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 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 3دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی ،دانشگاه تبریز ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تبریز ،ایران
چکیده
هدف پژوهش ،تعیین نقش احساس شرم در اضطراب اجتماعی ،به واسطۀ خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی بود .صد و هشتاد و
هشت دانشجوی دختر دانشگاه تبریز به روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب و به پرسشنامههای اضطراب اجتماعی ،احساس شرم
و خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی پاسخ دادند .معادلیابی ساختاری نشان داد که احساس شرم قادر است به واسطۀ
خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی ،تغییرات اضطراب اجتماعی را پیشبینی نماید؛ همچنین رابطه مثبتی بین احساس شرم و
خودارزیابی منفی عملکرد اجتماعی وجود دارد بنابراین خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی بین احساس شرم و اضطراب اجتماعی
نقش میانجی را ایفا میکند.
کلیدواژهها :اختالل اضطراب اجتماعی؛ احساس شرم؛ خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی

مقدمه
اضطراب اجتماعی ،یکی از شایعترین اختالالت روانپزشکی مزمن و نیز شایعترین اختالل اضطرابی شناخته شده است (احمدبیگی)1394،
که نشانگر ترس آشکار و پیوسته از موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی بوده و از این باور فرد ناشی میشود که در این موقعیتها وی به طرز
خجالتآور یا تحقیرآمیزی رفتار خواهد کرد (اشلنکر و لیِری ،1982 ،نقل از موری .)2010 ،این افراد ،از ارزیابی منفی دیگران نسبت به خود و یا
انجام عملیکه باعث شرمندگی شود ،بیمناک هستند (امیر ،بومیا و تیلور ،2010 ،نقل از بختیارپور ،حیدری و علیپور خدادادی .)1390 ،پژوهشها
نشان دادهاند که ارزیابی منفی از خود ،هراس از ارزیابی دیگران و اجتناب از موقعیتهای ارزیابی و انتظار اینکه دیگران از فرد ارزیابی منفی داشته
باشند ،از بارزترین خصیصه های اضطراب اجتماعی به شمار میروند (محبوبی ،اعتمادی ،قیاسی ،خراسانی و افکار .)1391،
به نظر میرسد احساس شرم با اضطراب اجتماعی رابطه داشته باشد( .اسکارفِستین ،مارینو و بیدِل2010 ،؛ اِروزکان ،2009 ،نقل از برنا و
سواری )1389 ،دریافتند که احساس شرم ،پیشبینیکننده اضطراب اجتماعی است .زیمباردو ( )2000بر این باور است که احساس شرم ،احتیاط
مفرط در روابط بین فردی است ،بویژه افراد کمرو از ابراز وجود میهراسند ،درباره شیوه واکنش دیگران به خود بسیار حساسند و به سرعت
دستپاچه میشوند و نشانههای جسمانی اضطراب مانند افزایش ضربان قلب ،سرخ شدن چهره و ناراحتی معده را تجربه میکنند .همچنین،
بررسی حسنوند عموزاده ( )1391نشان داد احساس شرم با اضطراب اجتماعی رابطه مثبت دارد .از سویی ،افراد کمرو به نظر پازولو ترس از ارزیابی
منفی دارند که این ویژگی در افراد دارای اضطراب اجتماعی نیز دیده میشود .با این حال رابطۀ بین احساس شرم و اضطراب اجتماعی به شدت
نامشخص است و مطالعات اندکی که در این زمینه وجود دارد ،دال بر این مدعاست (کاویرا ،استین و مالکام ،2002 ،نقل از حسنوند عموزاده،
 .)1391پژوهشگران دربارۀ رابطۀ احساس شرم و اضطراب اجتماعی چهار فرضیۀ متفاوت عنوان کردهاند؛ یک فرضیه این است که این دو در
اساس مشابهند .در این راستا ،به اعتقاد راپی ( ،)1998نقل از میرزایی ،عبداللهی و شاهلقیان ( )1392اصطالحات استفاده شده برای احساس شرم
شامل اضطراب اجتماعی و اختالل شخصیت اجتنابی است که همه به یک موضوع اشاره دارند .فرضیۀ دوم مطرح میکند که این دو در اساس با
هم متفاوتند .در این ارتباط( ،کاردوسی ،1999 ،نقل از میرزایی و همکاران )1392 ،بیان میکند که احساس شرم یک اختالل روانی نیست و فقط
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یک جنبۀ شخصیت است که در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 1مطرح نشده است .فرضیۀ سوم ،اضطراب اجتماعی را شکل افراطی
احساس شرم میداند .در نظر مارشال و لیپست ( )1994و مک نیل ( )2001احساس شرم و اضطراب اجتماعی دو سر یک پیوستار هستند .فرضیۀ
چهارم که توسط (اشنیِر و هکلمن ،1995 ،نقل از میرزایی و همکاران )1392 ،مطرح شد ،احساس شرم را یک طبقه ناهمگون از اضطراب
اجتماعی که ممکن است با موارد خفیف همپوشانی داشته باشد ،در نظر میگیرد .طرفداران این فرضیه معتقدند برخالف اضطراب اجتماعی،
احساس شرم یک اختالل روانشناختی نیست؛ بلکه یک رگۀ شخصیتی است که با رفتارهای اضطرابی و اجتنابی خفیف در موقعیتهای اجتماعی
همراه است ،رفتارهایی که پیامدهای منفی دارند.
عالوه بر این ،در تبیین اضطراب اجتماعی بر نقش عومل فردی نیز اشاره شده است که در این میان ،یکی از صورتبندیهای ممکن
مربوط به کفایت رفتارهای بینفردی افراد دچار اضطراب اجتماعی است .در این صورتبندی ،افراد دچار اضطراب اجتماعی در مهارتهای رفتار
اجتماعی الزم ،کمبودهایی دارند که به شکست یا رد شدن در موقعیتهای اجتماعی منجر میشود .چنین پیامدهای آزارندهای در
موقعیتهایاجتماعی ،به دستیابی این افراد به اضطراب -برانگیختگی منجر میشود .یکی دیگر از صورتبندیهای ممکن ،مربوط به شیوۀ
ارزیابی عملکرد اجتماعی افراد از خودشان است .بندورا ( )1969نشان داده است که بسیاری از افرادی که به دنبال درمان هستند نه بیکفایتاند و
نه مضطرب مهارشده ،بلکه آنها تجربۀ پریشانی شخصی ناشی از استانداردهای بیش از حد باال برای خود ارزیابی دارند و اغلب با مقایسه
نامطلوب ،از دستاوردهای فوقالعاده خود حمایت میکنند.
بنابراین ،ممکن است روشی که افراد عملکردشان را ارزیابی میکنند ،بدون در نظرگرفتن تأثیر واقعی رفتار بر اضطراب و منشهای بعدی،
به رویکرد موقعیت اجتماعیشان تاثیرگذار باشد .در این صورتبندی ،رفتارهای افراد دچار اضطراب اجتماعی ممکن است بطور منطقی با
استانداردهای خارجی مناسب اما بطور نامناسبی ،توسط افراد مضطرب اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد (کالرک و آرکووایتز .)1975 ،مبتنی بر
الگوی کالرک و ولز ( )1995هنگامیکه افراد مضطرب اجتماعی احساس میکنند بطور منفی توسط دیگران ارزیابی میشوند ،توجهشان برای
بازبینی و مشاهده دقیق خود را تغییر میدهند و از اینرو دسترسی به احساسات و افکار منفی درآنها افزایش مییابد.
به هر حال ،بنظر می رسد بین احساس شرم و اضطراب اجتماعی از یکسو و خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی و اضطراب اجتماعی از
سوی دیگر رابطه وجود دارد .با این حال ،این سه متغیر در قالب یک مدل ،در پژوهشهای پیشین مورد بررسی قرار نگرفتهاند .لذا این سؤال
مطرح شد که آیا احساس شرم بواسطه خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی در نشانه های اضطراب اجتماعی نقش دارد؟
روش

