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Abstract
Background and purpose: New theories about social anxiety focus on the cognitive processes
such as metacognition and anxiety sensitivity. The purpose of this study was to determine the effect of
metacognitive beliefs and anxiety sensitivity in social anxiety disorder.
Materials and methods: In a correlational study, 261 university students (118 males and 143
females) were selected using convenience sampling in 2013-2014. Participants completed the Anxiety
Sensitivity Index (ASI; Reiss et al., 1986), Metacognition questionnaire (Wells, 2004) and Social Phobia
Inventory (Canoor, 2000).
Results: The mean ages of male and female subjects were 23±2.74 and 20±2.60, respectively.
The results indicated significant relationship between some components of metacognitive beliefs and
social anxiety (t=6.28, P<0.001). Also, social anxiety was predicted by the components of anxiety sensitivity.
Conclusion: This study showed the effects of anxiety sensitivity and metacognitive beliefs on
social anxiety.
Keywords: metacognitition, anxiety, mental disorder
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زهرا توانا

چكیده
سابقه و هدف :نظریه های معاصر در مورد اختالل اضطراب اجتماعی بر نقش فرآیندهای شناختی همچون فراشنناخ
و حساسی
حساسی

اضطرابی در پدیدآیی و تدا وم این اختالل تأکید دارند .هدف از این مطالعه تعیین تأثیر باورهنای فراشنناختی و
اضطرابی در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی میباشد.

مواد و روشها :در این مطالعه همبستگی  162دانشجوی دانشگاه شناهد در سنال تیلنی ی  221( 2131-2131پسنر و
 241دختر) به صورت نمونهگیری تلادفی انتخاب و به پرسشنامههای حساسی

اضطرابی ،باورهای فراشناختی و اضنطراب

اجتماعی پاسخ دادند .برای تی یل دادهها نیز از نرمافزار  spss-16استفاده شد.
یافتهها :میانگین و انیراف معیار سن پسران و دختران یه ترتیب  11 ±1/44و  16 ± 1/66به دسن

آمند و دامننه سننی

نمونه پژوهش  23-11بود .نتایج نشان داد که تعدادی از مؤلفنههنای باورهنای فراشنناختی رابطنه معننیداری بنا اضنطراب
اجتماعی دارند ( .)t =6/11 ،p <6/662همچنین نتایج بیانگر این بود که مؤلفههای حساسی

اضطرابی نیز قادر به پنیشبیننی

اضطراب اجتماعی میباشند.
استنتاج :نتایج پژوهش نشان از تأثیرگذاری باورهای فراشناختی و حساسی
واژه های کلیدی :باورهای فراشناختی ،حساسی

اضطرابی بر اضطراب اجتماعی دارد.

اضطرابی ،اضطراب اجتماعی

مقدمه
کنترل ،اصنالح و تفسنیر تفرنر نقنش دارنند .حساسنی

اختالل اضطراب اجتماعی اختاللی اس که با ترس
افراطی از موقعین هنای عم رنردی و اجتمناعی کنه در

اضطرابی نیز نشاندهنده میل به تفسیر پیامدهای جسمانی،

آنها احتمال تیقیر و شرمسناری وجنود دارد ،مشنخ

روانشناختی و اجتماعی تجارب اضطرابی به عنوان امنوری

میشود( .)2نظریههای معاصر بر نقش فرآیندهای شناختی،

آزارنده و خطرناک اس ( .)5،4نتنایج برخنی پنژوهشهنا

اضنطرابی در تنداوم اینن

بنه عننوان

بهویژه فراشناخ

و حساسنی

اختالل تأکید دارند( .)1،1فراشناخ

نشان میدهد که اینن دو متغینر ممرنن اسن

اشاره به ساختارهای

عوامل بالقوه در تیول نشنانههنا و مؤلفنههنای اضنطرابی

روانشناختی ،دانش ،رویدادها و فرآیندهایی دارد که در

ت قنی شونند( .)4،6لنذا پژوهنش حاضنر بنا هدف بررسی
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نقش باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی
در پیش بینی اضطراب اجتماعی

گزارش کوتاه

کریم گل محمدی و همکاران

همزمان نقش باورهای فراشناختی و حساسی اضنطرابی در

شده اس ( .)2پرسشنامه حساسی اضطرابی نیز پرسشننامهای

پیشبینی اختالل اضطراب اجتماعی دانشجویان انجام شد.

