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چكيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزت نفس ،اضطراب عمومي،
حمايت اجتماعي ادراك شده و سرسختي روانشناختي با اضطراب اجتماعي دختران دانشآموز پايه اول
دبيرستانهاي شهرستان آبادان ميباشد .نمونه تحقيق شامل  022دختر دانشآموز ميباشد كه به طور تصادفي از
بين دانشآموزان دختر انتخاب گرديدند .در اين پژوهش از پنج پرسشنامه شامل پرسشنامههاي عزتنفس كوپر
اسميت ،اضطراب عمومي) ، (ANQحمايت اجتماعي) ، (SSIاضطراب اجتماعي و سرسختي روانشناختي
جهت جمع آوري دادهها استفاده گرديد .جهت تجزيه و تحليل دادهها از ضريب همبستگي ساده و رگرسيون
چندمتغيري استفاده شد .نتايج تحقيق نشان دادند كه متغيرهاي عزت نفس ،حمايت اجتماعي ادراك شده،
سرسختي روانشناختي و اضطراب عمومي با اضطراب اجتماعي رابطه مثبت معنيدار دارند .همچنين ،نتايج
تحليل رگرسيون نشان داد كه از بين متغيرهاي پيشبين ،متغيرهاي اضطراب عمومي ،حمايت اجتماعي ادراك
شده و سرسختي روانشناختي بهترين پيشبينهاي اضطراب اجتماعي ميباشند .

كليدواژگان :اضطراب اجتماعي ،اضطراب عمومي ،حمايت اجتماعي ادراك شده ،عزت نفس،
سرسختي روانشناختي
 -عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 -كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي
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مقدمه

نمايد .يكي از مشكالت بزرگ نوجوانان در

واقعيت مورد قبول همگان اين است كه

حال حاضر انزوا ،گوشهگيري و دوري از

زندگي انسان از بدو والدت در ميان افراد

ايجاد روابط موفقيتآميز با ديگران است كه

ديگر آغاز ميشود و از همان ابتداي حيات با

ممكن است علت آن اضطراب اجتماعي فرد

آنها ارتباط برقرار ميكند .همين ارتباط به

باشد .اگر چه ،در گذشته انزوا و گوشهگيري

شكلگيري رفتار او ميانجامد .بدين ترتيب

با اكتفا به يك ارتباط محدود و كم وسعت

يادگيري اجتماعي آغاز ميشود و رفتارهاي

براي افراد ممكن بود ،امروزه ديگر امكان

كودك رنگ اجتماعي پيدا ميكنند .رشد

ندارد و هر لحظه نياز است كه فرد دامنه

اجتماعي كودك به تدريج گسترش پيدا ميكند

ارتباط خود را با همنوعاش گسترش دهد.

و تقريباً همه فعاليتهاي او تحت تأثير

رسيدن به اوج قلههاي خودباوري و

اطرافيانش قرار ميگيرند .منظور از رشد

خودشكوفايي و كسب مطلوبيت فرهنگي و

اجتماعي نضج فرد در روابط اجتماعي است به

اجتماعي مستلزم داشتن روابط اجتماعي سالم

طوري كه بتواند با افراد جامعهاش هماهنگ و

و سازنده ميباشد (شريعتمداري.)8311 ،

سازگار باشد .به عبارت ديگر ،كودك هنگام
تولد نه اجتماعي است و نه غير اجتماعي،
بلكه اين خصلت را از طريق تبادل با محيط
اجتماعي خود كسب ميكند .تربيت اجتماعي

اضطراب اجتماعي كه از آن به عنوان
تجربه ناراحت كننده در حضور ديگران
تعريف ميشود ،يكي از عواملي است كه در
روند رشد و تكامل اجتماعي افراد خلل ايجاد

مطلوب و سازگاري با گروههاي اجتماعي در

ميكند و مانع از شكوفايي استعدادها و اثبات

تنهايي و بدون فراهم شدن فرصت مناسب

وجود افراد ميشود .اين پديده كه در دوران

صورت نخواهد گرفت .

نوجواني نسبتاً شايع است ميتواند اثرهاي

محروميت كودك از رشد و تكامل باعث

بازدارندهاي در كارايي و پويايي نوجوانان بر

ميشود كه او با مردم كمتر تماس بگيرد ،به

جاي گذارد و باعث تخريب عملكرد شخصي

زندگي اجتماعي بيعالقگي نشان دهد ،قدرت

و اجتماعي آنان در زمينههاي گوناگون گردد.

ابتكارش ضعيف شود و در طرح نقشه زندگي

فردي كه دچار اضطراب اجتماعي است هيچ

براي آينده ناتوان جلوه كند .ادامه محروميتها

گونه تمايلي به آغاز ارتباط با ديگران ندارد و

ممكن است مشكالتي در رابطه با اجتماعي

با احساسي از ترس و پايداري غيرمعمول از

شدن و همزيستي موفقيتآميز با ديگران در

هر موقعيت كه ممكن است در معرض داوري

دوران نوجواني و سالهاي بعد از آن ايجاد

ديگران قرار بگيرد ،اجتناب ميورزد .همه

بررسي رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزت نفس ،اضطراب عمومي ...

