
 

 

 یاجتماع اضطراب تشخیص در بستگیدل هایسبک و اولیه ناسازگار های طرحواره ممیزی نقش

 آموزاندانش در

 1پشکه جاوید فاطمه

 .(ئولمس نویسنده) ایران تهران مرکزی، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه شخصیت، روانشناسی ارشد کارشناس .1
 21-33، صفحات 1311 ماهفروردین، مو دو چهل، شماره پنجمنوین در علوم رفتاری، دوره  هایپیشرفتمجله 

 چکیده

 اضطراب اجتماعیدر تشخیص  بستگیدلهای های ناسازگار اولیه و سبکطرحوارهنقش ممیزی  بررسیهدف از پژوهش حاضر 

شهر دختر دوره دوم متوسطه آموزان دانش موردبررسیجامعۀ بود.  دوگروهیطرح پژوهش، تابع تشخیص بود. آموزان دانشدر 

اضطراب نفر بدون  93و  اضطراب اجتماعیآموز دارای دانش 93به این منظور تعداد  بودند. 8991-99تحصیلی  تهران در سال

(، 5332) انگیفرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ نسخه سوم  هایبه شیوۀ در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه اجتماعی

پاسخ دادند. ( 5333همکاران )و  ( و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانر8993) دیر و کولینزبزرگساالن  بستگیدلهای سبک پرسشنامه

خودمختاری و عملکرد تایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک . نشد وتحلیلتجزیه تشخیص تحلیل آزمون با شدهگردآوریهای داده

 بینی صحیحدرصد پیش 12وانست با بینی کرد. تحلیل ممیزی ترا پیش اضطراب اجتماعیتوان می ایمن بستگیدلسبک و مختل 

کمک دهندۀ اهمیت نتایج این پژوهش نشان .بندی نمایدطبقه اضطراب اجتماعیبا و بدون را به دو گروه  آموزان دختردانش

وده و ب اضطراب اجتماعیبا و بدون  آموزاندانشبین  تمایز گذاریدر امکان ایمن  بستگیدلخودمختاری و عملکرد مختل و سبک 

 توسط مشاوران و روانشناسان اضطراب اجتماعیزا از ناشی از رفتارهای آسیبتوان از این متغیرها در بحث پیشگیری از میلذا 

 .استفاده کرد

 .اضطراب اجتماعی، بستگیدلهای های ناسازگار اولیه، سبکطرحواره کلیدی: هایواژه

 
 1311 ماهفروردین، و دوم چهل، شماره پنجمدوره ی نوین در علوم رفتاری، هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 13

https://ijndibs.com/article-1-418-fa.html


 شکهاوید پج                                                                        اجتماعی اضطراب تشخیص در دلبستگی های سبک و اولیه ناسازگار های طرحواره ممیزی نقش

  

 

 55                                                                                                               1311 ماهپنجم، شماره چهل و دوم، فروردین دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

ترس از ارزیابی شدن یا مشاهده شدن توسط دیگران  صورتبهاست که  پزشکیروانیکی از اختالالت شایع  اجتماعی اضطراب

 یدر راهنما. تاساجتماعی  اختالل اضطرابتصویر بالینی  ترینمهممنطقی از ارزیابی شدن توسط دیگران رغی د. اضطرابکنبروز می

زیرا  است، شدهعنواناجتماعی  هراس ،نام اصلی این اختالل (DSM-5)8ویراست پنجم روانی تشخیصی و آماری اختالالت

بسامانی عادی فرد نا هایو در فعالیت است ، معموالً فراگیرترهااضطراب، در مقایسه با سایر این اختاللمشکالت به وجود آمده در اثر 

ترین اختالالت اضطرابی است ی یکی از شایعاجتماع اضطراب(. 5389، 5آمریکا پزشکیروانانجمن آوردند )بیشتری به وجود می

در آن افراد از رویایی و تعامالت اجتماعی شود که مشخص میو ناراحتی فیزیولوژیکی  4، اجتناب از تقابل اجتماعی9که با ترس

ت کار از یک موقعیت اجتماعی اسشوند. به عبارتی اختالل اضطراب اجتماعی یک هراس آشدچار ترس و ناراحتی فیزیولوژیکی می

 (.5381 ،2کال، ریچاردسون، هلگادوتیر و چنمکاست ) قرارگرفتهکند مورد ارزیابی منفی توسط دیگران که در آن فرد احساس می

نده اسدی، خداب؛ به نقل از 5339، 7یانگاست ) 6اولیهناسازگار های طرحوارهاجتماعی  اضطراببر اختالل  تأثیرگذاریکی از عوامل 

به دلیل ارضا  هاوارهطرحبر اساس نظریه یانگ، (. 5389؛ کالویت، اورو و هانکین، 5382، 1؛ کالویت، اورو و هانکین8997و امینی، 

ایمن به دیگران، خودگردانی، کفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها  بستگیدل ازجملهنشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی 

ای ه. به عبارتی، طرحوارهآیندبه وجود می داریخویشتنبینانه و های واقعلم، خودانگیختگی و تفریح، محدودیتهای ساو هیجان

