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بررسی ابعاد شخصیت بر اساس سرشت و منش کلونینجر

دانشآموخته کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشآموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(نویسنده مسئول)

چكيده :اضطراب اجتماعی معموالً در دوره نوجوانی آغاز میشود و با تبعات
منفی زیادی همراه است .به دلیل این که ابعاد شخصیتی میتوانند نقش
زمینهساز یا نگهدارنده در اختالل روانشناختی داشته باشند .این پژوهش به
منظور بررسی مؤلفه های شخصیتی مرتبط با اضطراب اجتماعی در نوجوانان انجام
گرفت.در این مطالعه توصیفی -مقطعی تعداد  033نفر از نوجوانان  61-61ساله
شهر مالیر در سال  59به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .برای
جمعآوری دادهها از دو ابزار خود سنجی اضطراب اجتماعی برای نوجوانان
( )SAS-Aو پرسشنامه سرشت و منش ( )TCIاستفاده شد .تحلیل دادهها به
کمک نرمافزار  SPSS-20با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل
همبستگی انجام شد .نتایج تحلیل همبستگی نشان داد از ابعاد سرشت بعد آسیب
گریزی( )r=3/03 ،p>3/36رابطه مثبت معنی داری با اضطراب اجتماعی دارد و
از ابعاد منش دو بعد خود راهبری( )r= -3/09 ،p>3/36و همکاری(،P>3/39
 )r= -3/61رابطه منفی معنی داری با اضطراب اجتماعی دارند .همچنین نتایج
تحلیل کوواریانس با کنترل اثر متغیر جنسیت نشان داد که در نوجوانان اضطراب
اجتماعی باال در مقایسه با گروه اضطراب اجتماعی پایین ،به طور معنی داری،
نوجویی کمتر ( )p>3/39و آسیب گریزی بیشتر ( )p>3/336داشتند و ابعاد خود
راهبری( )p>3/336و همکاری( )p>3/36در آنان به طور معنی داری کمتر از
گروه نوجوانان اضطراب اجتماعی پایین است .نتایج حاصله بیانگر آن است که
ابعاد سرشت و منش ،میتواند میزان اضطراب اجتماعی در نوجوانان را تحت تأثیر
قرار دهد.
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مجله علمی تخصصی روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی (سال دوم)

در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی

واژه های کليدی :ابعاد شخصیت ،سرشت و منش ،اضطراب اجتماعی ،نوجوانان
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مقدمه
(بورسزتین،6

