یا توانایی خود تنظیمی تاثیرگذار اسخخت و هم تفاوتهای
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برخوردار ه ستند (هی سام ،مك تیگو ،شاومن و وی سر 1و همكاران .)2010،در تحقیقی م شابه
رادبوگ و فرناندز ،)2010( 2به این نتیجه رسخخخیدند که مسخخخایل و مشخخخكالت درون فردی که
باالترین عوامل مرتبط با فوبی اجتماعی و اجتناب ه ستند ،مواردی بودند که با صمیمیت کم و
که آیا بین ارزیابیهای مثبت و منفی و کیفیت رفتارهای دوستانه در افراد دارای نشانههای فوبی
اجتماعی در مقایسه با افراد بهنجار تفاوت وجود دارد؟

روش
این پژوهش علی مقای سهای و از نوع مورد -شاهدی ا ست که ب صورت گذ شتهنگر انجام
شده است .همچنین در این پژوهش از روش همبستگی جهت پیشبینی استفاده شد .به منظور
پیشبینی نشخخخانه های فوبی اجتماعی غیر بالینی در زنان نقش متغیر مالك و ترس از ارزیابی
رویدادهای مثبت ومنفی وکیفیت رفتارهای دو ستانه نقش متغیرهای پیشبینی را ایفا میکند .دو
گروه بر اساس متغیرهای سن ،تحصیالت و وضعیت تأهل همتا گردیدند.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان  25-18سال ،ساکن شهر تهران در سال 1395
می باشخخخد ( .)n=3500نمو نه گیری این پژوهش در دو مرح له ان جام گرد ید :الف) مرح له
شنا سایی :در این مرحله  600زن به صورت ت صادفی خو شهای مرحلهای از میان زنان شهر
تهران  ،به شرح زیر انتخاب شدند .از بین  5منطقه ،دو منطقه به طور ت صادفی انتخاب و از هر
منطقه  300زن به طور تصادفی انتخاب گردید .ب) مرحله انتخاب آزمودنیها :بعد از شناسایی،
از میان زنان با فوبی اجتماعی 74 ،زن به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید .همچنین در این
مرحله  74زن بهنجار از نظر سخخن ،تحصخخیالت و وضخخعیت تأهل با گروه دارای فوبی اجتماعی
همتا شدند.
ابزار گردآوری داده های پژوهش
مقیاس فوبی اجتماعی (کانور 3و همكاران :)2000 ،یك مقیاس خود سخخخنجی  17مادهای
اسخخخت که ف وبی اجت ماعی با سخخخه خورده مقیاس ترس ،اجتناب و ناراحتی فیزیولوییكی را

1- Hisam, McTeague, Shumen & Wiser
2- Fernandez
3- Connor
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تاثیرگذاری پایین مرتبط بودند .با توجه به مطالب فوق ،سؤال ا صلی پژوهش حا ضر این ا ست
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میسخخنجد .هر ماده بر اسخخاس مقیاس لیكرت  5درجهای درجهبندی شخخده اسخخت .طهماسخخبی
( ،)1384پایایی باز آزمایی این ابزار را در ایران  0/82و همسخخخانی درونی آن را با روش آلفای
کرونباخ 0/86گزارش کرده است.
ارزیابی مثبت طراحی شده ا ست .این مقیاس به صورت لیكرت  10درجهای از صفر( ا صالم
در ست نی ست ) تا ( 9کامالم در ست ا ست) درجهبندی شده ا ست .این مقیاس برای پیشبینی
اضخخخطراب تعامل اجتماعی باال و ترس از ارزیابی مثبت خفیف مورد سخخخنجش قرار میگیرد.
شكری و همكاران ( ،)1387اعتبار و روایی این مقیاس را تأیید کردهاند.
مقیاس ترس از ارزیابی منفی (لری :)1983 ،1شامل  12سوال میباشد که میزان اضطراب
تجربه شده افراد یا ترس از ارزیابی منفی آنان را اندازهگیری میکند .نمرهدهی بر اساس مقیاس
 5درجهای لیكرت از ( 1هرگز صدق نمیکند) تا ( 5تقریبا همی شه صدق میکند) ،میبا شد.
ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در گروه دان شجویان  0/96گزارش شده ا ست و پایایی باز
آزمایی آن پس از چهار هفته  r=0/75بدسخخخت آمده اسخخخت .ضخخخریب آلفای کرونباخ آن نیز
0/84گزارش شده است (شكری و همكاران.)1387 ،
مقیاس رفتار دو ستانه (ریزمن :)1983 ،2این مقایس  40ماده دارد که آزمودنی به صخخورت
مقیاس لیكرت  5درجهای ،از کامالم موافق تا کامالم مخالف به آنها پاسخخخ میدهد .این مقیاس
چهار مولفه خود انگاره ،پذیرندگی ،پاداش بخشی و بیگانگی را اندازهگیری میکند .ابوالقاسمی
( )1389در پژوهشخخی روی زنان ،پایایی این ابزار را با مقیاس رضخخایت از زندگی رنیر  0/30و
ضریب آلفای کرونباخ را  0/79گزارش کرده است.