931

انسانها دوست ندارند كه بخشي از رفتار يا

جديد و صحبت كردن در مقابل چند شنونده

جنبههاي مختلف شخصيتشان توسط ديگران

مضطرب ميشوند .اين افراد اغلب درباره

مورد ارزيابي قرار گيرند ،اما آن دسته از

اشتباه كردن ،ناداني و حرفهاي احمقانه فكر

كودكان و بزرگساالن كه به طور عادي دچار

ميكنند .ترس دارند كه ديگران آنها را ضعيف

ترس يا اضطراب اجتماعي هستند ،كمترين

پندارند و به آنها بازخورد منفي بدهند .آنها

تمايلي براي حضور در موقعيتهاي اجتماعي و

انتظار دارند كه در تعامالت اجتماعي به

ارتباط با ديگران ندارند ،چرا كه همه

صورت ضعيف عمل كنند ،لذا ،در پي راهي

موقعيتهاي اجتماعي و تعامل بين فردي را

هستند كه نشان دهند ديگران آنان را قبول

صحنههاي ارزيابي و انتقاد تلقي ميكنند.

ندارند و اين امر را به خود تلقين ميكنند .اين

بعضي از كودكان ،نوجوانان و بزرگساالن

افراد ممكن است احساس عدم اعتماد به نفس

غالباً در هر موقعيت اجتماعي كه ممكن است

كنند ،زيرا تصور ميكنند كه ديگران آنان را

رفتارشان مورد ارزيابي قرار گيرد ،دچار

دوست ندارند .عالوه بر آن ،اين افراد ترس از

اضطراب شديد ميشوند .براي اين قبيل افراد،

انتقاد ،اجتناب از تماس چشمي و ترس از

اضطراب يك واقعيت گذرا و موقت نيست،

ابراز وجود نيز دارند (هرمزينژاد.)8312 ،

بلكه يك ويژگي محسوب ميشود .برخي

اضطراب اجتماعي ممكن است تحت تأثير

محققان اعتقاد دارند كه ترس از ارزيابي منفي

متغيرهاي مختلفي قرار گيرد كه عدهاي از آنها

علت اصلي اضطراب اجتماعي است .ترس از

از قبيل اضطراب عمومي زمينه را براي

ارزيابي منفي ،افراد مضطرب را وادار ميكند

اضطراب اجتماعي مساعد و عدهاي ديگر از

كه از برخورد با ديگران پرهيز كنند و بدين

قبيل عزت نفس ،حمايت اجتماعي ادراك شده

طريق ترس خود را كاهش دهند .به طور

و سرسختي روانشناختي نقش بازدارنده اين

خالصه ،سبك تعامل افراد مضطرب نوعي

پديده داشته باشند .

استراتژي حفاظت از خود ميباشد (مهرابيزاده

اضطراب عمومي كه زمينه ساز اضطراب

هنرمند .)8311 ،افراد داراي اضطراب اجتماعي

اجتماعي است به يك حالت هيجاني

ويژگيهايي دارند كه آنان را از ديگران متمايز

ناخوشايند و مبهم اطالق ميشود كه با

ميسازند .اين افراد در هنگام صحبت كردن با

پريشاني ،وحشت و هراس همراه ميباشد (ربر

ديگران احساس خجالت و عصبانيت ميكنند.

به نقل از ميردريكوند.)8310 ،

نگران اين هستند كه اشخاص ديگر درباره آنها

منظور از حمايت اجتماعي ادراك شده،

چگونه فكر ميكنند و در هنگام آشنايي با افراد

ادراك قابليت دسترسي و كفايت انواع مختلف
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حمايت ميباشد .پژوهشهاي مختلف انجام

اضطراب وابستگي رابطه منفي معنيداري

شده در طول سالهاي اخير ،نقش سازه

وجود دارد .

سرسختي را به عنوان تعديل كننده رابطه بين

اليزابت)0222(4

در

بررسي

سالمت

استرس و فشار رواني تأييد كردهاند .يك از

عمومي بزرگساالن آمريكا ،نقش حمايت

نظريات معروف نظريه كوباسا )8111( 8است.

اجتماعي مثبت و منفيگرايي اجتماعي را در

به نظر وي شخصيت كساني كه در برابر

روابط بين شخصي مورد مطالعه قرار داد .در

استرس مقاوم هستند ،داراي سرسختي است.