.)1366
اضطراب اجتماعی یکی از اختاللهای روانی شایع و مززمن در نوجوانزان شزناخته مزیشزود
شواهد پژوهشی نشان میدهد که این اختالل بهطور معمول در سالهای نوجوانی بروز میکند و در این دوره از زنزدگی
 5درصد از نوجوانان معیارهای اضطراب اجتماعی را دارند (گرنت .)1339 ،1طبق  DSM-5این اختالل به هزرا هزای
آشکار و پیوسته از موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد (انجمن روانپزشزکی آمریکزا)1360 ،0؛ و از ایزن بزاور
فرد ناشی میشود که او در این موقعیتها به طرز خجالتآور یا تحقیرآمیزی عمزل خواهزد کزرد (رینگولزد ،1هربزرت و
فرانکلین )1330 ،جنبههای گوناگونی از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و افراد را با مشزکالت زیزادی در حزوزه
تحصیل ،شغل و زندگی اجتماعی مواجه میکند (برو  9و همکاران1339 ،؛ ادرکا 1و همکزاران .)1361 ،همچنزین بزا
اختالل افسردگی در ارتباط است (اسایو ،کانردت و پترمن.)6555 ،3
طی چند دهه گذشته ،چندین الگوی نظری برای تبیین مکانیسمهای زیربنایی اخزتالل اضزطراب اجتمزاعی ارا زه
گردیده است که برخی از این الگوها بر فرآیندهای شناختی تأکید دارند (بک 1و همکاران .)6519 ،به ایزن صزورت کزه
اضطراب اجتماعی عموماً یک تخریب اساسی در فرآیند پردازش اطالعات ،افکار ،نگرشها و اعتقادات در نظر گرفتهشزده
که باعث تحریک و نگهداری عواطف و رفتارهای وابسته به هرا اجتماعی میشود (کروزیر و آلدن.)1339 ،5
عامل دیگر سبب شناسی اختالل اضطراب اجتماعی عوامل زیستی است که شامل ژنتیک و عصب  -زیستشناسزی
میشود .مطالعات خانواد گی مثل سایر اختالالت اضطرابی ،در مورد اختالل اضطراب اجتماعی نیز شیوع باالتری را بزین
نسبت های درجه اول فامیلی در افرادی که مبتال به این اختالل بودهاند ،نشان دادند (هزافمن .)1331 ،63بزرای مطالعزه
عصب  -زیست شناسی این اختالل ،مزدلهزای گونزاگونی مزورد اسزتفاده قزرار گرفتزه اسزت؛ شزامل ارزیزابی عملکزرد
انتقالدهنده ای عصبی مرکزی ،پاسخ به تغییرات شیمیایی ،عملکرد غدد درونریز و تصزویربرداری عصزبی (پروهیزت،66
 .)1339با این وجود ،همه این مطالعات شامل محدودیت در بیماران شرکتکننده بودند و هنوز اختالل زیستشزناختی
کامالً مشخصی برای این بیماری تعریف نشده است .اثربخشی بازدارنزده ای جزذب سزروتونین در درمزان ایزن بیمزاران
پیشنهاد میکند که عملکرد سروتونرژیک در سببشناسی این اختالل نقش دارد (آلبانو.)1330 ،61
از دیگر عواملی که برای سبب شناسی اختالل اضطراب اجتماعی که در این مقاله به آن پرداخته مزیشزود ،عوامزل
سرشتی است .سرشت ،پاسخدهی هیجانی خودکار است که در موقعیتهای گوناگون اتفاق میافتد تزا انزدازه زیزادی در
زمان تولد وجود داشته است و در طول زندگی ثابت میمانزد(کو 1330 ،60؛ کلزونینجر 6و همکزاران .)6550 ،مفهزوم
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سرشت پرجنبههای هیجانی ،انگیزشی و سازشی شخصیت تأکید دارند (بریت و ویدا .)1331 ،1شواهد فزایندهای وجزود
دارند که بر نقش عوامل سرشتی و شخصیتی در پدید آیی اختالالت درونی سازی شده 0همچون اختاللهزای خلقزی و
اضطرابی تأکید دارند (موریس و اولندیک .)1339 ،1از بین مهمترین این عوامل میتزوان بزه سزامانه بزازداری رفتزاری9
( )BISو سامانه جنگ-گریز-انجماد )FFFS( 1اشاره کرد (جانسون ،تورنر و ایواتا .)1330 ،3سامانه جنگ-گریز-انجماد
فرض شده است که به طور اختصاصی در اختالل پانیک و اضطراب اجتماعی درگیر باشد؛ در حالی که سزامانه بزازداری
رفتاری میتواند سببساز اختاللهای اضطرابی و افسردگی باشد (کر.)1331 ،1
رابطه بین خصیصه های شخصتی اختالالت روانی موضوعی پیچیده است ،خصیصزه هزای شخصزیتی مزی تواننزد
زمینه ساز ،تسریع کننده ،نگهدارنده یا ناشی از اختالالت روانی باشند (هیرسچ فیلد 5و همکزاران .)1331 ،کلزونینجر63
( )6550مدل عصبی -زیستی 66خود را برای توضیح مؤلفههای سرشت و منش ارا ه کرد .او معتقد است که سامانههزای
سرشتی در مغز دارای سازمانیافتگی کارکردی 61متشکل از سامانههای متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعزالسزازی،
تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروههای معینی از محرکهاست .فعالسازی رفتاری در پاسخ به محرکهای نزو
و نشانههای پاداش و رهایی از تنبیه است؛ بنابراین تفاوتهای فزردی در چنزین قزابلیتی ،نوجزویی 60نامیزده مزیشزود.