روند که مداوم در طول زندگی به دلیل به شمار می گریخود تخریبباورها، موضوعات و الگوهای مرکزی  عنوانبهناسازگار اولیه 

؛ به نقل از سیمپسون، سیمیوناتو، 5339، 9یانگ و کلوسکو و ویشار) شونداد تکرار میارضا نشدن نیازهای دوران اولیه زندگی افر

 (.5389، 83اسموت، ون ورسویجک، هایس، سوگلریس و رید

 ؛5389، 85الوین، بوسی، وارسی و بریباشد )افراد  88بستگیدلهای تواند سبکهای اضطراب اجتماعی میبینیکی دیگر از پیش

شکل  هاآناولیه غیر کالمی بین نوزاد و مراقب  از طریق روابط بستگیدل بر اساس دیدگاه بالبی،(. 9538، 89لیم، هودگس و لیلی

های رفتاری افراد را به جدایی اشاره دارد که شکل پاسخ ستگیبدلکاری معینی از درون هایبه مدل بستگیدلهای گیرد. سبکمی

د کنکاری یک پایگاه امنی را برای فرد فراهم میهای درونکند. این مدلعیین میها تمجدد با این نگاره و پیوند بستگیدلای از نگاره

                                                           
1. diagnostic and statistical manual of mental disorders, third edition 
2. American Psychiatric Associatio 
3. fear  
4. avoidance of social interaction 
5. McCall, Richardson, Helgadottir & Chen 
6. early maladaptive schemas 
7. young 
8. Calvete, Orue & Hankin 
9. Young, Klosko, & Weishaar 
10. Simpson, Simionato, Smout, Vvan Vreeswijk, Hayes, Sougleris & Reid 
11. attachment styles 
12. Lavin, Bucci, Varese & Berry 
13. Lim, Hodges & Lilly 
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 59                                                                                                               1311 ماهپنجم، شماره چهل و دوم، فروردین دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 بر عمدتاً گیبستدلهای بنابراین این سبک؛ مستقل و کاربردی تنظیم کند نسبتاًسازد احساسات خود را به روشی می که وی را قادر

 تأثیرگذاروی  های اجتماعیمانند و بر تعاملپایدار می نسبتاًگیرند، در طول زندگی های فرد با مراقبت اولیه شکل میاساس تجربه

کاری فرد، الگوی درون فرد و مطابق با آن بستگیدلسبک  .(5389، 8راگر، کریس، کاپفامر و اونتراینر-فوچشوبر، هیبلراست )

شناختی با مراقبت کنندگان نوزادان  از طریق روابط اولیه بستگیدلبر اساس دیدگاه بالبی، توانند زمینه ارضاء یا عدم ارضاء نیاز می

؛ به نقل 8911بالبی، دارد )دیگران به نیازهایشان رابطه  و پاسخ گیرد که با توانایی فرد برای استنباط رفتار مراقبت کنندگانشکل می

گویی به این به آنچه گفته شد این پژوهش به دنبال پاسخ توجه با(. 8991آبادی، از رضایی جمالویی، حسنی و نورمحمدی نجف

آموزان به دو گروه با و بندی دانشتشخیص و طبقه به قادرناسازگار اولیه  هایو طرحواره بستگیدلهای سبکسوال بود که آیا 

 ؟باشندمی اضطراب اجتماعیبدون 

 روش پژوهش

وهش جامعه آماری پژبود. ای مقایسه-از نوع علی پژوهش حاضر توصیفی وبود.  دوگروهیپژوهش حاضر دارای طرح تابع تشخیص 

 شدهارائهتشکیل دادند که با توجه به آمار  8991-8999شهر تهران در سال تحصیلی  5منطقه آموزان دختر دوره دوم متوسطه نشرا دا

 یقطر از ، حجم نمونهشدهانجامبا توجه به محاسبات  نفر بودند. 15399شهر تهران تعداد آنان  وپرورشآموزشی از سوی اداره

با توجه ریزش احتمالی برخی برآورد شده است.  نفر 915ای از نوع تصادفی ای مرحلهگیری خوشهفرمول کوکران به روش نمونه

گانه  2نفر در نظر گرفته شد. به این صورت که از بین مناطق  433تعداد حجم نمونه  هاآنها و مخدوش بودن برخی از پرسشنامه

مدرسه دخترانه دوره دوم متوسطه  43تصادفی انتخاب و از آن منطقه  صورتبه( یک منطقه غرب، شرق، جنوب، شمال و مرکز)

های آوری دادهبرای جمعتصادفی وارد پژوهش شدند.  طوربهآموز نفر دانش 83انتخاب و از هر مدرسه یک کالس و هر کالس 

آموزان دختر مراجعه کرده و از بین الس درس دانششهر تهران به ک وپرورشآموزشهای الزم با پژوهش پس از انجام هماهنگی

های پژوهش برای ای از نوع تصادفی افراد نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامهای مرحلهگیری در خوشهبه روش نمونه هاآن