 26گویهای اس که به صورت پنج گزینهای (خی یکم تا
خی یزیاد) درجهبندی میشود .ساختارپرسشنامه ازسه عامنل

روش پژوهش از نوع همبستگی (تی یل رگرسیون)

شناختی ( 4گویه) و ترس از مشاهده شدن توسط دیگنران

و جامعه آماری آن ،دانشجویان دانشگاه شاهد تهنران در

( 4گویه) تشریل شده اس  .بررسی ویژگیهای روانسنجی،

نیم سال اول سال تیلی ی  2131-2131بود .باتوجنه بنه

ثبات درونی باالی آن را (آلفای بین  6/16تنا  )6/36نشنان

تنوع حجم نمونه و با احتساب نرخ ریزش حجم نمونه در

داده اس ( .)4اعتبار بازآزمایی بعد از  1هفته 6/45 ،و بنه

مطالعه حاضر  166نفر تعیین شد( .)1برای انجنام پنژوهش

مدت سه سال 6/42 ،بوده اس  .اعتبار آن در نمونه ایرانی

ابتنندا ،پرسشنننامههننای مربوطننه بننین  166دانشننجوی ایننن

براساس سه روش همسانی درونی ،بازآزمایی و تلننیفی

دانشگاه (دانشردههای انسانی ،کشاورزی ،فنی مهندسنی،

برای کل مقیاس به ترتیب  6/35 ،6/31و  /346به دسن

ع ننوم پایننه ،پرسننتاری ،پزشننری و دننندان پزشننری) و بننه

آمده اس ( .)4روایی براساس سه روش روایی همزمان،

صورت تلادفی توزیع شد .بعد از گردآوری پرسشنامهها،

همفرنس دارد بستگی خرده مقیاسها با مقیاس کل و بنا

تعدادی از آنها به دلیل مخدوش بودن ،از روند پژوهش

یردیگر و تی یل عامل میاسبه شند .رواینی همزمنان از

کنار گذاشته شدند .روش کار نیز به این صورت بود که

طریق اجرای همزمان با پرسشنامه ( )SCL-90انجنام شند

پژوهشگران در سطح دانشگاه با دانشجویان دانشردههنای

کننه ضننریب همبسننتگی  6/56حاصننل آن بننود .ضننرایب

مخت ف صیب

و درباره پژوهش توضییاتی ارائه دادند

همبستگی با نمره کل نیز بین  6/44تا  6/11متغیر بود(.)4

و سپس از آنها درخواس کردند که در صورت امرنان

مقیاس هراس اجتماعی ( Conoorو همرناران)1666 ،

نماینننند .در صنننورت پنننذیرش

که به صنورت  5گزیننهای،

در پنننژوهش شنننرک

نیز مقیاسی  24مادهای اس

دانشجویان ،پرسشنامههای پژوهش در اختیار آنها قنرار

درجهبندی میشود .پایایی پرسشنامه در گروههای مبنتال

بننه

به اضطراب اجتماعی ،برابر با ضریب همبستگی  6/41تنا

تیلیل در دانشگاه در هنگام اجرای پژوهش بود .بنرای

 6/13میباشد .همسنانی دروننی در گنروه افنراد بهنجنار

جمنننعآوری اطالعنننات از پرسشننننامههنننای باورهنننای

برای کنل مقیناس 6/34 ،گنزارش گردینده اسن  .نقطنه

فراشنناختی (،(Meta Cognition Questionnaire (MCQ

 6/41و نقطنه بنرش  26بنا

مننیگرفن  .معیننار ورود بننه پننژوهش تنهننا اشتتال

برش  25با کنارایی تشنخی

اضطرابی ()Anxiety Sensitivity Index (ASI

کارایی  ،6/16افراد بنا اخنتالل اضنطراب اجتمناعی را از

و هراس اجتماعی )(Social Phobia Inventory (SPIN

گروه کنترل فاقد اضطراب اجتماعی ،تمییز میدهنند(.)1

استفاده شد .پرسشنامه باورهای فراشناختی (ولنز)1664 ،

در پایان تی یل دادهها به وسی ه نرمافزار  spssنسخه  26و

حساسی

مقیاسننی  16گویننهای اس ن
شناختی ،باورهای مثب

کننه شننامل  5عامننل اعتمنناد

درباره نگرانی ،وقوف شناختی،

باورهای منفنی دربناره غینر قابنل کنتنرل بنودن افرنار و

با استفاده تی یل رگرسیون همزمان انجام شد.