بازداری رفتاری در پاسخ به محرکهای تنبیه یا نبودن پاداش اسزت .تفزاوتهزای فزردی در قابلیزت وقفزه یزا بزازداری
رفتاری ،61آسیب پرهیزی 69نامیده می شود .رفتاری که با پاداش تقویت میشود معموالً تا مزدتی پزس از قطزع پزاداش
ادامه مییابد .کلونینجر تفاوتهای فردی در تداوم پاسخ پس از قطع پاداش را پاداش -وابستگی 61نامگذاری کرد .بزدین
ترتیب در قسمت سرشت ،کلونینجر این سه بعد را که هر یک دارای چهار مقیا فرعزی هسزتند ،معرفزی کزرد و بعزد
چهارم را که فاقد زیرمقیا است پشتکار 63یا مداومت در رفتار به رغم خستگی یا فرسودگی نامید .همچنین کلزونینجر
سه بعد برای منش در نظر میگیرد .در این مجموعه بعد خود راهبری 61بر پایه پنداشت از خویشتن به عنوان یک فزرد
مستقل که دارای زیر مجموعه های وحدت ،احترام ،عزت ،تأثیربخشی ،رهبزری و امیزد اسزت ،و بزه توانزایی شزخ در
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کنترل ،نظم بخشی و انطباق رفتارش در جهت اهداف و ارزش های انتخابی اشاره دارد .همچنین بعد همکاری 6بر پایزه
پنداشت از خویشتن به عنوان بخشی از جهان انسانی و جامعه قرار دارد که از آن حس اجتماعی ،رحم و شفقت ،وجدان
و تمایل به انجام امور خیریه مشتق میشود .عالوه براین دو بعد ،خود فراروی 1بزر پایزه مفهزوم از خویشزتن بزه عنزوان
بخشی از جهان و منابع پیرامون آن مطرح شده است که با پندارهای حضور رازگونه ،ایمان مذهبی و متانزت و صزبوری
غیرمشروط همراه است .این ابعاد اهداف ،ارزشها و هیجانهای خودآگاهانهای را در بر میگیزرد کزه بزه نظرمزی رسزد
تحت تأثیر پختگی و یادگیری اجتماعی قرار میگیرند (کلونینجر.)6550 ،
در ارتباط با ابعاد سرشت و منش به طور اختصاصی روی اختالل اضطراب اجتماعی به ویژه در جمعیت هزای غیزر
بالینی پژوهش های اندکی صورت گرفته است اما به طور کلی بررسی پیشینه پژوهشی حاکی از آن اسزت کزه در ابعزاد
سرشت مولفه آسیب گریزی به طو ر نامتناقصی رابطه مثبتی بزا خلزق افسزرده و عال زم اضزطرابی دارد(چزاین و دونزر،0
6551؛ فززارمر 1و همکززاران1330 ،؛ 13 ،؛ مززارجنیس 9و همکززاران1331 ،؛ کلززونینجر و همکززاران1361 ،؛ نززیمن 1و
همکاران1366 ،؛ جیال و ایزومتسا1331 ،3؛ جیانگ 1و همکاران1330 ،؛ بال ،سمولین و شیخر.)1331 ،5
در کنار خصیصه های سرشتی به نظر می رسد مولفه های منش با اضطراب مزرتبط باشزند یزا حتزی پزیش بینزی
کننده اضطراب باشند .همه پژوهشگران هم رایند که خود راهبری(خود نظم بخشی) رابطه منفی بزا افسزردگی(بایون،63
6551؛ فارمر و همکاران )1330 ،و با اضطراب دارد (لو 66و همکاران1361 ،؛ کلونینجر و همکاران1361 ،؛ ماتسزودیرا و
کیتامورا1331 ،61؛ جیانگ و همکاران1330 ،؛ تنکا 60و همکاران .)6551 ،و همبودی با افسردگی عمومزا رابطزه منفزی
بین اضطراب و خودراهبری را بیشتر باال مزی برد(پلیسزولو 61و همکزاران1331 ،؛ کلزونینجر و همکزاران1361 ،؛ بزال،
سمولین و شیخر  .)1331 ،به عالوه بعضی مطالعات نشان دادند که به درجات کمتر مولفه همکاری می توانزد بزه طزور
منفی با اضطراب مرتبط باشد(لو و همکاران1361 ،؛ تناکا و همکاران .)6551 ،در حالی که بعضی اوقزات خزود فزراروی
رابطه مثبتی با اضطراب را نشان می دهد(ماتسودیرا و کیتامورا.)1331 ،
69
در رابطه با اضطراب اجتماعی نیز ،شواهد پزوهشی سزطوح بزاالی آسزیب گریززی را گززارش کزرده انزد (چزو و
همکاران1335 ،؛ موربرگ 61و همکزاران1333 ،؛ پالنتزی ،1333 ،63لزوچنر و همکزاران1333 ،61؛ مزارتین اسزدوتیر 6و
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همکاران1330 ،؛ پلیسولو و همکاران1331 ،؛ چترجی 1و همکاران .)6553 ،این امر به ویژه اشاره خاص به مولفه فرعزی
کمرویی در حضور غریبه ها در برابر عدم کمرویی ( )HA3دارد .این عامل همچنزین بزا اخزتالل شخصزیتی اجتنزابی
مرتبط است که اغلب با اضطراب اجتماعی همبسته بوده و به شدت بالینی آن می افزاید (ساوویا 0و همکاران.)1363 ،
فیتوت 1و همکاران( ) 1333در یک مطالعه طولی نشان داد که چگونه آسیب گریزی به عنوان پزیش بینزی کننزده
خوب برای اضطراب در طول زمان باقی می ماند .در ارتباط با دیگر خصیصه های سرشتی بیشتر پژوهش ها نشان دادند
سطوح پایین نوجویی با اضطراب اجتماعی مرتبط است(پالنتی1333 ،؛ الچنزر و همکزاران1333 ،؛ مزارتین اسزدوتیر و