ه و ت آزادانپاسخگویی در اختیار این افراد قرار داده شد. در ابتدای پرسشنامه اصول اخالقی پژوهش نوشته شد و طی آن شرک

هت شرکت در رضایت شفاهی ج هاآنخوانده شد و از  هاآنبود. این اصول برای  شدهدادهها شرح داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخ

را  خواسته شد تمامی سواالت هاآنبود از  شدهنوشتهها بر اساس دستورالعملی که در باالی پرسشنامه پژوهش دریافت شد. سپس

ها ها نظارت داشت و تمامی پرسشنامهپژوهشگر بر روند اجرای پرسشنامهپاسخ نگذارند. ا حد امکان سوالی را بیبخوانند ت دقتبه

پرسشنامه به باال در  23نمره  برحسب شدهتکمیلنفر پرسشنامه  433ای بدون پاسخ باقی نماند. از بین تکمیل گردیده و هیچ پرسشنامه

بندی شدند. به شناسایی و گروه یآموزان عادو دانش مضطرب اجتماعیآموزان دانش (5333) اضطراب اجتماعی کانر و همکاران

شناسایی شدند. همچنین  همراه مضطرب اجتماعی عنوانبه شدهگردآوریهای پرسشنامه از بین پرسشنامه 93این صورت که تعداد 

 ازنظرها افراد گروه عادی انتخاب شدند تا گروه وانعنبهود ب 23تر از نمره پایین هاآناضطراب اجتماعی نفر پرسشنامه که نمره  93

                                                           
1. Fuchshuber, Hiebler-Ragger, Kresse, Kapfhammer & Unterrainer 
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 54                                                                                                               1311 ماهپنجم، شماره چهل و دوم، فروردین دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 لوتحلیتجزیههای آماری مناسب آموزان با روشهای دانشهای پاسخها پرسشنامهتعداد همتا و برابر باشند. بعد از گردآوری داده

 یصیشختسطح استنباطی از تحلیل تابع ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در داده وتحلیلتجزیهجهت  گردید.

 بود. 54نسخه  SPSS افزارنرمها داده وتحلیلتجزیه( استفاده شد. ابزار 8تحلیل ممیزی)

 پژوهش ابزار

 82سوالی پنج حوزه اصلی و  72این پرسشنامه  :(2002)3( یانگS3-YSQ)2فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ نسخه سوم

، 85، 88اعتمادی/بدرفتاری با سواالت ، بی2و  4، 9، 5، 8محرومیت هیجانی با سواالت طرد )گی و حوزه بریدخرده مقیاس شامل 

و نقص/شرم با  53و  89، 81، 87، 86، انزوای اجتماعی با سواالت 83و  9، 1، 7، 6، طرد/رهاشدگی با سواالت 82و  84، 89

با  کفایتیبیوابستگی/، 93و  59، 51، 57، 56با سواالت شکست مختل )خودمختاری و عملکرد  ،(52و  54، 59، 55، 58سواالت 

، 97، 96به ضرر و بیماری با سواالت  پذیریآسیبو  42و  44، 49، 45، 48، گرفتاری با سواالت 92و  94، 99، 95، 98سواالت 

و خود انضباط ناکافی  داریخویشتنو  73و  69، 61، 67، 66با سواالت  منشیبزرگاستحقاق/مختل )های محدودیت(، 43و  99، 91

، 28با سواالت  ازخودگذشتگیو  23و  49، 41، 47، 46اطالعت با سواالت ) یمنددیگر جهت، (72و  74، 79، 75، 78با سواالت 

و معیارهای سرسختانه  63و  29، 21، 27، 26بازداری هیجانی با سواالت ) یبازدارو  ازحدبیشگوش بزنگی و  (22و  24، 29، 25

گذاری (. نمره5389، 4موریرا، الرا و دی کاروالهو-اسپرب، داسیلوا، کوگوکند )گیری میرا اندازه (62و  64، 69، 65، 68ت با سواال

بیشتر درست است تا  نمره، 5 غلط تقریباً نمره، 8 غلط، کامالً این صورت بهگیرد لیکرت صورت می ایدرجه 6 طیفآن بر اساس 

، 2فیلیپسریال بروکمن، بایلی و کنیبون) ردیگنمره تعلق می 6 درست کامالًو نمره  2درست  یباًتقر، نمره 4 ، اندکی درستنمره 9 غلط

است آلفای بسیار خوب پرسشنامه  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 96/3آلفای کرونباخ کل سواالت در یک پژوهش  (.5389

است  شدهگزارش 96/3تا  19/3در دامنه بین  هامؤلفهونباخ در پژوهش دیگر آلفای کر(. 8991برجی، فرشادنیا، خرمی و قهاری، )

ست که ا شدهاستفادهبرای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ در خارج از کشور (. 8991شعبانی خدیو و احمدیان، )

است  آمدهدستبه 13/3ضریب  است و همبستگی بین دو نسخه کوتاه و بلند شدهگزارش 98/3تا  79/3در دامنه  هامؤلفهضرایب 

بین  هامؤلفهدیگر نیز آلفای کرونباخ  (. در یک پژوهش5381، 6استانیسزک و پوپیلاست )روایی همگرایی پرسشنامه  دهندهنشانکه 

