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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،ارائه مدل ساختاری باورهای فراشناختی با ذهن آگاهی دانشجویان مبتال به
اختالل فوبی اجتماعی با میانجیگری حساسیت اضطرابی بود.
روش :این پژوهش از نوع همبستگی و در غالب یک طرح مدلیابی معادالت ساختاری انجام گرفت .جامعه
آماری این پژوهش کلیهی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد نجفآباد بودند که در سال -98
 97انتخاب واحد کرده بودند .از این تعداد و از طریق نمونهگیری در دسترس  500نفر از دانشجویانی که
تمایل به همکاری داشتند انتخاب شدند و به سواالت چهار پرسشنامه فوبی اجتماعی کانور و همکاران (17
سؤالی) ،باورهای فراشناختی ولز و کارترایت ( 30سؤالی) ،ذهن آگاهی فرایبورگ ( 14سؤالی) و حساسیت
اضطرابی ( 16سؤالی) پاسخ دادند .به منظور تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش ،از نرمافزار  Amosو مدلسازی
به شیوه معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ساختاری باورهای فراشناختی با ذهن آگاهی دانشجویان مبتال به
اختالل فوبی اجتماعی با میانجیگری حساسیت اضطرابی با دادههای تجربی برازش دارد .اثر مستقیم باورهای
فراشناختی بر ذهن آگاهی ،باورهای فراشناختی بر حساسیت اضطرابی و اثر مستقیم حساسیت اضطرابی بر ذهن
آگاهی استاندارد معناداراست .همچنین اثر استاندارد غیرمستقیم باورهای فراشناختی بر ذهن آگاهی دانشجویان
مبتال به فوبی اجتماعی از طریق حساسیت اضطرابی معنادار است.
واژههای کلیدی :باورهای فراشناختی ،ذهن آگاهی ،حساسیت اضطرابی ،فوبی اجتماعی.
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مقدمه
اختالل فوبی اجتماعی یکی از اختالالتی است که اخیراً توجه متخصصان سالمت را به خود جلب
کرده و سیری مزمن دارد ( .)Hekmatiyan fard et al., 2021این اختالل پس از اختالالت افسردگی اساسی
و وابستگی به الکل به عنوان شایعترین اختالل روانپزشکی شناخته میشود (.)Joseph et al., 2018
فوبی اجتماعی عبارت است ترس از موقعیتهای اجتماعی ،از جمله موقعیتهایی که در آنها فرد
تحت نگاه کنجکاوانه یا قضاوتگر یا تماس با دیگران قرار میگیرد .افراد مبتال به اختالل فوبی اجتماعی از
این میترسند که مبادا در جمع دیگران یا انظار عمومی (مثالً تجمعات ،گرد همآییها ،سخنرانیها ،مالقات
با افراد ناشناس) کاری خجالتآور انجام بدهند .افراد مبتال به فوبیاجتماعی از هرگونه موقعیتاجتماعی که
در آن رفتاری خجالتآور داشته باشند یا ممکن است مورد ارزیابی قرار گیرند ،اجتناب میکنند .آنها
ممکن است از انجام دادن بعضی فعالیتهای خاص مثل خوردن یا صحبت کردن در مقابل دیگران ترس
خاصی داشته باشند یا ممکن است یک ترس مبهم و نامشخص از «خود را شرمنده کردن» یا آبروی خود را
بردن داشته باشند ).(Kaplan & Sadock, 2015
در  75درصد افراد سن شروع اختالل بین  7تا  15سال میباشد ( .)Chang et al., 2019یکی از
شایعترین اختالالت روانپزشکی در جمعیت دانشجویی اختالل فوبی اجتماعی است .پژوهشها نشان
میدهد که  5/2درصد از دانشجویان فوبی اجتماعی دارند .شیوع اختالل فوبی اجتماعی در دختران 5/5
درصد و در پسران  4/7درصد بوده است ))Norouzi, 2012؛ بنابراین ،دانشجویان گروهی هستند که
اضطراب را تجربه میکنند ( )Wallin & Runeson, 2003و اضطراب بر کیفیت زندگی دانشجویان تأثیر
نامطلوبی دارد ) .(Salina et al, 2008هشتاد و پنج درصد از دانشجویان دارای اختالل فوبی اجتماعی به
علت نقص در روابط بین فردی و مشکل در رفع نیاز اجتماعی دچار اختالالتی در عملکرد تحصیلی و
حرفهای خود میشوند ).(Norouzi, 2012
پژوهشهای اخیر فرایندهای کلیدی را کشف کردهاند که در آسیبپذیری و پیشرفت اختالل فوبی
اجتماعی نقش دارند ،یکی از این فرایندها رویکرد شناختی است .بر طبق رویکرد شناختی پردازش اطالعات
در افراد مبتال به فوبی اجتماعی مختل میباشد که یکی از جنبههای آن راهبردهای فراشناختی است.
پیشرفتهای روانشناختی نشان داده که باورهای فراشناختی مثبت و منفی در سالمت روانی افراد دخالت
دارد (.)Omidi et al., 2018