همکاران1330 ،؛ چترجی و همکاران )6553 ،در حالی که وابستگی به پاداش و پشتکار رابطه معنی داری نداشزتند .از
طرفی ماتسودیرا و کیتامورا ( ) 1331نشان دادند که آسیب گریززی اغلزب پزیش بینزی کننزده خزوبی بزرای اخزتالالت
اضطرابی خاص است ،به ویژه اگر در حضور نوجویی باال باشد (لو و همکاران )1361 ،و این نتایج می تواند وجود جنبزه
های از نوروتیسم یا خصیصه شخصیتی مرزی با تعارض گرایش – اجتناب را توضیح دهد .از ایزن منظزر اضزطراب مزی
تواند با بازداری رفتار و تکانشگری مرتبط باشد .با این وجود این شواهد روشن و بی ابهام جلوه نمی کنند.
در تحقیقات دیگری که سرشت و منش را در دیگر بیماران بررسی کردهاند به عنوان مثال مشخ شده است کزه
اختالل شخصیت مرزی با تکانشگری ،نوجویی و آسیب گریزی نسبتاً باال و پاداش وابسزتگی پزایین مشزخ مزیشزود
(مالیری و همکاران .)6013 ،مطالعات لیو 9و همکاران ( )1336و کروز فیونتس 1و همکزاران ( )1331کزه رابطزه بزین
ابعاد سرشت و منش و شدت عالیم وسواسی-اجباری را مورد بررسی قرار داده اند ،بین نمرات پایین تر خزود راهبزری و
نمرات باالتر آسیبگریزی با شدت عالیم وسواسی اجباری رابطه معنیداری را نشان میدهند .همچنین در مطالعاتی که
در مورد ویژگی های شخصیتی و سرشتی رانندگان متخلف تحقیزق شزده اسزت گززارش شزده اسزت کزه ویژگزیهزای
شخصیتی مختلزف ازجملزه انحزراف اجتمزاعی ،خصزومت ،پرخاشزگری ،تکانشزگری ،مسزتعد تجربزه هیجانزات بزودن،
نوعدوستی پایین و عوامل سرشتی و منشی ازجمله نوجویی باال ،پاداش وابستگی پایین ،پشتکار پزایین ،آسزیب گریززی
پایین ،خود راهبری پایین ،خود فراروی پایین و همکاری پایین با رانندگی مخاطرهآمیز و دچار سزوانح راننزدگی شزدن
ارتباط دارد (خدری و همکاران.)6051 ،
همانطور که دیده شد تفاوتهای فردی در سرشت و هیجانهای پایه ،پردازش اطالعات حسی را تعدیل مینمایند
و بهطورجدی ویژگیهای یادگیری اولیه ،بهویژه شرطیسازی تداعی پاسزخهزای رفتزاری ناهشزیار را شزکل مزیدهنزد؛
بهعبارت دیگر ،صفات سرشت به عنوان سوگیریهای ارثی در هیجان پزذیری 3و یزادگیری مفهزومسزازی شزدهانزد کزه
زیربنای کسب عادات و صفات رفتار خودکار و مبتنی بر هیجان را کزه بزدواً در زنزدگی فزرد قابزلمشزاهده و نسزبتاً در
فراخنای زندگی او پایدارند ،تشکیل میدهند (سادوک و سزادوک .)1366 ،1در همزین راسزتا ،بزه دلیزل بزروز و شزیوع
اختالل اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی و فقدان یا اندک پژوهشهای داخلی صورت گرفتزه در ایزن خصزوص ،ایزن
Marteinsdottir
Chatterjee
Savoia
Faytout
Lyoo
Cruz-Fuentes
Emotionality
Sadock
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پژوهش در پی آن است تا در یابد که چه نوع صفات سرشتی و منشی در اختالل اضطراب اجتماعی دخیل میباشند؟ از
آنجایی که ابعاد شخصیتی در شکلگیری و تداوم اختالالت روانی عموما نقش بارزی دارند ،با انجام پژوهش های از ایزن
دست میتوان با متناسب کردن یادگی ری و تربیت با سرشزت و مزنش افزراد مبزتال بزه اخزتالل اضزطراب اجتمزاعی از
شکل گیری و تداوم آسیب در کارکردهای شغلی ،تحصیلی و اجتماعی آنها در آینده تا حد زیزادی پیشزگیری کزرده و
صفات مخت این اختالل را تعدیل نمود.
روش پژوهش
این بررسی از نوع توصیفی  -مقطعی است .شرکتکنندگان در این پژوهش نوجوانان  61-61ساله شزهر مالیزر در
سال  59بودند .از نواحی آموزش و پرورش شهر مالیر به شیوه نمونهگیری خوشهای تعزداد  033نفزر از دانزش آمزوزان
دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهرستان مالیر مورد مطالعه قرار گرفتند .برای انتخاب نمونه از نواحی چهارگانه ،یزک
ناحیه به تصادف انتخاب و سپس از میان مدار دخترانه و پسرانه ،دو مدرسه (یک مدرسزه دخترانزه و یزک مدرسزه
پسرانه) به تصادف انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادههای پژوهش ،شرکت کنندگان دو ابزار خود سنجی به شرح زیزر را تکمیزل نمودنزد .آزمزون بزه
صورت گروهی زیر نظر راهنما اجرا شد ،در ضمن برای اجتناب از پاسخهای ساختگی تأکید گردید که پاسخ درست یزا
نادرست وجود ندارد .الزم به ذکر است به دلیل تعداد زیاد پرسشها بزه منظزور جلزوگیری از خسزتگی و بزیدقتزی در
پاسخگویی ،با تخصی کد ،هر پرسشنامه به دو بخش مساوی تقسیم شد و در دو زمان به فاصله  6روز در اختیار نمونه
پژوهش قرار گرفت.
اضطراب اجتماعی برای نوجوانان :)SAS-A( 1این مقیا