شرکتکنندگان
جامعۀ مورد مطالعه متشکل از کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی  94-95بود .در راستای هدف ،تعداد
 188دانشجوی دختر مقطع کارشناسی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای چندمرحلهای انتخاب و دادههای مورد نیاز جمعآوری شد.
با توجه به هدف ،این مطالعه از نوع بنیادی و با توجه به روش جمعآوری دادهها ،توصیفی -همبستگی بود.

ابزار
پرسشنامۀ اضطراب اجتماعی (SPIN؛  :)Social Phobia Inventoryاین پرسشنامه نخستین بار توسط کانور ،دیویدسون و چرچیل
( )2000به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردید و مشتمل بر  17آیتم است که دارای سه مقیاس فرعی ترس ( 6ماده) ،اجتناب ( 7ماده)
و ناراحتی فیزیولوژیک ( 4ماده) است .هر ماده براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای (اصالً= ،0کم= ،1تا اندازهای= ،2خیلی زیاد= 3و بینهایت=)4
درجهبندی میشود .کانور و همکاران ( )2000آلفای کرونباخ آیتمهای مقیاس  SPINرا بطورکلی 0/94 ،و برای سه مؤلفه ترس ،اجتناب و خرده
مقیاسهای فیزیولوژیکی ،به ترتیب برابر 0/91 ،0/89و  0/80محاسبه کردند .در مطالعۀ حسنوند عموزاده ،شعیری و باقری ( )1389ضریب آلفای
پرسشنامه در نیمۀ اول آزمون برابر  ،0/82برای نیمه دوم آزمون برابر  0/76و همبستگی دو نیمه آزمون برابر  0/84بوده است.