اين مطالعه  4811نفر بين سنين  08تا 24

افرادي كه داراي اين خصلت هستند زندگي را

سالگي به عنوان نمونه انتخاب گرديدند .نتايج

با معني ميدانند ،خود بر سرنوشت خويش

تحقيق نشان دادند كه منفيگرايي اجتماعي

حاكم هستند و در مقابل ناماليمات مقاوم و

رابطه مثبتي با اضطراب دارد ،در حالي كه

استوار ميباشند .

حمايت اجتماعي مثبت رابطهاي منفي با

در مورد ارتباط بين تك تك متغيرهاي

اضطراب دارد .

مذكور و اضطراب اجتماعي تحقيقات متعددي

مليسا و دروثي )0222( 2نقش حمايت

جاستين0

اجتماعي را به عنوان متغير تعديل كننده بين

( )8113در مطالعه خود رابطه بين اضطراب

قرباني شدن خشونتها از يك طرف و اضطراب

ناشي از كار را با اضطراب اجتماعي  30نفر از

و افسردگي از طرف ديگر در بين جوانان

موسيقي دانان بررسي كردند .نتايج تحقيق

آفريقايي -آمريكايي مورد مطالعه قرار دادند.

نشان دادند كه اضطراب ناشي از كار يكي از

در اين پژوهش  818جوان مورد مطالعه قرار

عوامل عمده اضطراب اجتماعي آنان است .

گرفتند .نتايج اين مطالعه نشان دادند كه

صورت گرفته است .وندي ،كاكس و

ديويد و ميفن )0222( 3در مطالعه خود كه

حمايت اجتماعي بين قرباني شدن در اثر

در آن رابطه حمايت اجتماعي ادراك شده را

خشونت و اختالالت اضطراب و افسردگي

با اضطراب وابستگي بر روي  322دانشجوي

نقش تعديل كننده بازي كرده است ،بدين معنا

دانشگاه مورد بررسي قرار داده بودند ،نشان

كه جواناني كه قرباني خشونت شده و از

دادند كه بين حمايت اجتماعي ادراك شده و

طرف خانواده و دوستان حمايت شده بودند
در مقايسه با جواناني كه از اين حمايتها

1

- Kobassa
- Wendy, Cox, & Justin
3
- David & Meifen
2

- Elizabeth
- Melissa & Dorothy

4
5
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محروم بودند ،كمتر دچار اضطراب و
افسردگي شده بودند .

مهرابيزاده هنرمند ،نجاريان و بهارلو
( )8311نيز در مطالعه خود تحت عنوان رابطه

مايكل )8111( 8در مطالعه خود رابطه بين

كمالگرايي

و

اضطراب

اجتماعي

در

فشارزاهاي شغلي و اختالالت رواني را با

دانشجويان نشان دادند كه بين حمايت

توجه به حمايت اجتماعي به عنوان متغير

اجتماعي ادراك شده و اضطراب اجتماعي

تعديل كننده روي  12كارگر مورد بررسي قرار

رابطه منفي وجود دارد .

داد .نتايج اين مطالعه نشان دادند كه حمايت

ويسال و رابرت )8118( 3طي مطالعهاي،

اجتماعي بين فشارزاهاي شغلي و افسردگي،

عناصر اجتماعي اضطراب بازنشستگي را مورد

اضطراب و اختالالت رواني اثر تعديلكنندگي

بررسي قرار دادند .در اين مطالعه  321مرد و

دارد .كوباسا (به نقل از مهرابيزادههنرمند و

 314زن بين سنين  02تا  18سالگي مورد

ديگران )8311 ،در مطالعه خود نشان دادند كه

بررسي قرار گرفتند .نتايج تحقيق نشان دادند

مرداني كه مشاغل خود را از دست داده و

كه افرادي كه سرسختي آنها پايين بود بيشتر

حمايت اجتماعي كمتري دريافت كرده بودند

دچار اضطراب بازنشستگي شدند .
تريسي ،براندن و دانيال )0223( 4در

بيشتر دچار اضطراب اجتماعي شدند .
رابرت ،جوئل و گري )0222( 0در مطالعه

مطالعه خود اثرهاي استرسهاي ناشي از

رابطه بين اضطراب اجتماعي و حمايت

حوادث زندگي و سرسختي روانشناختي را بر

اجتماعي كه روي  321جوان صورت گرفت،

روي پندار پيراموني در موقعيتهاي واقعي

به اين نتيجه رسيدند كه حمايت اجتماعي و

زندگي مورد بررسي قرار دادند .افراد نمونه در

اضطراب اجتماعي يكديگر را تحت تأثير قرار

اين مطالعه در يك موقعيت استرسزا كه شامل

ميدهند و رابطه بين آنها دو جانبه است .

دو ساعت انجام دادن كار رقابتي بود قرار داده

ثامتي ( )8312در مطالعه خود كه تحت

شدند .نتايج تحقيق نشان دادند كه افرادي كه

عنوان ساخت و اعتباريابي مقياسي براي

سرسختي روانشناختي آنها باال بود بهتر

سنجش حمايت اجتماعي و رابطه آن با

ميتوانند با اضطراب ناشي از استرس كنار

فشارزاهاي رواني بوده است ،نشان داد كه بين

بيايند .