دارای  61گویه و سه زیرمقیا

تزر

از ارزیزابی

منفی ،1اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیتهای جدید 0و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی 1اسزت ،پرسزشهزای ایزن
مقیا با پاسخهای پنج گزینهای پاسخ داده می شوند .نمره باالتر در این مقیا گویای اضطراب اجتماعی بزاالتر اسزت
(الگریسا .)6551 ،9پژوهش های داخلی صورت گرفته ساختار سه عاملی این مقیا را روی نمونهای از نوجوانان ایرانزی
مورد تا ید قرار دادند و پایایی این مقیا را به روش باز آزمایی با فاصله زمزانی از یزک تزا چهزار هفتزه  3/11گززارش
کردند .افزون بر این ،میزان همسانی درونی مقیا را به کمک ضریب آلفا برای زیرمقیا ها بزه ترتیزب  3/31 ،3/11و
 3/33گزارش نمودند (استوار و رضویه6051 ،؛ خیزر و همکزاران .)1331 ،در پزژوهش حاضزر ایزن ضزریب برابزر 3/11
میباشد.
پرسشنامه سرشت و منش :)TCI( 6این پرسشنامه بهوسیله کلونینجر و بر پایه مدل عصب زیستشناختی
تنظیم شده است و نسخه کوتاه آن  619گویه دارد (خیر و همکاران .)1331 ،اگر فرد با گویهها موافق باشد ،واژه
صحیح» و اگر با آنها مخالف باشد ،واژه غلط را عالمت میزند .این پرسشنامه چهار مؤلفه سرشتی (نوجویی ،آسیب
گریزی ،وابستگی به پاداش و پافشاری) و سه مؤلفه منش (خود راهبری ،همکاری و خود فراروی) را ارزیابی میکند
)Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A
)Fear of Negative Evaluation (FNE
)Social Avoidance and Distress (SAD-New
)Social Avoidance and Distress (SAD-General
La Greca
Temperament & Character Inventory
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(کلونینجر .)1331 ،بهگونه ای طراحی شده است که بتواند به عنوان یک پرسشنامه شخصیتی جامع برای جمعیت
بهنجار و نابهنجار کاربرد داشته باشد .با استفاده از معیارهای منش میتوان اختالالت شخصیت را تعیین و از
مقیا های سرشت برای تشخی افتراقی انواع این اختالالت استفاده کرد (کاویانی .)1335 ،بررسیها نشان میدهد
هر خوشه از اختالالت شخصیت در  DSMبا یکی از ابعاد سرشت در  TCIارتباط دارد (مورتبرگ .)1333 ،6همچنین
با توجه به نیمرخهای  ،TCIتفاوتهای بالینی در نشانگان مرضی اختالالت اضطرابی ،خلقی ،خوردن و مصرف مواد
قابل تشخی است (الچنر .)1333 ،1میزان همسانی درونی (آلفا کرونباخ) آن در پژوهش حاضر  3/31به دست آمد.
تجزیه و تحليل :برای تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSS-20استفاده شد .روشهای آماری مورد استفاده
تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل همبستگی پیرسون بودند.
یافته ها
همه افراد شرکت کننده در پژوهش پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه بودند ،میانگین و انحراف استاندارد سن آنها به
ترتیب  61و  3/101سال بود .تعداد  691نفر ( )%05/6پسر و تعداد  611نفر ( )%01/6دختر بودند .از نظر وضعیت
سرپرستی تعداد  66نفر ( )%1/1تک والد و تعداد  115نفر ( )%31/1با هر دو والد خود زندگی میکردند .تعداد  15نفر
( )%3/0در خانواده  6تا  0نفره 111 ،نفر ( )%11/1در خانواده  1تا  1نفره و تعداد  10نفر ( )%9/1در خانوادههای 3
نفره و بیشتر زندگی میکردند.
برای بررسی الگوی ارتباطی بین ابعاد شخصیت و اضطراب اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .جدول
 6شاخ های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  - 6ماتریس همبستگی صفر مرتبه ابعاد شخصیت و اضطراب اجتماعی ()n = 033
SD
M
7
1
5
2
9
4
1
متغیرها
1