)1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM

1370

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعه مقاالت ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
پرسشنامۀ ترس از ارزیابی منفی (FNE؛  :)Fear of Negative Evaluationاین پرسشنامه توسط واتسون و فرند ( )1969به منظور
تشخیص افرادی که ترس از ارزیابی منفی دارند ،ساخته شده و دارای  30سؤال است .نمرهگذاری این مقیاس به این صورت است که  17ماده
پاسخ مثبت ( )+و  13ماده پاسخ منفی ( )-دارد .در بررسی واتسون و فرند ،ضریب اعتبار بازآزمایی آن 0/78 ،و روایی مالکی همزمان0/60 ،
محاسبه شده است .در مجموع ،روایی و اعتبار مطلوبی برای این مقیاس گزارش شده است.
پرسشنامۀ تجدیدنظرشده کمرویی چک و باس (RCBSS؛  :)Revised Cheek and Buss Shyness Scaleاین پرسشنامه توسط
چک ( )1983طراحی شد .مقیاس اولیه آن در سال 1981توسط چک و باس طراحی شده بود .این پرسشنامه دارای  14ماده است و سه
زیرمقیاس کمبود قاطعیت و نداشتن اعتماد به نفس ،پریشانی و دوریگزینی و گستره کمرویی در ارتباط با افراد ناآشنا را شامل میشود که در
ال مخالفم ،مخالفم ،نه مخالفم نه موافقم ،موافقم و کامالً موافقم) درجهبندی میشود .سؤاالت  9 ، 6و
یک طیف لیکرت  5درجهای (کام ً
12معکوس نمرهگذاری میشوند .رجبی و عباسی ( )1389ضریب آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه را  0/71برای عامل اول 0/67 ،برای عامل
دوم و  0/18برای عامل سوم بدست آوردند .همچنین ضرایب روایی افتراقی بین مقیاس کمرویی و عزت نفس روزنبرگ در کل نمونه معنادار بود.

شیوهی اجرا
در راستای جمعآوری دادهها ،ابتدا شرکتکنندگان انتخاب و هدف پژوهش توضیح داده شد و پس از جلب همکاری ،نسبت به توزیع
پرسشنامهها و جمعآوری آنها اقدام شد .جهت تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استباطی شامل مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد.
نتایج
جدول  1نشان میدهد که الف) بین احساس شرم و اضطراب اجتماعی؛ ب) بین احساس شرم و خودارزیابی منفی عملکرد اجتماعی؛ ج)
بین خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی و اضطراب اجتماعی رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد ( .)p<0/01در راستای تحلیل روابط بین
احساس شرم و اضطراب اجتماعی بواسطه خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد:
جدول1
ماتریس همبستگی و شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها
SD
M
1
متغیرها
1
7/92 41/72
 .1احساس شرم
**
0/73
6/12 31/17
 .2اضطراب اجتماعی
 .3خودارزیابی عملکرد اجتماعی 0/52 ** 4/18 21/15

2

3

1
** 1 0/62
** p< 0/01

e

احساس شرم

اضطراب اجتماعی
**

0/30
** (0/49)5/27

(0/59)6/59

خودارزیابی منفی از
عملکرد اجتماعی

e

0/39

شکل  .1مدل ساختاری روابط بین متغیرها
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جدول 2
نتایج آزمون برازش روابط ساختاری
RMSEA