حمايت اجتماعي و افسردگي و اضطراب
رابطه منفي وجود دارد .
- Michael
- Robert, Joel, & Gary

1
2

- Wesla & Robert
- Tracie, Brandon, & Daniel

3
4
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اوفارا )0224( 8طي مطالعهاي 843 ،نفر

مدي )8112( 2در بررسي خود نشان داد

جوان را كه به دليل خدمت سربازي مجبور به

كه اشخاص سرسخت در ارتباطات بين فردي

ترك منزل شده بودند مورد بررسي قرار داد.

فعالتر و قاطعترند و مايلند به اشخاصي كه از

نتايج نشان دادند كه جواناني كه سرسختي

سرسختي بااليي برخوردارند نزديك شوند .

روانشناختي آنها پايين بود نسبت به جواناني

لي )8118( 8در مطالعه خود در مورد ارتباط

كه اين خصلت در آنها بيشتر بود ،بيشتر دچار

بين سرسختي و سازگاري رواني -اجتماعي

اضطراب جدايي از خانواده شده بودند .

بر روي افرادي كه يك نوع بيماري خاص

روث ،ليزا و

جوديث0

( )8113طي

داشتند ،دريافت كه سرسختي روانشناختي با

مطالعهاي رابطه بين عزت نفس و اضطراب

سازگاري بلند مدت رواني -اجتماعي بيماران

اجتماعي را در  000نفر زن مورد بررسي قرار

رابطه مثبت دارد .

دادند .نتايج اين مطالعه نشان دادند كه عزت

كالنتر ( )8311در مطالعه خود با عنوان

نفس رابطهاي منفي با اضطراب اجتماعي دارد .

بررسي رابطه متغيرهاي سرسختي روانشناختي،

آريندل( 3به نقل از هرمزينژاد )8312 ،در

تيپ الف ،و فشارزاهاي رواني اشاره كرده

پژوهشهاي متعدد همبستگي رفتار غيرجرأت

است كه بين سرسختي روانشناختي و

ورزانه را با عزت نفس پايين و فقدان اعتماد

اضطراب رابطه منفي وجود دارد .

به نفس نشان داده است .

با توجه به پيشينه تحقيق و اهميت موضوع

سرانو و ردريگز )8113( 4در تحقيقي تأثير

اضطراب اجتماعي ،به طور كلي پژوهش

خصوصيات فردي را در كارآيي مذاكره

حاضر در صدد پاسخگويي به اين سؤال است

كنندگان كه عزت نفس و سلطهگري بااليي

كه چه رابطهاي بين اضطراب عمومي ،عزت

داشتند مورد بررسي قرار دادند .نتايج پژوهش

نفس ،حمايت اجتماعي ادراك شده و

آنان نشان دادند كه اضطراب اجتماعي آنها

سرسختي روانشناختي با اضطراب اجتماعي

نسبت به ديگر افرادي كه اين خصلتها در آنها

وجود دارد؟ در پاسخگويي به اين سؤال پنج

پايين بود ،كمتر بوده است .

فرضيه مطرح گرديد كه به شرح زيرند :
 .8بين اضطراب عمومي و اضطراب
اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد .
1

- Ofra
- Ruth, Lisa, & Judith
3 - Arendal
4
- Surrano & Rodriguez
2

- Maddi
- Lee

5
6
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داراي دو خرده مقياس است .اجتناب و
پريشاني (SAD) 0و ترس از ارزيابي منفي.

رابطه منفي وجود دارد .
 .3بين حمايت اجتماعي ادراك شده و
اضطراب اجتماعي رابطه منفي وجود دارد .

در اين پژوهش از مقياس  SADاستفاده
گرديد .اين مقياس داراي  01ماده ميباشد و

 .4بين سرسختي روانشناختي و اضطراب
اجتماعي رابطه منفي وجود دارد .

پيوستار پاسخها بر پايه طيف درست و
نادرست مشخص شده است و نمرههاي صفر

 .2بين اضطراب عمومي ،عزت نفس،

و يك به هر پاسخ اختصاص يافته است82 .

حمايت اجتماعي ادراك شده و سرسختي

ماده پاسخ مثبت و  83ماده پاسخ منفي دارند.

روانشناختي با اضطراب اجتماعي رابطه

ضريب پايايي اين پرسشنامه در تحقيقات

چندگانه وجود دارد .