اضطراب
اجتماعی

51/33

19/59

1

4

نوجويی

3/92

4/74

-0/10

1

9

آسیب گريزی

11/44

4/53

**0/97

-0/02

1

2

وابستگی -
پاداش

1/45

4/10

0/04

*-0/11

*0/40

1

5

پشتكار

9/12

1/40

0/03

*-0/40

0/10

0/02
-

1

1

خود راهبری

19/11

9/11

**0/95
-

/034
0

*0/14

**0/15** -0/95
-

1

Mortberg
Lochner
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7

همكاری

15/71

9/55

*0/122
-

**-0/92

0/042

**/91
0

*0/11

**/21
0

1

1

خود فراروی

3/94

4/12

0/095

-0/10

0/09

/051
0

**/43
0

0/03

**/45
0

**P>0/05** ،P>0/01

ابعاد منش

ابعاد سرشت

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که در بزین ابعزاد سرشزت ،آسزیب گریززی ( )P>3/36 ،r=3/03همبسزتگی مثبزت
معنی داری با اضطراب اجتماعی دارد؛ و در بین ابعاد منش ،خود راهبری ( )P>3/36 ،r=3/03و همکاری یزا مشزارکت
( )P>3/39 ،r=3/03همبستگی منفی معنیداری با اضطراب اجتماعی دارند.
بهمنظور مقایسه برای این که افراد با اختالل اضطراب اجتماعی باال و پایین مشخ شوند .افرادی که نمرههزای آنزان
دستکم یک انحراف استاندارد باالی میانگین در مقیا  SAS-Aبود ،به عنوان افزراد بزا اضزطراب اجتمزاعی بزاال و
افرادی که نمرههای آنان دستکم یک انحراف استاندارد پایینتر از میانگین بود به عنوان افراد با اضزطراب اجتمزاعی
پایین مشخ شدند ( .)96/551 60±/903بدین ترتیب گروه اضزطراب اجتمزاعی بزا تعزداد  10نفزر ( 13پسزر و 01
دختر) و گروه اضطراب اجتماعی پایین با تعداد  95نفر ( 01پسر و  13دختر) مشخ شدند .در جدول  1شاخ های
توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و خطای انحراف از میانگین) نمرات کل متغیر ابعاد سرشت و منش بزه تفکیزک
گروهها ارا ه شده است.
جدول  -1شاخ های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ()n =611
اضطراب اجتماعی باال
اضطراب اجتماعی پایین
متغیرها
()n =36
()n =95
SE
SD
M
SE
SD
M
0/943
4/119
3/491
0/911
4/779 10/411
نوجويی
آسیب گريزی

3/257

4/297

0/917

14/901

4/42

0/414

وابستگی  -پاداش

1/099

4/495

0/431

1/091

1/333

0/451

پشتكار

9/195

1/454

0/119

9/999

1/402

0/151

خود راهبری

15/111

9/513

0/212

11/234

9/411

0/212

همكاری يا مشارکت

11/411

9/317

0/510

12/131

9/229

0/299

خود فراروی

3/249

4/313

0/913

3/114

4/454

0/942

برای بررسی تفاوتها در دو گروه و کنترل نقش متغیر جنسیت از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شزد .یکزی از
پیششرطهای این آزمون برابری ماتریس کوواریانسها است .نتایج آزمون باکس حکایت از برقراری ایزن پزیششزرط
داشت ( .)Box’s M=61/03 ،F=3/160 ،P=3/519پیششرط دیگر این آزمون برابری واریانسهای خطاست .نتزایج
آزمون لون نشان داد در همه ابعاد ،نوجویی ( ،)F=3/613 ،P >3/39آسیب گریزی ( ،)F=3/315 ،P >3/39وابسزتگی
به پاداش ( ،)F=3/315 ،P >3/39پشزتکار ( ،)F=3/331 ،P >3/39خزود راهبزری ( ،)F=3/191 ،P >3/39همکزاری
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( ،)F=6/639 ،P >3/39خود فراروی ( )F=3/910 ،P >3/39شرط برابزری واریزانس خطزای متغیرهزای وابسزته در
گروهها برقرار است .که این یافته ،پایایی نتایج بعدی را نشان میدهد.
ابعاد شخصیت با کنترل متغیر جنسیت
P
اندازه اثر π

جدول  -0نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانووا) مقایسه گروهها بر اسا
خطای F df
فرضیه
مقدار
آزمون
df
14/35
119
7
0/225
آزمون اثر پیالیی
14/35
119
7
آزمون المبدای ویلکز 0/555

0/000

0/225

0/000

0/225

0/109

7

119

14/35

0/000

0/225

0/109

7

119

14/35

0/000

0/225

آزمون اثر هتلینگ
آزمون
ریشه روی

بزرگترین

طبق نتایج مندرج در جدول  0تحلیل مانووا نشان داد با کنترل اثر متغیر جنسیت بر اسا همه آزمونها حداقل در
یکی از ابعاد شخصیت تفاوت معنیداری بین دو گروه در ترکیب خطی متغیرها وجود دارد ( =3/119مجذور ایتا،
 .)F=61/59 ،P>3/336برای بررسی الگوهای تفاوت ،از نتایج حاصل از تحلیل واریانس تک متغیری در متن مانووا به
شرح زیر استفاده شد.

ابعاد منش

ابعاد سرشت

جدول  -1نتایج تحلیل واریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت در دو گروه با کنترل متغیر جنسیت
P
F
MS
df
SS
اندازه اثر π
متغیر  /شاخص
0/092
0/029
2/135
90/50
1
90/50
نوجويی ()NS
آسیب گريزی ()HA