در پژوهش (. 5389سیمپسون، سیمیوناتو، اسموت، ون ورسویجک، هایس، سوگلریس و رید، است ) آمدهدستبه 95/3تا  79/3

 است. آمدهدستبه 75/3ریب آلفای کرونباخ کل سواالت ضحاضر 

                                                           
1. discriminant function 
2. Young Schema Questionnaire – Short Form Version 3 (YSQ-S3) 
3. Young 
4. Sperb, Da Silva, Cogo-Moreira, Lara & De Carvalho 
5. Phillips, Brockman, Bailey & Kneebone 
6. Staniszek & Popiel 
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 52                                                                                                               1311 ماهپنجم، شماره چهل و دوم، فروردین دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

شامل  مؤلفهسه زیر سوال و  81این پرسشنامه  :(1990)2دری و کولینز( AAS)1بزرگساالن بستگیدلهای سبک پرسشنامه

؛ 82و  88، 83، 9، 4، 9ناایمن دوسوگرای اضطرابی با سواالت  بستگیدل؛ 87و  89، 85، 1، 6، 8ایمن با سواالت  بستگیدل

(. سواالت 8991خانجانی، قنبری و نعیمی، کند )گیری میرا اندازه 81و  87، 86، 84، 2، 5ناایمن اجتنابی با سواالت  بستگیدل

، 5، تا حدودی مخالفم نمره 8مخالفم نمره  کامالًشامل از نوع لیکرت  ایدرجه 2روی یک مقیاس  گذاریعالمتتوسط  پرسشنامه

راگر، کریس، -فوچشوبر، هیبلرشود )می گذارینمره 2موافق نمره  کامالًو  4، تا حدودی موافق نمره 9ه نه مخالف و نه موافق نمر

با  های آنداری بین خرده مقیاسروایی سازه پرسشنامه توسط سازندگان آن بررسی و همبستگی معنی .(5389کاپفامر و اونتراینر، 

های (. روایی همگرایی پرسشنامه سبک8993کولینز و رید، است )نامه روایی سازه پرسش دهندهنشاننمره کل وجود داشت که 

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون (. 5387، 9ایچنبرگ، سچوت، دکر و سیندالراست )شده  تائیدبا اعتیاد به اینترنت  بستگیدل

 شدهگزارش 25/3و  78/3، 61/3ب، ( برای هر یک از سه زیر مقیاس ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتی8993) دیرتوسط کولینز و 

 77/3ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 19/3ایمن  بستگیدلاست. در داخل ایران پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ برای 

( در یک پژوهش 8991آبادی، رضایی جمالویی، حسنی و نورمحمدی نجفاست ) شدهگزارش 18/3ناایمن اجتنابی  بستگیدلو 

در خارج از کشور برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه (. 8991فر و جوادی، مرزیاست ) آمدهدستبه 93/3لفای کرونباخ دیگر آ

ناایمن  بستگیدلو  72/3ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 79/3ایمن  بستگیدلبرای ، ضرایب با استفاده از آلفای کرونباخ

برای در یک پژوهش ضرایب (. 5381، 4فرالی، اهرلیچ، استرن، لجوز، شاور و کاسیدیجونز، است ) آمدهدستبه 13/3اجتنابی 

است )گوین و  شدهگزارش 72/3اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  67/3ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 75/3ایمن  بستگیدل

به دست آورده  17/3تا  18/3در دامنه بین (. بررسی نتایج یک پژوهش دیگر ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه را 5389، 2نیلمک

 16/3ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت در پژوهش حاضر  .(5389راگر، کریس، کاپفامر و اونتراینر، -فوچشوبر، هیبلراست )

 است. آمدهدستبه

مقیاس سوال است و سه خرده  87این پرسشنامه شامل  :(2000همکاران )و  6( کانرCSPIN) یاجتماعپرسشنامه اضطراب 

؛ ناراحتی فیزیولوژیکی با 86 و 85 ،88 ،9 ،1 ،6 ،4؛ اجتناب از تقابل اجتماعی با سواالت 82و  84 ،83 ،2 ،9 ،8ترس با سواالت 

صفر  هوجهیچبهشود، به این صورت که می گذارینمره 4تا  3باشد. هر سوال بر اساس طیف لیکرت می 87 و 89 ،7 ،5سواالت 

نقطه برش  (.8996رضایی، امیری و طاهری، ) ردیگنمره تعلق می 4نمره و خیلی زیاد  9نمره، زیاد  5 ایتااندازهنمره،  8نمره، کم 

و در  15/3همسانی درونی آن را با یک نمونۀ غیربالینی در نیمۀ اول آزمون  (.5381، 7چوکوجکو و اولوسهاست ) 89 درمجموعآن 