یافتههای پژوهش
جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرات رفتارهای دوستانه و مؤلفه های آن در زنان بهنجار و دارای فوبی
اجتماعی

1- Leary
2- Riesman
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مقیاس ترس از ارزیابی مثبت :یك مقیاس  10آیتمی ا ست که به منظور سنجش ترس از
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متغیر

زنان دارای فوبی اجتماعی

زنان بهنجار

کیف یت رف تار های

خودپنداره

84/25

77/3

1/024

6/03

دوستانه

پذیرندگی

36/26

10/3

72/25

2/03

پاداش بخشی

63/26

12/3

69/25

38/3

بیگانگی

80/23

94/3

69/23

13/4

کل

19/102

27/9

87/96

85/11

رویدادهای مثبت

66/27

24/11

39/45

51/15

رویدادهای منفی

10/12

26/8

18/28

86/8

ترس از ارزیابی

همانطور که در جدول یك مشخخاهده می شخخود میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت رفتارهای
دوسخخخ تا نه در ز نان بهن جار و دارای فوبی اجت ماعی به ترت یب()87/96(،)27/9( ،)19/102و
( ،)11/85می باشد.
بیشخخخترین انحراف مع یار نمره ترس از ارز یابی رو یداد ها در ز نان دارای فوبی اجت ماعی
( ،)86/8می باشد.
قبل از اسخختفاده از آزمون پارامتریك تحلیل واریانس چند متغیری جهت رعایت فره های
آن ،از آزمونهای باکس و لون ا ستفاده شد .برا ساس آزمون باکس که برای هیچ یك از متغیرها
معنی دار نبوده ا ست ،شره همگنی ماتریس های واریانس /کواریانس به در ستی رعایت شده
است ،)BOX= 45/21،F=28/1،P= 0/21( .بر اساس آزمون لون و عدم معنی داری آن برای
همه متغیرها ،شره برابری واریانس های بین گروهی رعایت شده است.
نتایج آزمون المبدای ویلكز نشخخان داد که اثر گروه بر ترکیب رفتارهای دوسخختانه و ترس از
ارزیخخا بی ه لی م ثبخخت و  ،م ن فی م ع نی دار می بخخاشخخخخد[F 3/144= (6/054 ،> P0/001
=Wilks]. 0/074آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره مانووا را مجاز می
داند .نتایج نشخخخان داد که حداقل بین یكی از متغیرهای مورد بررسخخخی در بین دو گروه مورد
بررسخخی تفاوت معناداری وجود دارد .مجذور اتا که در واقع مجذور ضخخریب همبسخختگی بین
متغیرهای واب سته و ع ضویت گروهی ا ست ،ن شان میدهد ،که تفاوت بین سه گروه با توجه به
متغیرهای وابسخخته در مجموع معنی دار اسخخت و میزان این تفاوت  53درصخخد اسخخت .یعنی 53
درصد واریانس مربوه به اختالف بین سه گروه در تاثیر متقابل متغیرهای وابسته میباشد.
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میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار
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جدول  :2نتایج آزمون معنی داری تحلیل واریانس چند متغیری ) ،(MANOVAبرروی نمره های
ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت و منفی و کیفیت رفتارهای دوستانه
ترس از ارزیخخا بی