447/251

1

447/251

24/534

0/000

0/412

وابستگی  -پاداش ()RD

0/000

1

0/000

0/000

0/331

0/000

پشتكار ()P

0/154

1

0/154

0/229

0/507

0/002

خود راهبری ()SD

241/50

1

241/50

91/511

0/000

0/495

همكاری يا مشارکت ()CO

14/90

1

14/90

1/014

0/015

0/021

خود فراروی ()ST

0/471

1

0/471

0/091

0/121

0/004

همان طور که در جدول باال مشاهده میشود از ابعاد سرشت در بعد نوجزویی ( )F=1/659 ،P>3/39و آسزیب گریززی
( )F=11/951 ،P>3/336و از ابعاد منش در خزود راهبزری ( )F=01/911 ،P>3/336و همکزاری (1/311 ،P>3/39
= )Fبین دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به شاخ های توصیفی از آنجزایی کزه گزروه نوجوانزان دارای
اضطراب اجتماعی در بعد نوجویی میانگین پایینتر و در بعد آسیب گریزی میانگین باالتری دارند؛ بنابراین در مقایسه
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با گروه اضطراب اجتماعی پایین به طور معنی داری نوجویی کمتر و آسیب گریزی بیشتری دارند .همچنین با توجه بزه
میانگین آنها به طور معنیداری خود راهبری و همکاری کمتری در مقایسه با گروه اضطراب اجتماعی پایین دارند.
بحث ونتيجه گيری
همانگونه که در بخش یافتهها مشاهده شد ،در بین ابعاد سرشزت ،آسزیب گریززی همبسزتگی مثبزت معنزیداری بزا
اضطراب اجتماعی داشت؛ و در بین ابعاد منش ،خود راهبزری و همکزاری همبسزتگی منفزی معنزیداری بزا اضزطراب
اجتماعی داشتند .همچنین در ابعاد سرشت ،میزان آسیب گریزی نوجوانان با اضطراب اجتماعی باال در مقایسه با گزروه
اضطراب اجتماعی پایین ،بیشتر و میزان نوجویی شان کمتزر بزود .بزین پشزتکار و پزاداش وابسزتگی تفزاوت معنزاداری
مشاهده نشد؛ و در ابعاد منش ،تنها بین خود راهبری و همکاری تفاوت معنادار وجود داشت .بهاینترتیب که نوجوانزان
دارای اضطراب اجتماعی باال خود راهبری و همکاری کمتزری نسزبت بزه نوجوانزان دارای اضزطراب اجتمزاعی پزایین
داشتند .در بعد خود فراروی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
ازآنجایی که در ایران پژوهشی روی سرشت و منش این جمعیت بخصوص انجام نشده به منظور مقایسه شزواهد ،نتزایج
پژوهشهای خارجی گزارش میگردد .همسو با نتایج این پژوهش ،مطالعاتی که ویژگیهای سرشتی را در بیماران دچار
اختالل اضطراب اجتماعی بررسی کردهاند نشان داده اند که آسیب گریزی در میان این بیماران نسبت به گزروه کنتزرل
به مراتب باالتر است (مورتبرگ1333 ،؛ الچنر1333 ،؛ فیتوت1333 ،6؛ مزارتین اسزدوتیر1330 ،1؛ پلیسزولو1331 ،0؛
کیم و هاور6551 ،1؛ چترجی .)6553 ،9همین طور در برخی از این پژوهشها نمره نوجزویی در افزراد دارای اضزطراب
اجتماعی پایین بود (موربرگ1333 ،؛ پالنتی1333 ،؛ الچنر و همکاران1333 ،؛ مزارتین اسزدوتیر و همکزاران1330 ،؛
چترجی و همکاران .)6553 ،همچنین در پژوهش مارتین اسدوتیر ( )1330نمره پشتکار این بیماران پایین بوده اسزت.
این تحقیقات بهجز نمره پشتکار در پژوهش مزارتین اسزدوتیر ( )1330بزا پزژوهش حاضزر همسزو اسزت .در پزژوهش
ساوویا1و همکاران ( )1363که پرسشنامهی  TCIرا در بیماران فوبیای اجتماعی اجرا کرده است به این نتیجه رسزیده
است که نوجویی ،خود راهبری ،پشتکار و خود فراروی در این بیماران پایین و آسیب پرهیزی در این نمونه باالست.
همچنین همسو با نتایج این پژوهش بسیاری شواهد پژوهشی موجزود رابطزه منفزی معنزی داری بزین خزودراهبری و
اضطراب اجتماعی را گزارش کرده اند (لو و همکزاران1361 ،؛ کلزونینجر و همکزاران1361 ،؛ ماتسزودیرا و کیتزامورا،
1331؛ جیانگ و همکاران1330 ،؛ تنکا و همکاران .)6551 ،نیز مشخ شده است کزه آسزیب گریززی بزاال بزا خزود
راهبری پایین توام است (کلونینجر و همکاران6551 ،؛ نقل از کاویانی و حق شنا  .)1333 ،طبق مبانی نظری افرادی
که در مولفه آسیب گریزی نمره باال می آورند ،معموال مستعد تر  ،عصبی ،مضزطرب ،کمزرو ،مزردد ،ناامیزد ،منفعزل،
منفی گرا ،بدبین و ناایمن هستند و در مقابل افرادی که در مولفه خود راهبری نمره پزایین آورنزد ،ضزعیف ،شزکننده،
سرزنشگر ،مخرب ،ناموثر ،غیر مسئول و غیر قابل اتکا میباشند (کلونینحر و همکاران .)6551 ،6550 ،به دلیزل وجزود