گذشته بين  2/8تا  2/13محاسبه شده است
(واتسون و فرند ،8181 ،هرمزينژاد.)8312 ،

روش

در پژوهش حاضر ضريب پايايي با استفاده از

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري

آلفاي كرونباخ برابر با  2/12و با روش تنصيف

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه

برابر با  2/81محاسبه گرديد .ضريب اعتبار اين

دانشآموزان دختر سال اول دبيرستانهاي

پرسشنامه در تحقيقات گذشته كه از طريق

شهرستان آبادان ميباشند كه در سال تحصيلي

اعتبار مالكي همزمان محاسبه شده بود بين

 12-18به تحصيل اشتغال داشتند .نمونه

 2/24تا  2/81بوده است (واتسون و فرند،

تحقيق شامل  022نفر دانشآموز دختر ميباشد

8181؛ هرمزينژاد .)8312 ،در پژوهش حاضر

كه با روش نمونهگيري تصادفي چندمرحلهاي

اين ضريب از طريق همبسته كردن نمرههاي

از جامعه آماري انتخاب گرديد .

كل پرسشنامه با نمره حاصل از يك سؤال كلي
محاسبه گرديد و مقدار آن برابر با 2/28

ابزار پژوهش

ميباشد كه در سطح  2/2228معنيدار

در اين پژوهش از پنج پرسشنامه به شرح زير
استفاده گرديد .

ميباشد .
.0مقياس اضطراب عمومي )(ANQ

 .8پرسشنامه اضطراب اجتماعي
اين پرسشنامه توسط واتسون و

اين مقياس  01ماده دارد و آزمودني به
فرند8

يكي از چهار گزينه هرگز ،به ندرت ،گاهي

( )8181ساخته شده است .اين پرسشنامه
- Wtson & Frend

1

- Social Avoidance and Distress

2
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اوقات و اغلب اوقات پاسخ گفته و بر اساس

( )8118كه از روش بازآزمايي استفاده كرده

مقادير  0 ،8 ،2و  3نمرهگذاري ميشود .گرفتن

بودند بين  2/1تا  2/11محاسبه گرديد .در

نمره باال در اين مقياس نشان دهنده اضطراب

پژوهش حاضر ضريب پايايي اين پرسشنامه با

عمومي باال ميباشد .اين مقياس توسط

استفاده از روش آلفاي كرونباخ برابر با  2/12و

نجاريان و ثامتي ( )8312تهيه و اعتباريابي

با استفاده از روش تنصيف برابر با 2/83

شده است .

محاسبه گرديد .در پژوهش حاضر براي

ضريب پايايي اين مقياس در پژوهشهاي

تخمين اعتبار اين پرسشنامه از طريق همبسته

گذشته بين  2/88تا  2/12محاسبه گرديد

كردن نمرههاي اين پرسشنامه با نمرههاي

(ابوالقاسمي .)8314 ،در مطالعه حاضر اين

مقياس حمايت اجتماعي استفاده گرديد.

ضريب با استفاده از روش آلفاي كرونباخ برابر

ضريب اعتبار برابر با  2/23محاسبه گرديد كه

با  2/14و با روش تنصيف برابر با 2/88

در سطح  2/2228معنيدار بود .

محاسبه گرديد .مطالعات گذشته ضريب اعتبار
اين پرسشنامه را كه با استفاده از روش اعتبار
مالكي محاسبه شده بود بين  2/21تا 2/84
گزارش نمودند (ابوالقاسمي .)8314 ،در
پژوهش حاضر براي محاسبه ضريب اعتبار از
روش همبسته كردن نمرههاي مقياس اضطراب
عمومي با نمرههاي اضطراب اجتماعي استفاده
گرديد .ضريب اعتبار  2/81محاسبه گرديد كه
در سطح  2/2228معنيدار بود .
 .8پرسشنامه عزتنفس كوپر اسميت

 .4پرسشنامه حمايت اجتماعي
اين پرسشنامه توسط ثامتي ،نجاريان و
شكركن ( )8314ساخته شد و داراي  01ماده
است .اين پرسشنامه داراي پيوستار پاسخ بر
پايه طيف درست و نادرست رتبهبندي شده
است و به ترتيب نمرههاي صفر و يك به هر
پاسخ اختصاص يافته است .ضريب پايايي اين
پرسشنامه كه توسط سازندگان آن و با استفاده
از روش بازآزمايي محاسبه گرديد ،برابر با
 2/13بوده است .در پژوهش حاضر با استفاده

اين پرسشنامه توسط كوپر اسميت ()8118

از روش آلفاي كرونباخ اين ضريب برابر با

ساخته شد و داراي  21ماده ميباشد كه داراي

 2/12و با استفاده از روش تنصيف برابر با

پاسخ بلي و خير است و  1ماده آن دروغسنج

 2/12محاسبه شده است .ضريب اعتبار اين

هستند .شيوه نمرهگذاري اين مقياس به

مقياس در پژوهش ثامتي و ديگران ( )8314از

صورت صفر و يك است .ضريب پايايي اين

طريق همبسته كردن نمرههاي اين پرسشنامه

پرسشنامه در تحقيق كوپراسميت و همكاران

با نمرههاي مقياس حمايت اجتماعي فليمنگ
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برابر با  2/12گزارش شده است .در پژوهش