                                                           
1. Adult Attachment Scale (AAS)  
2. Collins & Read 
3. Eichenberg, Schott, Decker & Sindelar 
4. Jones, Fraley, Ehrlich, Stern, Lejuez, Shaver & Cassidy 
5. Gouin & MacNeil 
6. Connor social phobia inventory (CSPIN) 
7. Chukwujekwu & Olose 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 13

https://ijndibs.com/article-1-418-fa.html


 شکهاوید پج                                                                        اجتماعی اضطراب تشخیص در دلبستگی های سبک و اولیه ناسازگار های طرحواره ممیزی نقش

  

 

 56                                                                                                               1311 ماهپنجم، شماره چهل و دوم، فروردین دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

گزارش کرده است. همچنین  98/3و ضریب همبستگی اسپیرمن بروان را  76/3دونیمه آزمون  ی، همبستگ16/3نیمۀ دوم آزمون 

رتیب های ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیکی به تدر زیرمقیاساخ ببرای بررسی پایایی پرسشنامه با آلفای کرونهمسانی درونی 

 .(8994هاشمی، و مرضایی، مؤننی مخبر دزفولی، رضایی، غضنفری، میردریکوند، غالاست ) آمدهدستبه 72/3و  72/3، 74/3

و همبستگی بین  77/3و  18/3آلفای نیمۀ اول و دوم پرسشنامه را به ترتیب برابر با  ،11/3ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را 

رزی، جدیدی فیقان، صفری، فراماند )هگزارش کرد 17/3و ضریب اعتبار آن به واسطۀ آزمون اسپیرمن را برابر  77/3دو نیمه را 

 آمدهدستبه 99/3آلفای کرونباخ کل پرسشنامه های شهر تهران بر روی دانشگاهدر پژوهش  (.8994جمالی پاقلعه و جدیدی فیقان، 

در یک پژوهش برای بررسی پایایی پرسشنامه از (. 8992گرجیان و عبداللهی، است )همسانی درونی پرسشنامه  دهندهنشاناست که 

(. در یک 5381، 8کی و کوکووسکیبلکاست ) شدهمحاسبه 15/3د که ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت آلفای کرونباخ استفاده ش

ست اپایایی بسیار عالی پرسشنامه اضطراب اجتماعی  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 92/3پژوهش دیگر آلفای کرونباخ پرسشنامه 

 72/3ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت در پژوهش حاضر (. 5389، 5گولدریک، مورفی و برووس لوستی، وارینگتون، مک)

 است. آمدهدستبه

 هایافته

 اضطراب اجتماعیآموزان با و بدون های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه دانشیافته .1جدول 

 نرمال بودن گروه عادی مضطرب اجتماعی متغیرهای پژوهش

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 سطح معناداری Zآماره آزمون 

 835/3 628/3 84/84 79/96 23/82 33/834 بریدگی و طرد

 823/3 693/3 32/83 87/69 24/85 13/77 خودمختاری و عملکرد مختل

 858/3 678/3 25/6 99/96 72/6 23/99 های مختلمحدودیت

 583/3 965/3 27/2 17/97 79/2 83/99 مندیدیگر جهت

 892/3 664/3 22/2 59/91 79/2 29/99 و بازداری ازحدبیشگوش بزنگی 

 858/3 778/3 98/4 23/87 87/5 53/85 ایمن بستگیدل

 583/3 965/3 27/9 23/86 39/4 37/81 ناایمن اضطرابی بستگیدل

 522/3 128/3 93/9 23/87 98/9 19/81 ناایمن اجتنابی بستگیدل

آزمون  دهد.را نشان می اضطراب اجتماعیآموزان با و بدون در دو گروه دانشهای توصیفی متغیرهای پژوهش یافته -8جدول 

درصد اطمینان طبیعی  92شود توزیع نمرات متغیرهای پژوهش با ای همان گونه که مشاهده میکلموگروف اسمیرنوف تک نمونه

(، لذا توزیع نمرات دارای توزیع نرمال P>32/3هستند ) 32/3های نرمال بودن بزرگتر از است. از آنجایی سطوح معناداری آماره

                                                           
1. Blackie & Kocovski 
2. Losty, Warrington, McGoldrick, Murphy, Burrows & Cullen 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 13

https://ijndibs.com/article-1-418-fa.html


 شکهاوید پج                                                                        اجتماعی اضطراب تشخیص در دلبستگی های سبک و اولیه ناسازگار های طرحواره ممیزی نقش

  

 

 57                                                                                                               1311 ماهپنجم، شماره چهل و دوم، فروردین دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

باکس انجام شد که نتایج آن امکان استفاده از این روش چند خطی آزمون اماست. برای انجام تحلیل تابع تشخیصی، پیش فرض هم

 (.sig=379/3؛ M Boxes =628/25کرد ) تائیدرا 

 هانتایج آزمون برابری میانگین .2جدول 

 معناداری 5درجه آزادی  8درجه آزادی  Fآماره  ی ویلکزالمبدا متغیرهای پیش بین

 369/3 21 8 299/9 945/3 بریدگی و طرد

 332/3 21 8 625/1 173/3* خودمختاری و عملکرد مختل

 843/3 21 8 542/5 969/3 های مختلمحدودیت

 435/3 21 8 784/3 911/3 مندیدیگر جهت

 976/3 21 8 796/3 916/3 و بازداری ازحدبیشگوش بزنگی 

 338/3 21 8 555/59 662/3* ایمن بستگیدل

 853/3 21 8 496/5 929/3 ناایمن اضطرابی بستگیدل

 895/3 21 8 746/8 978/3 ناایمن اجتنابی بستگیدل

 دار هستند.معنی P<38/3سطح  در F مقادیر آماره* 

های رحوارهطبین میانگین دو گروه در متغیرهای است که نتایج بیان کننده تفاوت  شدهارائه هانتایج آزمون برابری میانگین 5در جدول 