واژه فراشناخت را نخستین بار فالول ) (Flavell, 1979به کار برده است و میتوان آن را به معنی
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آگاهی فرد از فرایند تفکر و تواناییاش برای کنترل این فرایند دانست .فراشناخت ،اشاره دارد به ساختارهای
روانشناختی ،دانش رویدادها و فرایندهایی که در کنترل ،اصالح و تفسیر تفکر نقش
دارند ) .(Golmohammadian et al, 2018باورهای فراشناختی مبتالیان به اختالل فوبی اجتماعی مختل و
نارسا است ( .)Hassanvand Amouzadeh et al., 2013این بیماران به افکار خود ارزیابیکننده منفی،
توجهای افراطی و متمرکز دارند که در سندرم شناختی-توجهی نقش مهمی را ایفا میکند

( Babapour

 .)Kheiroddin & ganjei, 2021این باورهای فراشناختی منفی که شامل :کنترل ناپذیری و معنا ،اهمیت،
خطرناک بودن افکار و تجربههای شناختی است موجب میشود که فرد در موقعیتهای اجتماعی آتی از
راهبردهای مقابلهای ناسازگارانه استفاده کند که موجب تشدید اضطراب و تداوم نشانههای فوبی اجتماعی
میشود )  .(Adrian Wells, 2007پژوهشها نشان میدهد که باورهای فراشناختی ممکن است در تحول
نشانهها و مؤلفههای اضطرابی نقش مهم و اساسی داشته باشند ).(Adrian Wells & Carter, 2001
در افراد مبتال به فوبی اجتماعی نشخوار فکری و توجه و ارزیابی منفی از جانب دیگران ،بیمار را به
سمت محرک های تهدیدکننده مانند اضطراب سوق داده و مانع تالش در ارزیابی مجدد رویدادها میشود
که منجر به اختالل در عملکرد میگردد درحالیکه ذهن آگاهی با تمرکز بر زمان حال موجب عدم محوریت
ذهن فرد نسبت به الگوی فکری تکراری و کاهش نشخوار فکری میشود (.)Robatmili & Karimi, 2018
منظور از ذهن آگاهی تفاوتهای فردی است که افراد را از لحاظ میزان در لحظه حال زیستن ،رها بودن از
نگرانی و درگیر زندگی به صورت هدفمند و آگاهانه بودن از هم متمایز میکند

(Ryan & Brown, 2003

) .ذهنآگاهی باعث ایجاد تغییراتی در الگوی فکری یا نگرش فرد درباره افکارش میشود .وقتی ذهن
آگاهی افزایش مییابد ،توانایی عقب ایستادن و مشاهده کردن حالتهایی مثل اضطراب افزایش مییابد و
ذهن آگاهی افزایشیافته ،احتماالً شکلی سازگارانه از توجه متمرکز بر خود را پرورش میدهد که این خود
موجب کاهش نشخوار فکری و اجتناب هیجانی میگرددو خودتنظیمی رفتار را بهبود میبخشد