108/197

1

F
1/076

108/197

0/000

رویدادهای مثبت
ترس از ارزیخخا بی

520/598

1

520/598

132/814

0/000

رویدادهای منفی
کیف یت رف تار های

1464839/027

1

1464839/027

293/1

0/000

دوستانه
گگروه

ترس از ارزیخخا بی

70/116

1

70/116

36/63

0/000

رویدادهای مثبت
ترس از ارزیخخا بی

14/968

1

14/968

79/131

0/000

رویدادهای منفی
کیف یت رف تار های

1081/08

1

1081/08

54/9

0/002

دوستانه
ترس از ارزیخخا بی

18/267

146

54/183

-

-

رویدادهای مثبت
ترس از ارزیخخا بی

33/107

146

45/73

-

-

-

-

رویدادهای منفی
کیف یت رف تار های

89/165

146

31/113

دوستانه

همانطور که در جدول  2مالحظه می شود بین میانگین نمرات ترس از ارزیابی رویدادهای
مثبت ( ،)=36/63ترس از ارزیابی رویدادهای منفی ()= F79/131و کیفیت رفتارهای دو ستانه
( )= F54/9تفاوت معنی داری بین دو گروه زنان بهنجار و دارای فوبی اجتماعی وجوددارد.
( ،) P> 0/01به ع بارت دیگر ،م یانگین ترس از ارزیابی رویدادهای مث بت و منفی و کیفیت
رفتارهای دوستانه در زنان دارای فوبی اجتماعی از زنان بهنجار کمتر است .
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مدل

متغیر وابسته

SS

dF

MS

P
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جدول  :3ضریب همبستگی ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت و منفی و رفتارهای دوستانه با فوبی
اجتماعی در زنان دارای فوبی اجتماعی

تخخرس از ارزیخخابخخی

رویدادهای مثبت

رویدادهای منفی

دوستانه

1

0/522

-0/135

***

رویدادهای مثبت
تخخرس ازارزیخخابخخی

0/587

0/522

رویدادهای منفی

***

رفتارهای دوستانه

-0/135

***

1
-0/257

-0/257

0/721

**

***

1

-0/272
**

**

ه مانطور که در جدول  3مشخخخا هده می شخخخود بین ترس از ارز یابی رو یداد های مث بت
( ،= r0/587ترس از ارزیابی رویدادهای منفی (= r 0/721و رفتارهای دو ستانه (= r-0/272با
فوبی اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد.
جدول :4نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری عالئم فوبی اجتماعی بر روی ترس از ارزیابی
رویدادهای مثبت و منفی و رفتارهای دوستانه در زنان
مدل