 بود. ایمن( بستگیدلتنها ) بستگیدلهای و سبک تنها حوزه خودمختاری/عملکرد مختل() یهاولناسازگار 

 های تشخیصیخالصه نتایج تابع .3جدول 

 آماره شاخص

 8 تابع

 822/8 مقدار ویژه

 795/3 تگی کانونیهمبس

 296/3 ضریب تعیین() یکانونمجذور همبستگی 

 646/3 المبدای ویلکز

 479/48 خی دو

 1 درجه آزادی

 338/3 معناداری

و همبستگی کانونی  5نشان داد که با توجه به مقدار ویژه 8های متعارفحاصل از تحلیل تابع تشخیصی و بررسی تابع -9نتایج جدول 

 ماعیاضطراب اجتآموزان با و بدون توان گفت که تابع تشخیص از قدرت تمیز خوبی برای تمایز دو گروه دانش، میآمدهدستبه

وزه تنها ح) یهاولهای ناسازگار طرحوارهیعنی  بیندرصد از واریانس تفاوت دو گروه ناشی از متغیرهای پیش %6/29مند است و بهره

است. همچنین با توجه به مقدار المبدای ویلکز، درجه  ایمن( بستگیدلتنها ) بستگیدلهای خودمختاری/عملکرد مختل( و سبک

 آزادی تابع و معناداری آن، نتایج بیان کننده معناداری تابع تشخیص است.

                                                           
1. canonical functions 
2. eigenvalue 
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 51                                                                                                               1311 ماهپنجم، شماره چهل و دوم، فروردین دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ماتریس ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای پژوهش .4جدول 

 ضرایب استاندارد ضرایب ساختار بینمتغیرهای پیش

 663/3 864/8 بریدگی و طرد

 929/3 583/8 خودمختاری و عملکرد مختل

 595/3 795/3 های مختلمحدودیت

 899/3 983/3 مندیدیگر جهت

 819/3 594/3 و بازداری ازحدبیشگوش بزنگی 

 868/3 146/3 ایمن بستگیدل

 839/3 589/3 ناایمن اضطرابی بستگیدل

 839/3 589/3 ناایمن اجتنابی بستگیدل

 و باالتر، نسبت 9/3با ضرایب ساختاری  متغیرهای است. شدهارائه -4 جدول در پژوهش متغیرهای ساختاری و تاندارداس ضرایب

نتایج حاصل از طبقه  2. در جدول دارند برانگیزی توجه اهمیت تابع تشخیص، توسط شده ایجاد بعد تعیین در هاینبپیش سایر به

 .ها توسط تابع تشخیص آمده استبندی گروه

 اضطراب اجتماعیهای عادی و فراوانی و درصد نتایج طبقه بندی در گروه .2جدول 

 گروه بندی
 شده بینیپیشعضویت گروهی 

 کل
 گروه عادی مضطرب اجتماعی

 93 درصد( 9/89)4 درصد( 7/16)56 مضطرب اجتماعی طبقه بندی اصلی

 93 درصد( 9/19)52 درصد( 7/86)2 گروه عادی

و  اضطراب اجتماعیآموزان دارای درصد از دانش 7/16بینی توان گفت که تابع تشخیصی حاضر در پیشمی 2 جدول بر اساس

درصد موارد  12در کل تحلیل تابع تشخیص برای به درستی عمل کرده است.  اضطراب اجتماعیآموزان بدون درصد از دانش 9/19

 موفقیت آمیزی داشته است. اضطراب اجتماعیبینی پیش

 و نتیجه گیری بحث

آموزان دارای در تشخیص دانش بستگیدلهای های ناسازگار اولیه و سبکنقش ممیزی طرحواره بررسیهدف از پژوهش حاضر 

توان یمایمن  بستگیدلخودمختاری و عملکرد مختل و سبک تایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک نبود. اضطراب اجتماعی 

با و بدون را به دو گروه  آموزان دختردانش بینی صحیحدرصد پیش 12کرد. تحلیل ممیزی توانست با بینی را پیش اضطراب اجتماعی

گریکوری، ونگ، ، (8997) ینیاماسدی، خدابنده و با نتایج تحقیقات  آمدهدستبهاین نتیجه  .بندی نمایدطبقهاضطراب اجتماعی 

بینی در تبیین نقش پیشهمسویی دارد.  (5389) هانکینالویت، اورو و ( و ک5382) هانکینکالویت، اورو و  (،5381)8مارکر و پترز