(Baer,

2009).
پژوهشها نشان داده که فوبی اجتماعی با ذهن آگاهی رابطه منفی دارد ).(Schmertz et al, 2012

با توجه به آنکه افراد مبتال به فوبی اجتماعی اطالعات محیط را به صورت گزینشی و منفی پردازش میکنند
که موجب برانگیخته شدن مکانیزمهایی مانند ترس و اجتناب میشود ) ،(Taylor, 2014ذهن آگاهی با ایجاد
الگوی فکری درک لحظه به لحظه در فرد ،نشخوار فکری و اجتناب هیجانی را کاهش میدهد و موجب
می گردد که فرد نسبت به تعامالت خود با دیگران و محیط بینش پیدا کند و پاسخهای مفید و هدفمند را
جایگزین واکنشهای غیرارادی و ناهشیار کند ( .)Hatampour et al, 2021یکی از مؤلفههای روانشناختی
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تأثیرگذار در تشخیص ،ارزیابی و درمان اختالل فوبی اجتماعی ،حساسیت اضطرابی میباشد ( Panayiotou

 .)et al, 2014پژوهشها نشان داده که از میان ابعاد حساسیت اضطرابی بعد نگرانیهای اجتماعی به شدت با
ارزیابی منفی در اختالل فوبی اجتماعی ارتباط دارد ( .)Allan et al, 2018حساسیت اضطرابی یک سازه
شناختی تفاوتهای فردی است که در آن فرد از نشانههای بدنی که با برانگیختگی اضطرابی (افزایش ضربان
قلب ،تنگی نفس ،سرگیجه) مرتبط است و از این عقیده ناشی میشود که این نشانهها به پیامدهای بالقوه
آسیبزای اجتماعی ،شناختی و بدنی منجر میشود؛ در واقع حساسیت اضطرابی گرایش به ترس و تفسیر
فاجعهآمیز نشانههای اضطراب که از عوامل سببشناختی ،نگهدارنده و تداومبخش اغلب اختالالت روانی
به ویژه طبقه اختالالت اضطرابی است ) .(Deacon et al, 2003حساسیت اضطرابی باعث ایجاد انواع
سوگیری شناختی در پردازش اطالعات می شود و زمینه را برای ابتال فرد به اختالالت اضطرابی از جمله فوبی
اجتماعی فراهم میکند .حساسیت اضطرابی به عنوان یک میانجی نقش مهمی بین تنشها و بیماریها دارد
که این خود تأثیر بسزایی در تداوم اختالالت اضطرابی دارد .پژوهشها نشان میدهد که افراد مبتال به اختالل
فوبی اجتماعی در باورهای فراشناختی و فوبی اجتماعی خود غوطهور میباشند