SS

DF

MS

رگرسیون

518/13494

1

518/13494

باقیمانده

98/25655

146

کل

50/39150

متغیرهای پیش بین

R

R2

147
ARS

F

P

79/76

0/000

726/175
ضرایب غیراستاندارد

ضخخخخرایخخب

t
)(p

استاندارد
Constant

SE
700/2

B
154/1

Beta
-

0/068

0/59

0/587

0/424
0/627

تخخرس ازارزیخخابخخی

0/58

0/34

0/34

رویدادهای مثبت
تخخرس ازارزیخخابخخی
رویدادهای منفی

8/76
0/000

0/76

0/58

0/57

0/087

0/78

0/057

9/04
0/000
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متغیر

تخخرس از ارزیخخابخخی

ترس از ارز یابی

کیفیخخت رفتخخارهخخای

فوبیا
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روابط دوستانه

0/76

0/58

0/58

0/082

-0/139

0/093

-1/68
0/094

برای تعیین تأثیر هریك از متغیرها ،ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت و منفی و کیفیت
معادله رگرسیون وارد شدند .در جدول  4میزان Fمشاهده شده معنی دار است )(000/0> P
و  58درصخخد از واریانس عالئم فوبی اجتماعی توسخخط متغیرهای ترس از ارزیابی رویدادهای
مثبت و منفی و کیفیت رفتارهای دوستانه تبیین می شود .همانطور که مشاهده می شود ترس از
ارزیابی رویدادهای مثبت (= B) 0/587و ترس از ارزیابی رویدادهای منفی (= B) 0/057می
توانند تغییرات مربوه به فوبی اجتماعی را در زنان دارای این بیماری را به صخخخورت معنی دار
پیش بینی کنند.