χ2

df

χ2/df

P

GFI

AGFI

CFI

NFI

TLI

0/04

363

121

3

0/15

0/97

0/96

0/96

0/95

0/95

مدل ساختاری نشان میدهد که )1( :احساس شرم با ضریب بتای ( )0/59و مقدار )6/59( tتأثیر مثبت در تغییرات اضطراب اجتماعی دارد؛
( )2احساس شرم با ضریب بتای( )0/49و مقدار )4/85( tتأثیر مثبت در خودارزیابی منفی عملکرد اجتماعی دارد؛ و ( )3خودارزیابی منفی از
عملکرد اجتماعی با ضریب بتای ( )0/49و مقدار )5/27( tتأثیر مثبت و معنیدار در تغییرات اضطراب اجتماعی دارد .از طرفی شاخص های برازش
مدل نشان میدهد که مدل نظری با مدل اندازه گیری شده برازش مطلوب دارد چرا که مقدار ریشه واریانس خطای تقریب ( )RMSEAدر حد
مطلوب (کوچکتر از  )0/06قرار دارد و نسبت χ2/dfدر حد مطلوب (کمتر از  )5واقع شده است و این نسبت در سطح  P<0/05معنیدار نیست.
عالوه بر این شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش اصالح شده ( )AGFIو شاخص نیکویی تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش
هنجاری شده ( )NFIو شاخص توکر -لوئیس ( )TLIهمگی در حد مطلوب (بزرگتر از  )0/90قرار دارند (جدول  .)2از سویی جهت بررسی اثر
غیرمستقیم احساس شرم بر اضطراب اجتماعی بواسطۀ خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی از روش بوت استراپ استفاده شد (جدول.)3
جدول 3
روش بوت استراپ جهت بررسی اثرات غیرمستقیم
متغیر وابسته
متغیر واسط
متغیر
مستقل
اضطراب
خودارزیابی منفی از عملکرد
احساس
اجتماعی
اجتماعی
شرم