( Poursharifi & Jafari,

 .)2019اختالل فوبی اجتماعی مشکالت زیادی را در عملکرد اجتماعی و شغلی فرد ایجاد میکند
( .)McKnight et al., 2016دانشجویان مبتال به فوبی اجتماعی با مشکالتی از قبیل اعتماد به نفس پایین،
احساس خجالت و مشکل ارتباطی با همساالن رو بهرو هستند که منجر به اختالل در جریان عادی زندگی
میشود ( .)Ferdowsi et al., 2019در نهایت میتوان گفت با توجه به اینکه در سالهای اخیر نقش زنان در
عرصه های جامعه بیشتر شده این اختالل ممکن است در کارکرد آنها تأثیرگذار باشد ،بنابراین ،عواملی که
بتواند این اختالل را در دانشجویان پیشبینی کند حائز اهمیت است .در پژوهشهای اخیر بر نقش فرایندهای
شناختی در این اختالل تأیید شده که میتواند منجر به درمانهای اثرگذار و طوالنیتر در دانشجویان شود.
در تحقیقی که به بررسی رابطه پسرویدادی در اختالل فوبی اجتماعی با نقش واسطهای باورهای
فراشناختی مثبت و آگاهی از عملکرد پرداخته شده بود نتایج نشان داد که بالفاصله پس از انجام فعالیتهای
اجتماعی ،افراد مبتال به فوبی اجتماعی نسبت به شرکتکنندگان در هر دو گروه کنترل عملکرد خود را
منفیتر ارزیابی کردند و تعداد بیشتری از باورهای مثبت فراشناختی در مورد رابطه پس رویدادی را تأیید
کردند .مهمتر اینکه ،هم باورهای فراشناختی و هم خودارزیابیهای منفی اولیه عملکرد ،واسطهی رابطه بین
وضعیت گروه و رابطه پس رویداد در روزهای بعد از این حادثه شد ( .)Gavric et al, 2017در پژوهشی که
ذهن آگاهی به عنوان متغیر واسطهای بین دلبستگی و حساسیت اضطرابی قرار گرفته بود نتایج نشان داد که
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ذهن آگاهی به عنوان متغیر میانجی بر سبک دلبستگی و حساسیت اضطرابی تأثیرگذار بوده و در کاهش
حساسیت اضطرابی مؤثر است ( .)Macaulay et al, 2015در یکی دیگر از تحقیقات به بررسی نمونهای در
مورد روابط بین سیستم بازداری رفتاری ،میزان حساسیت به اضطراب ،اجتناب تجربهای و اضطراب اجتماعی
در نوجوانان پرداخته شد نتایج نشان داد که خلقوخو از طریق راهبردهای خودتنظیمی آموخته شده و
پیشبینیهای شناختی منجر به اضطراب اجتماعی در نوجوانان میشود