سوداری که  اطالعات، از پردازش یاضطراب اختالالتتوان گفت که های ناسازگار اولیه بر اضطراب اجتماعی میکننده طرحواره

شود. ییر منفی و غیرواقعی مشخص می بدبینی، تفسوسیله آیند که این امر بهشوند، به وجود میسبب الگوهای خودکار تفکر می

                                                           
1. Gregory, Wong, Marker & Peters 
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 59                                                                                                               1311 ماهپنجم، شماره چهل و دوم، فروردین دوره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ی استرسورهای بیرونی راه اندازی شوند.وسیله مانند تا بههای ناسازگار اولیه، پنهان و خاموش میهای شناختی، طرحوارهطبق نظریه

طبق مدل . کندسودار است که ادراک و افکار افراد را تحریف می اطالعاتهای ناسازگار اولیه، پردازش های اساسی طرحوارهسازه

 اختالالت هاآن ترینمهمروانی که یکی از  التهای ناسازگار اولیه، زمینه و بستر را برای رشد مشکطرحواره یانگ، طرحواره

 کند. بینیپیشرا  اضطراب اجتماعیهای ناسازگار اولیه طرحواره. لذا منطقی است که کنداضطرابی است، فراهم می

یازهای زمانی که مراقب پاسخگو نتوان گفت که بر اضطراب اجتماعی می بستگیدلهای سبک همچنین در تبیین نقش تشخیصی

ه دلیل ایمن دارند، ب بستگیدلگیرد. افرادی که سبک ایمن در وی شکل می بستگیدلکودک باشد، کودک احساس امنیت کرده و 

برای  پناهگاهی عنوانبهدهند و از مراقب خود نشان می بیشتری از خود نفساعتمادبهدر دسترس بودن مراقب اولیه خود در زندگی، 

ایمنی دارند به دیگران اعتماد بیشتری کرده و  بستگیدل(. لذا کسانی که 5389، 8سوری، گارگ و تولیاکند )کشف جهان استفاده می

 ستگیبدلافرادی که از  شوند.نمیهای اجتماعی دچار اضطراب باالیی در برقراری روابط اجتماعی دارند و در موقعیت نفساعتمادبه

پایین و انفعال بیشتری دارند، توانایی مدیریت استرس کمتری دارند و  نفساعتمادبهناایمن دوسوگرای اضطرابی برخوردار هستند، 

راقبان وقتی م بستگیدلکنند. کودکان با این سبک کنند و در مواقع نیاز از دیگران درخواست کمک نمیخود را منزوی احساس می

گردد مراقب خود را نزد کودک برمی هاآندهند و موقعی که مراقب غایب است به ندرت عالئم استرس را از خود نشان می هاآن

های اضطرابی به دلیل استرس در رویارویی با دیگران تجربه ناایمن بستهدل(. لذا 5389سوری، گارگ و تولیا، ) رندیگنادیده می

وده ناایمن اجتنابی هستند، نسبت به دیگران بدبین ب بستگیدلافرادی که دارای سبک  نیهمچنیز دارند. اضطراب اجتماعی باالیی ن

ناایمن  بستگیدلافراد با  (.5389الوین، بوسی، وارسی و بری، دهند )بیشتری از خود نشان می دیپارانوئو عالئم اختالل شخصیت 

لیم، تند )هسکنند، اضطراب باالتری دارند برخوردار ابط نزدیک با دیگران اجتناب میهایی مختلف از برقراری رواجتنابی با بهانه

اید دقت استفاده از نتایج ب در کند. بینیپیشرا  اضطراب اجتماعی بستگیدلهای سبک(. لذا منطقی است که 5389هودگس و لیلی، 

آموزان انشداست، بنابراین در تعمیم نتایج به دیگر  هران بودهدختران مدارس متوسطه شهر تهای این تحقیق، محدود به داشت که یافته

 است، لذا روابطاز نوع توصیفی بوده طالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی م. باید محتاطانه عمل کرد شهرهادیگر در دختر 

رس و گیری در دستبا روش نمونه تفسیر و تعبیر کرد. انجام این پژوهش روابط علت و معلولی عنوانبهتوان را نمی آمدهدستبه

ری از تدر دسترس بود این احتمال وجود داشت که نتایج متفاوت یتربزرگنمونه  کهیدرصورتحجم نمونه کمتری مقدور بود. 

ن گران چنیشود دانشجویان و پژوهشپذیری بیشتر نتایج پیشنهاد میآمد. برای تعمیماز پژوهش حاضر به دست می آمدهدستبهنتیجه 

ای هاستفاده از مطالعات طولی و سایر روش. فراهم شود آمدهدستبهتا شواهدی از روابط هایی را در سایر شهرها تکرار کنند پژوهش

گردد با استفاده یم تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهاد( میکیفی و کمیترکیبی شامل ) قیتحق

ه با شود در صورت امکان با انتخاب نموند. پیشنهاد میپرداخته شوبر اضطراب اجتماعی  مؤثرعوامل ی به بررسی از یک مطالعه کیف

 آمدهدستبهه تری از نتیجگیری تصادفی محدودیت پژوهش حاضر را برطرف کنند تا نتایج دقیقحجم بیشتر و برگزیدن روش نمونه

                                                           
1. Suri, Garg & Tholia 
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در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح  توانیممدهای این پژوهش را دستاوردها و پیااز پژوهش حاضر به دست آید. 