حدود بوت استراپ
حد پایین
حد باال
+0/2142
+0/1792

مقدار
سوگیری
0/0007

خطای
برآورد
0/012

مقدار
اثر
0/19

سطح معنی-
داری
P>0/01

جدول  3نشان میدهد که احساس شرم بواسطۀ خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی بر اضطراب اجتماعی تأثیر مثبت و معنیدار
( )P<0/01 ،B=0/19دارد .به تعبیری ،احساس شرم بواسطۀ خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی قادر است 19درصد از تغییرات عالئم
اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معنیدار تبیین کند.
بحث
هدف این پژوهش ،تعیین نقش احساس شرم در اضطراب اجتماعی ،به واسطۀ خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی بود .یافتۀ اول پژوهش
نشان داد که احساس شرم پیشبینیکنندۀ مثبت اضطراب اجتماعی است .این یافته با نتایج پژوهشهای بریگز ،چیک و جونز (،)1986
حسنوندعموزاده ( ،)1391طاهریفر ،فتی و غرایی ( )1388و هافمن ،موسکوویچ و کیم ( )2006همسو است ،چراکه احساس شرم که معموال به
صورت شخصی و نه بر اساس مالک استاندارد شخصی (ترنر ،بیدل و تونزلی )1990 ،تعریف شده است ،یک شکل ناهمگن از اضطراب اجتماعی
است و بیشتر بعنوان فرمی که از این اختالل روانپزشکی غیرقابل تشخیص است ،درک میشود (اشنایدر و هکلمن1995 ،؛ نقل از هوپکو،
استاول ،جونز ،آرمنتو و چیک.)2005 ،
افراد کمرو افکار ناخوشایندی در زمینۀ رویاویی با موقعیتهای اجتماعی دارند ،به گونهای که حساسیت افراطی در عملکردهای اجتماعی از
خود نشان میدهند (جونز و همکاران1986،؛ نقل از حسنوند عموزاده .)1391،همچنین ،احساس شرم یک مشکل فردی بی سر و صداست و
موجب اضطراب اجتماعی ،عدم اعتماد به نفس ،نداشتن مهارتهای اجتماعی و عدم سازگاری با جمع میشود (نقل از یاسینی فرید ،غیاثیزاده و
نثاروند براتی  .)1392،مدل شناختی-رفتاری اختالل اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ (1997؛ نقل از محمدی ،زرگر ،امیدی و باقریان
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سرارودی ،)1392 ،فرایندهای شناختی سوگیرانه را در تداوم این اختالل مهم فرض میکند و بر این فرض است که پیشبینی موقعیت یا خود
موقعیت مفروضههایی را در ذهن افراد مبتال به اضطراب اجتماعی فعال میکند.
یافتۀ دوم این پژوهش بیانگر این است که بین احساس شرم و خودارزیابی منفی عملکرد اجتماعی رابطۀ مثبت وجود دارد .در واقع برای
انسان هیچ حکم ارزشی مهمتر از داوری او در مورد خویشتن نیست و ارزیابی شخص از خویشتن ،قطعیترین عامل در روند تحول روانی اوست.
این ارزشیابی به شیوۀ قضاوت هشیارانه و صریح شفاهی یا کتبی یا برشمردن صفات و توصیف حاالت محدود نمیشود ،بلکه بعد احساسی نیز
دارد .احساسی که جداکردن و شناسایی آن دشوار است ،زیرا پیوسته توسط انسان تجربه میشود ،جزئی از سایر حاالت اوست و در هر واکنش
احساسی وی ،دخالت دارد .هر احساسی زاییدۀ یک برآورد و بازتاب یک ارزشیابی دربارۀ سودمندی یا زیانبخشی برخی از جنبههای حقیقت در
قلمرو حیات آدمی است (بیبی1998 ،؛ نقل از زنجانی ،گودرزی ،تقوی و مالزاده )1388 ،و ارزیابی فرد در مورد تواناییهایش در یک موقعیت بر
تعمیم فرد در مورد عمل کردن یا اجتناب از آن موقعیت مؤثر است (پاترسون ،گرین و باسون2002 ،؛ نقل از حسنوند عموزاده )1391 ،و از آنجا
که ترس از قضاوت و ارزیابی منفی در مضطربان اجتماعی مانع بروز توانمندیهایشان میشود ،فرد به سمت اجتناب ،منفعل بودن و در نهایت
ناتوانی در انجام فعالیتهای عملکردی کشانده میشود (هافمن و همکاران.)2006 ،
همچنین ،نتیجه پژوهش بوگلز و مانسل ( ،2004نقل از بختیارپور و همکاران )1390،نشان میدهد که در طول تعامالت اجتماعی توجه
شخص میتواند بطور درونی بر جنبههایی از خویشتن مانند تحریکات درونی ،رفتار و هیجانات جهت داده شود یا بطور بیرونی در جهت اشخاص
دیگر جهت داده شود .زیمباردو ( )2000بر این باور است که احساس شرم ،احتیاط مفرط در روابط بین فردی است .بویژه افراد کمرو از ابراز وجود
میهراسند ،درباره شیوه واکنش دیگران به خود بسیار حساسند و به سرعت دستپاچه میشوند و نشانههای جسمانی اضطراب را تجربه میکنند.
یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که خودارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی پیشبینیکنندۀ مثبت اضطراب اجتماعی است .این یافته با نتایج
پژوهشهای پیراسته مطلق و پیشرو نصرآباد سفلی ( )1391و لطفی ،ابوالقاسمی و نریمانی ( )1392همسو است .سازه ترس از ارزیابی منفی در
برگیرنده بخشهایی از جمله افکار ،چشمداشتها ،داوریهای اجتماعی منفی و رفتارهای شرمآور است (داداشزاده ،یزداندوست ،غرایی و اصغرنژاد
فرید .)1391 ،در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که افراد مضطرب اجتماعی از واکنشهای افراد دیگر برای بدست آوردن سرنخهایی که
چگونه ارزیابی میشوند ،استفاده نمیکنند ،بلکه در عوض آماده ارزیابیهای منفی اغراقآمیز در مورد خودشان هستند تا مشاهدۀ قضاوتهای
دیگران و آنها بطور خودکار فرض میکنند که این اطالعات مربوط است به اینکه چگونه دیگران آنها را ارزیابی میکنند .بنابراین بجای مشاهده
واکنش های دیگران ،افراد مضطرب اجتماعی توجهشان را به درون متمرکز میکنند و تنها روی خودشان تمرکز میکنند (کالرک و ولز1995 ،؛
بختیار پور و همکاران .)1390،بررسی اشلنکر ( )1980نشان میدهد که نگرانی افراد از ارزیابی نامناسب دیگران بعنوان یک عامل بازدارندۀ درون
فردی است و بازتاب آن در گسترهای از پدیدههای اجتماعی -روانشناختی مانند ابراز خود ،رفتار حمایتکننده اجتماعی ،خود ناتوانسازی و
اضطراب اجتماعی درخور توجه است.
اعتماد به پاسخ شرکتکنندگان در تکمیل پرسشنامهها مهمترین محدودیت این مطالعه بود که یافتههای پژوهشحاضر را باید به دیده
احتیاط نگریست .همچنین پژوهش حاضر روی دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شده است و به همین دلیل باید از تعمیم یافتهها به سایر اقشار
جامعه اجتناب شود .بر این اساس ،پیشنهاد می شود که این پژوهش روی نمونه بیماران مضطرب اجتماعی و غیردانشجویی نیز اجرا شود .بعالوه
در پژوهشی گسترده تر به بررسی تفاوت میانگین ترس از ارزیابی منفی عملکرد اجتماعی به تفکیک جنسیت پرداخته شود.
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