یافته ها و بحث

باورهایی درباره نیاز به کنترل افرار و به صنورت چهنار

با توجه به مخدوش بنودن تعندادی از پرسشننامههنا

درجهای از ( 2موافق نیستم) تا (4کامالً موافقم) میباشد.

(22/14درصد) ،در نهاین

 162پرسشننامه ( 221پسنر و

آلفای کرونبناخ بنرای خنردهمقیناسهنا  6/41تنا  6/31و

 241دختر) با میانگین و انینراف معینار سنن ینه ترتینب

پایایی بازآزمایی برای نمره کل بعند از دوره  6/14گنزارش

11 ± 1/44و  16 ± 1/16شد .با توجه به اینکنه دانشنجویان
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مواد و روش ها

ترس از نگرانیهای بدنی ( 1گویه) ،ترس از نداشتن کنتنرل

در پژوهش حضور داشتند ،دامنه سنی نموننه بنین  23تنا

نگرانی و باورهای فراشناختی منفی (مانند «هیچ کنترلنی

 11سال بود .نتایج جدول شماره  2نشان داد کنه از مینان

بننر نگرانننی ننندارم») درگیننر سننندرم شننناختی -تننوجهی

 5مؤلفننه باورهننای فراشننناختی تنهننا دو مؤلفننه باورهننای

منیشننوند کننه ایننن امننر بننه تننداوم نشننانههننای اضننطراب

فراشناختی منفی و کارآمدی شنناختی بنا ضنرایب بتنای

اجتماعی میانجامد یا با تواننایی فنرد در کننار گذاشنتن

 6/466و  6/241قادر به پیشبینی اضطراب اجتماعی هسنتند

سبک تفرر ناسازگارانه تنداخل نمنوده و باعنش تشندید

کنه هنر سنه

که نتنایج

و نتایج جدول شماره  1نیز بیانگر این اس
مؤلفه حساسی

اضطراب میگردد( .)22البته الزم به رکر اس

ایننن پننژوهش بننا نتننایج پننژوهش حسنننوننند عمننوزاده و

اضطرابی با ضرایب بتای 6/121 ،6/114

همرنناران ( )2131کننه نشننان دادننند تمننامی مؤلفننههننای

و  6/161توانایی پیش بینی اضطراب اجتماعی را دارند.
همننانطورکننه رکننر گردینند در حننوزه شننناختی،

باورهای فراشناختی با اضطراب اجتماعی رابطه معننیدار

تئوریهایی برای تبیین اختالل اضطراب اجتماعی وجود

این امر را شاید بتوان

دارد .در این تئوریها به نقش و اهمین

دارند ،ناهمخوان میباشد که ع

سنوگیریهنای

تفاوتهای فردی که در شرلگیری فرآیندهای شناختی

شناختی در به وجود آمدن این اختالل اشاره شده اسن .

و فراشننناختی وجننود دارد ،دانسنن  ،زیننرا فرآیننندهای

در این پژوهش نیز هدف ،بررسی تأثیر عوام ی همچنون

شناختی دارای دو جنبه مستقل اما مرتبط بنا یردیگرنند:

اضنطرابی بنر اخننتالل

دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی ،از اینن رو تجربنه

اضطراب اجتماعی بود .نتایج پژوهش نشان میدهند کنه

فراشننناختی مننیتواننند در تعامننل بننین شننخ

و میننیط،

از میان مؤلفههای باورهنای فراشنناختی تنهنا مؤلفنههنای

دانش شنناختی و باورهنای فراشنناختی را متنأثر سنازد و

باورهای فراشناختی منفی و کارآمدی شنناختی قنادر بنه

تفنناوتهننایی را در روابننط مؤلفننههننای فراشننناختی بننا

پیشبینی اضطراب اجتماعی هستند .این یافته را میتوان با

متغیرهای همبسته ظاهر کند(.)1همنین نتایج نشان داد که

پژوهشهنای  Wellsو  )1662( Carterو  Higaو Daleiden

بننین حساسننی

اضننطرابی و مؤلفننههننای آن و اضننطراب

( )1664همسننو دانسنن ( .)26،3در تبینننین ایننن مط نننب

اجتماعی رابطه مثب

باورهنای فراشنناختی و حساسننی

می توان اظهار داشن

کنه متناسنب بنا مندل فراشنناختی

معنیداری وجود دارد .این یافتههنا

در راستای نتایج پژوهشهای  Grantو همراران()1664

جدول شماره  :1نتایج رگرسیون چندگانه به روش همزمان(پیشبینی متغیر اضطراب اجتماعی از طریق مؤلفههای متغیر باورهای فراشناختی)
مقدار ثاب