(.)Papachristou et al, 2018

همچنین در تحقیقی که به بررسی نقش باورهای فراشناختی و راهبرد کنترل فکر در پیشبینی فوبی اجتماعی
پرداخته شده بود ،نتایج نشان داد تغییر باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر میتواند در کاهش
عالئم فوبی اجتماعی مؤثر واقع شود ( .)Babapour Kheiroddin & Ganjei, 2021در تحقیقی دیگر که
الگوی معادالت ساختاری مهارت ذهنآگاهی ،تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی با فوبی اجتماعی نوجوانان
پرداخته بود ،نتایج نشان داده که بین ذهنآگاهی ،تنظیم هیجان ،حساسیت اضطرابی با فوبی اجتماعی رابطه
وجود دارد و حساسیت اضطرابی و ذهنآگاهی از طریق تنظیم هیجان قادر به پیشبینی معنادار اضطراب
اجتماعی در نوجوانان دارای اختالل اضطراب اجتماعی هستند ( )Esmailian et al, 2021همچنین در تحقیق
دیگری نقش پیشبینی کنندگی باورهای فراشناختی ،ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی در اضطراب
اجتماعی نوجوانان نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی ،ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی سهمی مستقل
در اضطراب اجتماعی نوجوانان دارند ( .)Robatmili & Karimi, 2018با این حال ،ارتباط متغیرهای
باورهای فراشناختی ،ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی با یکدیگر به صورت یکجا بررسی نشده است از
این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای فراشناختی با ذهن آگاهی دانشجویان مبتال به فوبی
اجتماعی با میانجیگری حساسیت اضطرابی میباشد.
با توجه به آنچه گفته شد ،برای پژوهش حاضر میتوان الگوی مفهومی زیر را که بر اساس پیشینه
پژوهشی و نظری مطرحشده ترسیم کرد.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک پژوهش بنیادی و به لحاظ طرح یک پژوهش همبستگی از نوع
معادالت ساختاری می باشد .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشجویان دختر مقطع لیسانس دانشگاه آزاد
نجفآباد که در سال  98-97انتخاب واحد کردهاند ،میباشد .آمار مربوط به جامعه آماری از طریق مراجعه
به سایت دانشگاه تعداد  13254نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  373نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند .برای انتخاب آزمودنیها ابتدا از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد؛ اما به دلیل
اینکه همکاری در دانشجویان پایین و شناسایی افراد دشوار بود مجبور شدیم که از روش نمونهگیری در
دسترس استفاده کنیم .به همین دلیل و برای افزایش اعتبار آزمودنیها این آزمون بر روی  500نفر اجرا شد
که پرسشنامه  2نفر از آزمودنیها مخدوش بود .سپس با استفاده از خط برش پرسشنامه اختالل فوبی اجتماعی،
 128نفر از آزمودنیهای واجد نشانههای فوبی اجتماعی شناسایی و با تکتک این افراد مصاحبه تشخیصی
انجام گرفت تا تأیید شود که واجد مالک اختالل فوبی اجتماعی میباشند و در نهایت وارد تجزیه و تحلیل
شدند .شرایط ورود به این مطالعه ،تمایل و رضایت آگاهانه به شرکت در پژوهش و دانشجویانی دختر مقطع
لیسانس که از سال دوم به باال بودند (به دلیل ارائه کالسی بیشتر) ،در ضمن پاسخ ندادن به سؤاالت پرسشنامه
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مالک خروج از پژوهش بود .برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش ،از آمار توصیفی (میانگین و انحراف
استاندار) و آمار استنباطی (مدلیابی معادالت ساختاری) استفاده شد .برای بررسی مدل پژوهش از روش
دومرحلهای پیشنهاد شده توسط ( Andersonو (Gerbingو برای بررسی اندازه و معناداری اثرات غیرمستقیم
مدل ،از روش  Bootstrapاستفاده شد .نرمافزار مورد استفاده در این پژوهش نسخه بیستوچهارم

Amos

میباشد.
ابزار پژوهش
برگه اطالعات جمعیت شناختی

برای گردآوری اطالعات فردی و جمعیت شناختی افراد شرکتکننده پژوهش برگهای تهیه
گردید که در آن سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،تعداد فرزندان ،تأهل یا تجرد ،شغل پدر و مادر ،رشته
تحصیلی ،سطح تحصیالت پدر و مادر افراد مشخص گردید.
مصاحبه تشخیصی
مصاحبه تشخیصی نیمه ساختاریافته بالینی فوبی اجتماعی بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-5

توسط متخصص بالینی.
پرسشنامه فوبی اجتماعی)SPIN( 1

این پرسشنامه توسط کانور و همکاران ( )Connor et al, 2000ساخته شده است و شامل  17سؤال و 3
خرده مقیاس ترس ،اجتناب و ناراحتی جسمانی است و بر اساس طیف لیکرت پنج درجهای (به هیچ وجه  1تا
بینهایت  )5درجهبندی میشود .اعتبار این پرسشنامه به روش بازآزمایی در گروههایی با تشخیص اختالل فوبی
اجتماعی را  0/78تا  0/89و همسانی درونی با ضریب آلفا در گروهی از دانشآموزان بهنجار درکل مقیاس
برابر  0/91گزارش کردهاند .همچنین محاسبه آلفای کرونباخ مربوط به کل آزمودنیها در خرده مقیاسها فوبی
اجتماعی برای اجتناب برابر  0/75بوده که نشان میدهد اعتبار محاسبه شده رضایتبخش بوده است .حد پایین
نمره در این پرسشنامه  17و حد باالی آن  80میباشد .در ایران برای نخستین بار عابدی ،بیرشک ،علیلو و
اصغرنژاد )(Abdi et al., 2007پس از ترجمه و انطباق ،اعتبار محتوایی و صوری این پرسشنامه را باال برآورد
نموده و اعتبار به روش بازآزمایی با استفاده از روش همبستگی پیرسون بر روی یک گروه دانشجو با یک هفته
فاصله را برابر  0/83برآورد کردهاند؛ درصورتیکه نمرات پرسشنامه بین  17تا  34باشد ،میزان فوبی اجتماعی
ضعیف میباشد .نمرات پرسشنامه بین  34تا  51باشد ،میزان فوبی اجتماعی در سطح متوسطی میباشد .نمرات
1Social Phobia Inventory
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باالی  51باشد ،میزان فوبی اجتماعی شدید (خوب) میباشد ) .(Abedi et al, 2017
پرسشنامه باورهایفراشناختی)MCQ( 1