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسخخی مقایسخخه ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت و منفی و کیفیت
رفتارهای دوستانه در افراد دارای فوبی اجتماعی و بهنجار بود .نتایج پژوهش نشان داد که ترس
از ارزیابی منفی رویدادهای مثبت در افراد دارای فوبی اجتماعی در مقایسه با افراد بهنجار بیشتر
ا ست .این نتیجه در را ستای یافتههای کالرك و ولز ( ،)1995الدن و ملینگز و الپو سا (،)2004
و ا لدن و هم كاران ( ،)2008قرار دارد .برطبق ن تایج بدسخخخت آمده ،م یانگین نمرات ترس از
ارزیابی رویدادهای مثبت در افراد دارای فوبی اجتماعی از افراد بهنجار به طور معنیداری کمتر
است .وی سر و همكاران ( )2009بر این باور هستند که ارزیابی منفی رویدادهای مثبت در آغاز
و نگهداری اختالل فوبی اجتماعی بسخخیار مهم میباشخخد .افراد دارای فوبی اجتماعی از رویداد
مثبت اجتماعی میتر سند و آنها را به شكل منفی که سبب نگهداری نگرانی می شود ،تف سیر
میکنند .این افراد رویدادهای اجت ماعی را چه مثبت و چه منفی ،به صخخخورت منفی ارزیابی
میکنند .حتی رویدادهای منفیای که به صخخورت اتفاقی پیش آمده را نیز در موقعیتهای دیگر
به همان صخخخورت منفی ارزیابی میکنند .همچنین با توجه به اینكه رویدادهای اجتماعی چه
مثبت و چه منفی بر روی خود تنظیمی افراد تأثیر می گذارد ،و از آنجایی که افراد دارای فوبی
اجتماعی رویدادهای اجتماعی را به صخخورت منفی ارزیابی میکنند؛ در نتیجه خود تنظیمی این
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رفتارهای دوستانه به عنوان متغیرهای پیش بین و عالئم فوبی اجتماعی به عنوان متغیر مالك در
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افراد بسخخخ یار پایین اسخخخت و پایین بودن خود تنظیمی به نو بهی خود با عث ارز یابی منفی
رویدادهای مثبت میشخخخود (رادبوگ و فرناندز .)2010 ،علت دیگر ارزیابی منفی رویدادهای
مثبت در افراد دارای فوبی اجتماعی ،شك ست در تجربیات مثبت نظیر دو ست دا شتن میبا شد
همچنین در پژوهش حاضخخر مشخخخص شخخد که میانگین نمرات ترس از ارزیابی رویدادهای
منفی در افراد دارای فوبی اجت ماعی از افراد بهن جار به طور معنیداری کمتر بود .به ع بارت
دیگر ،ترس از ارزیابی رویدادهای منفی در افراد دارای فوبی اجتماعی در مقایسه با افراد بهنجار
بیشتر بود .این نتیجه در راستای یافتههای کالرك و ولز ( ،)1995چارتر ،ولكر و استن ()2001
و ویل سون و راپی ( )2004میبا شد .در تبیین این یافته میتوان گفت که حوادو و رویدادهای
منفی اجت ماعی از قب یل اختال فات خانوادگی ،طالق ،فوت وا لدین و بی ماری های روانی افراد
خانواده ،طرد اجت ماعی و ن ظایر این ها ،همگی در به وجود آ مدن و تشخخخد ید اختالل فوبی
اجتماعی تأثیر گذارند (جا ستین و همكاران .)2011 ،افراد با فوبی اجتماعی به مراتب بی شتر از
افراد بهنجار ،رویدادهای اجتماعی را به صورت منفی مورد ارزیابی قرار میدهند و رویدادهای
منفی اجتماعی را بیشخختر به خودشخخان نسخخبت می دهند تا اینكه به عوامل بیرونی نسخخبت دهند
(هیسام و همكاران2010 ،؛ جاستین و همكاران.)2011 ،
یافته دیگر پژوهش حاضخخخر این بود که کیفیت رفتارهای دوسخخختانه در افراد دارای فوبی
اجتماعی پایینتر از افراد بهنجار اسخخخت .این یافته نیز در راسخخختای یافتههای شخخخلدن (،)2000
ویشمن ،شلدن و گئورینگ ( )2000و رادبوگ و توماس ( )2010میباشد.
چگونگی برقراری ارتباه در رفتار افراد تأثیر میگذارد .نداشتن رابطهی دوستانه و صمیمی،
تأثیر منفی بر فرد میگذارد که این اثر منفی در تشخخدید و به وجود آمدن اختالل فوبی اجتماعی
تأثیر زیادی دارد .فوبی اجتماعی نیز به نوبهی خود بر روابط میانفردی افراد اثر منفی میگذارد
که نهایتام کاهش حمایتهای اجتماعی را برای افراد بههمراه دارد (توگراد و همكاران.)2004 ،
همچنین در این پژوهش بین ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت و نشخخخانه های فوبی اجتماعی
همبسخختگی مثبت بهدسخخت آمد .این یافته با یافتههای کالرك و ولز ( )1995و الدن و ملینگز و
الپوسا ( )2000همسو میباشد.
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در تبیین این یافته میتوان گفت با افزایش ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت ،نشخخخانه های
فوبی اجتماعی ،افزایش و با کاهش ترس از ارزیابی رویداد مثبت ،نشانههای فوبی اجتماعی نیز
کاهش مییابد .ارزیابی منفی از رویدادهای مثبت در آغاز و نگهداری فوبی اجتماعی بسیار مهم
شخخكل منفی که سخخبب افزایش نگرانی میشخخود ،تعبیر میکنند (کالرك و ولز .)1995 ،در این
پژوهش ،وجود همبسخخختگی مثبت بین ارزیابی رویدادهای منفی و نشخخخانههای فوبی اجتماعی
گزارش شد .این نتایج نیز با یافتههای چارتر ،ولكر وا ستن ( )2001و ویل سون و راپی ()2004
همسخخو میباشخخد .بدین معنی که با افزایش رویدادهای منفی و ناخوشخخایند ،نشخخانههای فوبی
اجتماعی ،افزایش و با کاهش رویدادهای منفی و ناخوشخخایند ،نشخخانههای اجتماعی نیز کاهش
مییابد.
همچنین در این پژوهش بین کیف یت رف تار های دوسخخخ تا نه و نشخخخا نه های فوبی اجت ماعی
همبسخختگی منفی بهدسخخت آمد .این نتایج با یافتههای توگراد 1و همكاران ( )2004و رادبوگ و
فرناندز ( )2010همسو میباشد .با افزایش کیفیت رفتارهای دوستانه ،نشانههای فوبی اجتماعی
کاهش و برعكس با کاهش کیفیت رفتارهای دوستانه ،نشانههای فوبی اجتماعی افزایش مییابد.
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