 اب اجتماعیبر اضطر بستگیدلهای های ناسازگار اولیه و سبکطرحوارهتوانند با تبیین نحوه اثرگذاری های پژوهش مینظری، یافته

تواند همچنین، نتایج پژوهش حاضر میکمک کنند.  اضطراب اجتماعیهای موجود در زمینه به گسترش دانش، مفاهیم و مدل

ود. ش اضطراب اجتماعیگیری در زمینه عوامل مؤثر بر شکل یشناختروانگسترش دانش  منظوربههای جدیدتر راهگشای پژوهش

مراکز مشاوره و ای آموزشی درمانگری در هها و مداخلهتوان در جهت تدوین برنامههای این پژوهش میدر سطح عملی، از یافته

راب اضط ناسازگار اولیه به بهبود یاوارهطرحطراحی مداخالتی مانند طرحواره درمانی مبتنی بر کاهش جهت  یشناختروانخدمات 

 توانند بر این اساس از نتایج این پژوهش استفاده کنند.و مشاوران و روانشناسان بالینی می اجتماعی دختران کمک شود

 منابع

 های کاهنده هوش اجتماعی بر اساس بینی کنندهبررسی پیش(. 8997)علی. محمد ،امینیو  ؛مهرداد ،خدابنده ؛مریم ،اسدی

 .858-896(، 5)7، رویش روانشناسینشریه طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان پزشکی. 

 ( .8991برجی، میترا؛ فرشادنیا، الهام؛ خرمی، زهرا؛ و قهاری، شهربانو .)اس معناداری زندگی افکار خودکشی بر اس بینیپیش

 .816-892(، 5)6مجله سالمت اجتماعی، . های ناسازگار اولیه در دانشجویانو طرحواره

 ( .8994جدیدی فیقان، مهناز؛ صفری، سهیال؛ فرامرزی، ساالر؛ جمالی پاقلعه، سمیه؛ و جدیدی فیقان، مریم.) یسهمقا 

دانش و پژوهش در . کودکان سالم ی خاص و مادراناضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی مادران کودکان با نیازها

 .49-25(، 5)86، روانشناسی کاربردی

 ( .8991خانجانی، مهدی؛ قنبری، فرشته؛ و نعیمی، ابراهیم .)یهاو سبک بستگیدلارتباط کارکرد خانواده، سبک  یبررس 

 .858-845(، 97)83، یدرمانروانفرهنگ مشاوره و . در نوجوانان ینترنتبه ا یادبا اعت ینوالد یتیترب

 در  بستگیدلهای نقش سبک (.8991آبادی، محمد. )رضایی جمالویی، حسن؛ حسنی، جعفر؛ و نورمحمدی نجف

 .885-858(، 8)53فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، . رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر مقطع متوسطه دوم

 اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش  (.8996ام. )رضایی، فهیمه؛ امیری، مهدی؛ و طاهری، اله

-863(، 95)1، درمانیروانفصلنامه فرهنگ مشاوره و . اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا

899. 

 ( .8991شعبانی خدیو، امیر؛ و احمدیان، حمزه.) ل تنظیم هیجانی با نقش رابطۀ ارضاء نیازهای بنیادی روانی و اختال

دانش و پژوهش در روانشناسی  .های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدانمیانجیگری طرحواره

 .838-888(، 8)53کاربردی، 

  مخبر دزفولی، علیرضا؛ رضایی، مهدی؛ غضنفری، فیروزه؛ میردریکوند، فضل اهلل؛ غالمرضایی، سیمین؛ مؤننی، ترانه؛ و

های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل دل یابی اختالل اضطراب اجتماعی بر پایه مؤلفه(. م8994). مایشاشمی، ه

 .59-25(، 9)88، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات روانشناختی .مسیر
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The discriminational role early maladaptive schemas and attachment styles in social 

anxiety of students 

 

Abstract 

The purpose of this study was to discriminational role early maladaptive schemas and attachment styles in 

social anxiety of students. The research design was a two-group diagnostic function. The statistical 

population consists of all the female students of high school Tehran city in year academic 2018-2019. For 

that 30 female students with social anxiety and without 30 without social anxiety were picked through 

convenience sampling and schema questionnaire – short form version 3 of Young (2005), adult attachment 

scale of Collins & Read (1990) and Connor social phobia inventory (2000) were administered to them and 

were analyzed using discriminant analysis. The results of the discriminant analysis showed that impaired 

autonomy & performance and secure attachment style female students can help to prediction social anxiety. 

The function discriminant analysis assigned 85 percent of the female students with and without of social 

anxiety. The findings clarified the importance of these variables in distinguishing female students with and 

without social anxiety; hence these factors can be used in prevention of social anxiety by counselors and 

psychologists. 

Keyword: early maladaptive schemas, attachment styles, social anxiety. 
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