پرسشنامه فراشناخت توسط کارترایت  -هاتون و ولز )(Wells & Cartwright-Hatton, 2004تدوین
شده است .این پرسشنامه حیطهها فراشناختی را در پنج مقیاس جداگانه تحت عنوان :باورهای مثبت درباره
نگرانی ،باورهای منفی کنترل ناپذیری ،خطرپذیری ،اعتماد شناختی ،نیاز به کنترل افکار و خود هشیاری شناختی
را اندازهگیری میکند .ولز و کارترایت –هاتون ( )2004ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه و مؤلفههای آن
را در دامنه  0/72تا  0/93و ضریب بازآزمایی با فاصله یک ماه  0/73گزارش کردهاند
 2018).در ایران شیرین زاده دستگیری ،رحیمی ،نظیری

(Robatmili & Karimi,

)(Shirinzadeh Dastgiri S & Goodarzi, 2009

روایی و اعتبار این پرسشنامه در یک نمونه ایرانی  258نفری بررسی کردند .اعتبار پرسشنامه به شیوه همسانی
درونی برای کل مقیاس  0/91و برای خرده مقیاسها  0/71تا  0/78و اعتبار به روش دو نیمه کردن برای کل
مقیاس  0/9و برای خرده مقیاسها  0/69تا  0/89و به روش باز آزمایی برای کل مقیاس  0/73و برای خرده
مقیاسها  0/59تا در  0/81درصد گزارش شده است ).(Salarifar et al, 2011

پرسشنامه ذهن آگاهی)FMI-SF( 2

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ توسط واالچ و همکاران )  (Walach et al, 2006ساخته شده است.
آنان در تحقیقی که انجام دادند ،روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی را معتبر گزارش کردند و
ضریب آلفای کرونباخ  0/86درصد به دست آمد که حاکی ارزیابی و پایایی رضایتبخش آن است ،همچنین
در پژوهشی که در فرانسه بر روی نمونه غیر بالینی انجام شد ،نتایج نشان داد همسانی درونی پرسشنامه 0/74
درصدی باشد و پایایی باز آزمایی نیز معتبر گزارش شده است .ضریب پایایی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی
فرایبورگ به شیوه ضریب آلفای کرونباخ ،تتای ترتیبی و بازآزمایی به دست آمد .این پرسشنامه در داخل کشور
توسط قاسمی جوبنه ،عرب زاده ،جلیلی نیکو ،علیپور و محسنزاده مورد بررسی قرار گرفت .فرم کوتاه
پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ ابتدا به فارسی ترجمه شد و سپس روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت
و ضریب آلفای کرونباخ آن  0/92است ).(GhasemiJobaneh et al., 2015
پرسشنامه حساسیتاضطرابی(ASI) 3