( )8318كه با استفاده از روش مالكي محاسبه

حاضر براي تخمين ضريب اعتبار از طريق

شده بود ،برابر با  2/22گزارش شده است .در

همبسته كردن نمرههاي افراد در يك سؤال

پژوهش حاضر اين ضريب از طريق همبسته

كلي  82درجهاي با نمرههاي آنها در كل

كردن نمرههاي كل پرسشنامه با نمره يك

پرسشنامه استفاده گرديد .ضريب اعتبار

سؤال كلي  82درجهاي كه نشان دهنده

محاسبه شده برابر با  2/21بوده كه در سطح

سرسختي خيلي كم تا خيلي زياد ميباشد،

 2/2228معنيدار ميباشد .

محاسبه شد و مقدار آن برابر با  2/28ميباشد
كه در سطح  2/2228معنيدار است .

 .2پرسشنامه سرسختي روانشناختي
اين مقياس توسط كيامرثي و نجاريان

طرح تحقيق

( )8318ساخته شد و داراي  01ماده ميباشد.

اين تحقيق توصيفي از نوع همبستگي

هر ماده داراي چهار گزينه پاسخ است كه

ميباشد .

شامل هرگز ،به ندرت ،گاهي اوقات و اغلب

يافتههاي تحقيق

اوقات ميباشد و به ترتيب نمرههاي  0 ،8 ،2و
 3ميگيرند .ضريب پايايي اين مقياس در

يافتههاي توصيفي مربوط به متغيرهاي

مطالعه كيامرثي و نجاريان ( )8318كه با

تحقيق

استفاده از روش بازآزمايي محاسبه شده بود،

اين يافتهها در جدول  8نشان داده شدهاند .

برابر با  2/14گزارش شده است .در پژوهش

همان طور كه در جدول  8مشاهده

حاضر ضريب پايايي با استفاده از روش آلفاي

ميشود ،ميانگين و انحراف معيار براي هر يك

كرونباخ برابر با  2/13و با استفاده از روش

از متغيرها به ترتيب ،عزت نفس  31/23و

تنصيف برابر با  2/10محاسبه گرديد .ضريب
اعتبار اين مقياس در مطالعه كيامرثي و نجاريان
جدول  .5ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداكثر نمره كسب شده مربوط به متغيرهاي تحقيق
انحراف

حداقل نمره

حداكثر نمره

تعداد افراد

شاخصهاي آماري

ميانگين

معيار

كسب شده

كسب شده

نمونه

عزت نفس

89/38

1/85

53

43

593

اضطراب اجتماعي

59/38

1/88

55

11

593

سرسختي روانشناختي

48/51

3/54

11

11

593

اضطراب عمومي

11/9

3/31

45

11

593

حمايت اجتماعي

51/13

8/11

55

13

593

متغيرها
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 ،2/38اضطراب اجتماعي  81/83و ،0/33

يافتههاي جدول  0نشان ميدهند كه بين

سرسختي روانشناختي  43/82و ،1/84

اضطراب عمومي و اضطراب اجتماعي رابطه

اضطراب عمومي  21/1و  8/11و حمايت

مثبت معنيداري وجود دارد ( p<2/2228و

اجتماعي ادراك شده  81/21و  3/12ميباشند .

 .)r=2/1با توجه به اين يافته فرضيه يك
تحقيق تأييد ميگردد .همچنين ،بين عزت

يافتههاي مربوط به فرضيههاي تحقيق

نفس و اضطراب اجتماعي دانشآموزان رابطه

اين يافتهها در جدول  0نشان داده شدهاند .

منفي معنيداري وجود دارد ( p<2/2228و
.)r=-2/20بنابراين ،فرضيه دو تحقيق تأييد

جدول  .1نتايج مربوط به ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق
متغيرها
اضطراب
اجتماعي

عزتنفس

اضطراب عمومي

حمايت اجتماعي
ادراك شده

سرسختي روانشناختي

ضريب

سطح

ضريب

سطح

ضريب

سطح

ضريب

سطح

همبستگي

معنيداري

همبستگي

معنيداري

همبستگي

معنيداري

همبستگي

معنيداري

-3/11

3/3335

3/ 1

3/3335

- 3/ 9

3/3335

-3/39

3/3335

ميشود .اين يافتهها همچنين نشان ميدهند

اجتماعي رابطه چندگانه وجود دارد .بنابراين،

كه بين حمايت اجتماعي و اضطراب اجتماعي

فرضيه پنجم تحقيق تأييد ميگردد .همچنين

رابطه منفي معنيداري وجود دارد(p<2/2228

نتايج اين تحليل نشان ميدهند كه از بين چهار

و  )r=-2/1بين سرسختي روانشناختي و

متغير پيشبين سه متغير به ترتيب ،حمايت

اضطراب عمومي نيز رابطه منفي معنيدار

اجتماعي ،سرسختي روانشناختي و اضطراب

وجود دارد( p<2/2228و  .)r=-2/81با توجه

عمومي بهترين پيشبينهاي اضطراب اجتماعي

به اين نتايج فرضيههاي سوم و چهارم تحقيق

شناخته شدند .حمايت اجتماعي با 2/11

نيز تأييد گرديدند .