و متغیرهای پیشبین

R

R2

F

مقدار ثاب
باورهای نگرانی مثب
باورهای فراشناختی منفی
کارآمدی شناختی پایین
باورهای فراشناخ

6/644

6/421

13/531

منفیدر مورد افرار

خودآگاهی شناختی

ß

B

SE

-11.968

3.586

.232

.250

.059

T

Sig

-3.337

6/662

.926

.156

1.531

.244

.466

6.287

6/666

.467

.203

.142

2.297

.611

.369

.263

.105

1.405

.261

-.039

.227

-.011

-.173

.161
*P< 0/000

جدول شماره  :2نتایج رگرسیون چندگانه به روش همزمان(پیشبینی متغیر اضطراب اجتماعی از طریق مؤلفههای متغیر حساسی
مقدار ثاب

و متغیرهای پیشبین

R

R2

F

مقدار ثاب
ترس از نگرانی های بدنی
ترس از عدم کنترل شناختی

6/611

ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران

6/465

46/664

B

SE

2/442

1.571

ß

اضطرابی)
Sig

T
.917

.360

.629

.186

.284

3.387

6/662

.884

.331

.212

2.667

.008

1.309

.243

.302

5.379

6/666
*P< 0/000
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تمامی مقاطع (کارشناسی ،کارشناسی ارشند و دکتنری)

اضطراب ولز و متیوز( )2336افراد آسیبپنذیر بنه دلینل

گزارش کوتاه

کریم گل محمدی و همکاران

و Andersonو )1663( Hopeمیباشد که ع

اینن امنر

فرد اضنطرابی منیشنود .هنمچننین حساسنی

اضنطرابی

بدینصورتکه به نظر میرسد در افراد مبتال به اضطراب

در رابطه با میرکهنای تهدیدکنننده منیشنود و سنطح

اجتماعی ،سوءتعبیر از نشانههای مربوط به موقعین هنای

تهدیدکنندگی مینرکهنای دروننی ینا بیروننی ادراک

اجتماعی منجر بنه ایجناد ینک چرخنه معینوب تنرس از

شده را افزایش میدهد .با توجه به اینکه افراد مبنتال بنه

ترس میشود و این خود موجب تنرس از موقعین هنای

اضطراب اجتماعی ،میرکهای تهدیدکننده بیشتنری را

اجتماعی بیخطر در این افراد میشود .اینن امنر موجنب

ادراک میکنند و رفتارهای اجتنابی و مقاب های بیشتری

افزایش فراوانی و شدت احساسات بدنی و رواننی ناشنی

را از خننود بننروز مننیدهننند ،احتمننال افننزایش حساسننی
بننه افننراد عننادی بننیشتننر

از موقعی های اجتماعی شده و ترس از این احساسنات را

اضننطرابی در آنهننا نسننب

شدت میبخشد .همچنین به نظر میرسد کنه حساسنی

میشود( .)21،21به طور ک ی نتایج پژوهش نشان میدهند
اضنطرابی قنادر بنه

اضطرابی باعش میشود کنه افنراد نشنانههنای منرتبط بنا

که باورهای فراشنناختی و حساسنی

اضطراب را بنهعننوان نشنانهای از آسنیب قرینبالوقنوع

پیشبینی اضطراب اجتماعی بوده و بنابراین پیشنهاد میشنود

ارزیابی کننند ،بننابراین احساسناتی ماننند ضنربان سنریع

در برنامهریزیهای مربوط به کاهش اضطراب اجتمناعی

ق ب ،گیجی و عرقکردن را به عنوان نشنانهای از حم نه

به چگونگی فرایند تأثیر این دو مؤلفنه روانشنناختی بنر

ق بننی ،بننیثبنناتی روانننی و شرمسنناری اجتمنناعی تفسننیر

اضطراب اجتماعی توجه ویژهای مبذول گردد.

میکنند ،امری که منجر به ایجاد یک چرخه معینوب در
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