این خصای شخصیتی به نظر می رسد که پایین بودن برخی نمرات در  TCIو باال بزودن برخزی دیگزر قابزل توجیزه
1
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باشد .که از لحاظ آسی ب شناسی صفات مذکور می توانند همپوش و توصزیف خزوبی بزرای تظزاهرات بزالینی افزراد بزا
اختالل اضطراب اجتماعی باشند .همچنان که ساوویا و همکاران ( )1363درمورد نتایج پژوهش خود مطزرح مزی کنزد
که افزایش یا کاهش در نمرات  TCIدر بیماران اختالل اضطراب اجتماعی منطبق با خصوصیات بزالینی ایزن بیمزاران
است.
از طرفی افرادی که خود راهبری پایینی دارند در واقع احسا می کنند که نگرش ،رفتار و انتخزاب هایشزان متزاثر از
بیرون و خارج از کنترل خود یا برخالف تمایالشان می باشد از این رو به راحتی در ارتباط با هر رویزدادی کزه فراتزر از
کنترل آنهاست مضطرب میشوند .مشابه آنچه که برای آسیب گریزی اتفاق میافتد .همانطور کزه گفتزه شزد عامزل
آسیبگریزی با سیستم بازداری رفتاری( )BISمرتبط است که در بازداری پاسخ مانند نگرانی بدبینانه در مورد احتمال
وقوع مشکالت در آینده نقش ایفا میکند و باعث بروز رفتارهای اجتنابی منفعالنه مانند تر از عدم اطمینان ،خجالت
از غریبه ها و خستگی سریع حتی در وضعیت هایی شود که سایر افراد را نگران نمی کند.
یافته دیگر این پژوهش سطوح همکاری پایین و رابطه منفی آن با اضطراب اجتماعی بود .این یافته همسو با یافته های
لو و همکاران ( )1361و تنکا و همکاران ( )6551می باشد .در توجیه این یافته می توان گفت که همکاری استعداد یا
ظرفیت درک و پذیرش افراد دیگر است ،سطوح باالی همکاری با تحمل و مدارا ،همزدردی ،جامعزه پزذیری و همزدلی
مرتبط است .و جابجای توجه از روی موقعیت و نگرانی های خود به شرایط و نگرانی های دیگران را می طلبد  ،معموال
در زمینه و بافت اجتماعی رخ می دهد .وضعیتی که در اخزتالل اضزطراب اجتمزاعی شزکلی معکزو دارد و نگرانزی
معطوف به خود و اجتناب از درگیری است .در این خصزوص سودرسزتروم ،راسزتام و گیلبزرگ )1330(6معتقدنزد کزه
نمرات پایینتر در خود راهبری و همکاری نشان دهنده ناپختگی و عدم رسش بزوده و در افزرادی دیزده مزیشزود کزه
مفاهیم خودمختاری ،ظرفیت و مسئولیت در ارتباط با خود و دیگران را به خوبی در خود رشد نداده اند
با استنباط از نتایج پژوهش می توان گفت نوجوانانی که اضطراب اجتماعی دارند ،کمتر جذب موقعیزت هزای جدیزد و
هیجان برانگیز میشوند ،بدبینانه ترند از هر موقعیتی که ممکن اسزت در معزرض داوری دیگزران قزرار گیزرد ،اجتنزاب
می ورزد ،سطح همکاری و همیاری ضعیف تری دارند و از خودنظم بخشی کمتری برخوردارند.
از این نتایج می توان در پیشگیری و آسیب شناسی افراد مبتال به اضطراب اجتماعی اسزتفاده کزرد و کاربسزت هزای
درمانی را برای مداخله در ابعاد شخصیت و منش این افراد به صورت بلند مدت مورد توجه قرار داد.
البته هرچند در پژوهش حاضر نقش متغیرهای سن ،سطح تحصیالت و اثر خستگی کنتزرل شزد و بزه دلیزل ایزن کزه
نمونه پژوهش از نظر جنسیتی منسجم نبود و نیز از قالب تربیتی و فرهنگی جامعه متاثر مزیباشزد ،بزه عنزوان متغیزر
مداخله کننده اندازه اثر آن از تحلیل حذف گردید .با این وجود محدودیت های داشزت و الزم اسزت تعمزیم نتزایج بزا
احتیاط صورت گیرد .نمونه مورد مطالعه یک جمعیت غیر بالینی از نوجوانان محزدود بزه شهرسزتان مالیزر بزود و نیزز
درجه حساسیت و روایی افتراقی ابزار خودسنجی اضطراب اجتماعی ( )SAS-Sدر دستر نبود؛ بنابراین به نظزر مزی
رسد که بررسی های تکمیلی متعدد و جامعتری را می طلبد به گونه ایی روش های بررسی دیگر و خرده مقیا هزای
فرعی ابعاد سرشت و منش مورد توجه قرار گیرند و نقش تعاملی و واسزطهای دیگزر متغیرهزای تاثیرگزذار احتمزالی را
Soderstrom, Rastam & Gillberg
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مورد مطالعه قرار دهند .همچنین ،پیشنهاد می شود که این پژوهش در سنین مختلف و در جمعیتهای دیگر صورت
گیرد.

سپاسگزاری
از دانش آموزان و مدیران و معلمان مدار
اند صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل می آید.

شهرستان مالیر که در به انجام رسیدن این پزژوهش مشزارکت داشزته
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