ضريب تعيين بهترين پيشبيني كننده اضطراب

يافتههاي جدول  3نشان ميدهند كه بين

اجتماعي شناخته شد .در درجه دوم ،سرسختي

متغيرهاي پيشبين شامل حمايت اجتماعي،

روانشناختي با  2/24ضريب تعيين دومين

سرسختي روانشناختي ،اضطراب عمومي و

پيشبيني كننده و در درجه سوم اضطراب

عزت نفس و متغير مالك يا اضطراب

عمومي با  2/20ضريب تعيين سومين پيشبيني

بررسي رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزت نفس ،اضطراب عمومي ...
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كننده اضطراب اجتماعي در اين مطالعه

چنين شخصي هرگز اجازه نميدهد كه

شناخته شد .

احساس اضطراب يا نبود احساس امنيت خاطر
او را مكدّر كند .بنابراين ،شخص با ديد مثبت

بحث و نتيجهگيري

از خويش در موقعيتهاي مختلف زندگي و به

همان طور كه در قسمتهاي پيشين اين

خصوص در تقابل با ديگران با قاطعيت و به

مقاله اشاره گرديد ،هدف از اين تحقيق بررسي

طور مؤثر عمل خواهد كرد .نتايج تحقيق نيز

رابطه بين برخي متغيرهاي تسهيل كننده

نشان دادند كه بين اضطراب عمومي و

اضطراب اجتماعي از قبيل اضطراب عمومي و

اضطراب اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد .اين

برخي متغيرهاي بازدارنده از قبيل عزت نفس،

يافتهها با يافتههاي وندي ،كاكس و جاستين

حمايت اجتماعي ادراك شده و سرسختي

( )8113همخواني دارند .در تبيين اين يافتهها

روانشناختي با اضطراب اجتماعي است .بر

ميتوان گفت كه هر چه نگراني و دلشوره

اساس يافتههاي حاصل از اين پژوهش كه در

شخص در موقعيتهاي عمومي زندگي بيشتر

جدول  0نشان داده شدهاند ،بين عزت

باشد اين نگراني در موقعيتهاي اجتماعي زمينه

نفس و اضطراب اجتماعي رابطه منفي معنيدار

مساعدتري را براي بروز اضطراب اجتماعي

يافت شد .اين نتايج با نتايج پژوهشهاي

ايجاد خواهند كرد .همچنين ،يافتههاي تحقيق

قبلي از قبيل نتايج تحقيق روث،ستريگل ،ليزا

حاضر نشان دادند كه بين حمايت اجتماعي

و جوديث ( ،)8113سرانو و ردريگز ()8113

ادراك شده و اضطراب اجتماعي رابطه منفي

و آريندل (( )8118به نقل از هرمزينژاد،

معنيدار وجود دارد .اين يافتهها با يافتههاي

 )8312كه ارتباطي منفي بين عزت نفس و

ديويد و ميفن ( ،)0222اليزابت ( ،)0222مليسا

اضطراب اجتماعي يافته بودند ،همخواني دارد.

و دروثي ( ،)0222رابرت ،جوئل و گري

در تبيين اين يافتهها ميتوان گفت كه عزت

( ،)0222مايكل ( )8111و مهرابيزادههنرمند،

نفس عقيدهاي است كه فرد درباره مجموعه

نجاريان و بهارلو ( )8311كه رابطهاي منفي را

تواناييها ،ويژگيها و شايستگيهاي خود دارد.

بين حمايت اجتماعي و اضطراب اجتماعي

همچنين ،عزت نفس درجه تصويب ،تأييد،

نشان دادهاند ،همخواني دارد .در تبيين اين

پذيرش و ارزشمندي است كه شخص نسبت

يافتهها ميتوان گفت كه با توجه به اين كه

به خود احساس ميكند .بنابراين ،كسي كه

حمايت اجتماعي به يك احساس ذهني تعلق

عزت نفس باال دارد در برخورد با ديگران از

داشتن ،پذيرفته شدن و مورد عشق و محبت

قدرت ابراز وجود بيشتري برخوردار است.
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جدول  .8نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري بين حمايت اجتماعي ،سرسختي روانشناختي ،اضطراب عمومي و عزت
نفس بااضطراب اجتماعي با روش ورود مكرر (الف) و روش مرحلهاي (ب)
متغير
مالك

ضريب
متغيرهاي

همبستگي

پيشبين

چندمتغيري
MR

ضريب
تعيين

احتمالآن

RS

)(P

حمايت
اجتماعي
ادراك

3/31

نسبتFو

3/11

سرسختي
اضطراب
اجتماعي

روانشناخ

3/9

اضطراب
عمومي
عزت
نفس

3/95

3/95

3/38

ضريب
متغير

متغيرهاي

همبستگي

مالك

پيشبين

چندمتغيري
MR

اجتماعي
ادراكشده

381/38
P>3/3335

t=11/14

453/433

β =-3/11

P>3/3335

t=-53/35

t=-3/19

P>3/3335

P>3/3335

835/94

β =-3/38

β =-3/14

β =-3/51

P>3/3335

t=54/31

t=-3/11

t=-8/33

P>3/3335

P>3/3335

P>3/3335

113/34

β =-3/31

β =-3/11

β =-3/58

β =-3/31

P>3/3335

t=-54/39

t=-1/19

t=-8/51

t=-5/3

P>3/3335

P>3/3335

P>3/3335

P>3/53

ضرايب رگرسيون ) (bروش (الف)
ضريب
تعيين
RS

حمايت
اجتماعي

نسبتFو

حمايت

احتمالآن

اجتماعي

)(P

ادراكشد

3/11

381/38

β =-3/31

P>3/3335

t=-11/14

اضطراب

سرسختي

اجتماعي

اضطراب
عمومي

سرسختي
روانشناخ
تي

اضطراب
عمومي

P>3/3335

ادراكشده

روانشناختي

روانشناختي

عمومي

نفس

P>3/3335

ه
3/13

سرسختي

اضطراب

عزت

β =-3/13

تي

3/38

حمايت

β=-3/31

شده

3/35

ضرايب رگرسيون ) (bروش (الف)

3/93

3/35

3/95

3/38

453/33

β =-3/11

β =-3/13

P>3/3335

t=-53/35

t=-3/19

P>3/3335

P>3/3335

835/9

β =-3/38

β =-3/14

β =-3/51

P>3/3335

t=-54/31

t=-3/11

t=-8/31

P>3/3335

P>3/3335

P>3/335
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قرار گرفتن اطالق ميگردد  ،حمايت براي

نقش حمايتي سرسختي روانشناختي را در

هر فرد يك رابطه امن و اطمينان بخش را به

كاهش اضطراب اجتماعي نشان داده بودند،

وجود ميآورد كه احساس صميميت و

همخواني دارند .در تبيين اين يافتهها ميتوان

نزديكي از ويژگيهاي اصلي آن است .حمايت

گفت كه سرسختي زاييده دانشي است كه بر

اجتماعي يك كمك دو جانبه است كه موجب

مبناي آن شخص به منابع بيشتري جهت

خلق تصور مثبت از خود ،پذيرش خود و

پاسخدهي به فشارزاها دسترسي پيدا ميكند و

احساس عشق و ارزشمندي ميگردد .تمام

باعث ميشود كه فرد فشارزاها را به صورتي

اينها به فرد فرصت خودشكوفايي و رشد

واقع بينانه و با بلند نظري مورد توجه قرار

ميدهد .بنابراين ،چنانچه فردي از حمايت

دهد .به عبارتي ،سرسختي يك احساس بنيادي

اجتماعي برخوردار باشد ،اضطراب اجتماعي

از كنترل است كه به فرد امكان ترسيم و

او به ميزان زيادي كاهش خواهد يافت ،چه

دسترسي به فهرستي از راهبردهاي مفيد از

اين حمايت به عنوان سپري محافظ براي او

عهده برآيي را ميدهد .در واقع سرسختي

عمل ميكند .از طرف ديگر ،عدم وجود

سپري

شديد

حمايت و نبود رابطه امن كه در پرتو حمايت

فيزيولوژيكي در اثر حوادث استرسزاست كه

اجتماعي ديگران به وجود ميآيد ،موجب

سليه ( )8128و ديگر محققان معتقدند عامل

كاهش تصور مثبت فرد از خود و در نتيجه

آسيبپذيري در مقابل بيماريها ميباشند

زمينه بروز اضطراب اجتماعي ميشود.

(كوباسا .)8113 ،به عبارت ديگر ،هر چه

يافتههاي اين پژوهش نيز نشان دادند كه بين

احساس كنترل فرد بر حوادث فشارزا و

سرسختي روانشناختي و اضطراب اجتماعي

اضطرابآور باالتر باشد و مقاومت و

رابطه منفي معنيداري وجود دارد .اين يافتهها

سرسختي او بيشتر باشد ،زمينه بروز اضطراب

با يافتههاي ويسال و رابرت ( ،)8118ترسي،

به ويژه در موقعيتهاي اجتماعي كاهش خواهد

براندن و دانيال ( ،)0223اوفارا ( ،)0224مدي

يافت .

( ،)8112لي ( )8118و كالنتر ( )8311كه

در برابر بر انگيختگي
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