این پرسشنامه توسط فلوید ،گارفیلد و مارکز ) (Floyd et al., 2005ساخته شده است .ساختار این
1. Metacognition Questionnaire
2. Freiburg Mindfulness Inventory- Short Form
3. Anxiety Sensitivity Index
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پرسشنامه از سه عامل ترس از نگرانیهای بدنی ( 8گویه) ،ترس از نداشتن کنترل شناختی ( 4گویه) ،ترس از
مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران ( 4گویه) تشکیل شده است .بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس
ثبات درونی باالی آن را آلفای بین ( 80تا  )90درصد نشان داده است .اعتبار بازآزمایی بعد از دو هفته  0/75و
به مدت سه سال  0/71درصد بوده است .اعتبار آن در نمونه ایرانی بر اساس سه روش همسانی ،باز آزمایی،
تصنیفی محاسبه شده که برای کل مقیاس به ترتیب  0/95 ،0/93و  0/97به دست آمده است .روایی همزمان از
طریق ) (SCL901انجام شد که ضریب همبستگی  0/56درصد حاصل آن بود .ضریب همبستگی با نمره کل
در حد رضایتبخش و بین  0/74تا  0/88درصد متغیر بود ) .(Mashhadi et al, 2017
یافتهها
این بخش شاخص های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمره متغیرهای
مشاهدهشده پژوهش و جدول پایایی (آلفای کرونباخ) ابعاد پرسشنامههای پژوهش را نشان میدهد.

جدول  :1ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف

کمترین

بیشترین

آلفای کرونباخ

معیار

باورهای
فراشناختی

حساسیت
اضطرابی

تضاد شناختی

11/56

16/4

6

24

0/78

باورهای مثبت

11/86

3/76

6

24

0/75

خودآگاهی

16/83

3/19

6

24

0/64

کنترل ناپذیری

14/01

4/21

6

24

0/77

نیاز به کنترل افکار

14/96

3/58

6

24

0/62

ترس از نگرانی بدنی

17/75

6/92

8

40

0/85

ترس از نداشتن کنترل

8/87

3/59

4

20

0/72

ترس از مشاهده شدن

11/49

2/93

4

20

0/60

36/10

6/56

19

54

0/75

ذهن آگاهی

نتایج نشان میدهد که پایایی ابعاد پرسشنامههای پژوهش در دامنه  0/60برای ترس از مشاهده شدن
اضطراب توسط دیگران تا  0/85برای ترس از نگرانی بدنی قرار دارد که نشاندهنده پایایی قابل قبول تا

1. Symptom Checklist
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مطلوب برای این ابعاد است .برای بررسی مدل اندازهگیری پژوهش از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده
شد .در این تحلیل خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای مکنون پژوهش (خرده مقیاسها) به عنوان نشانگرها
یا متغیرهای مشاهده شده و دو متغیر باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی به عنوان متغیرهای مکنون در
نظر گرفته شد .سپس با استفاده از نسخه بیست و چهارم نرمافزار اموس و با استفاده از روش حداکثر
درستنمایی ،تحلیل انجام گرفت .جدول شماره  2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری مدل پژوهش را
نشان میدهد.
جدول  :2شاخصهای برازش مربوط به تحلیل عامل تأییدی مدل اندازهگیری
حدود شاخص برای

حدود شاخص برای

حدود شاخص

اندازه

نتیجه

برازش مورد قبول

برازش خوب

برای برازش عالی

مشاهده شده

برازش

مقدار آماره )(dfx2

نسبت آماره  X2به

نسبت آماره  x2به

نسبت آماره  x2به

47/61

 p-valueآزمون x2

درجه آزادی کمتر از

درجه آزادی کمتر

درجه آزادی کمتر

17

نسبت آماره  x2به درجه آزادی

5

از 3

از 2

2/80

RMSEA

کمتر از 0/1

کمتر از 0/08

کمتر از 0/05

0/060

خوب

SRMR

کمتر از 0/1

کمتر از 0/08

کمتر از 0/05

0/038

عالی

CFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/97

عالی

NFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/96

عالی

NNFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/95

عالی

GFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/98

عالی

AGFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/95

عالی

نوع شاخص نیکویی برازش

خوب

همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد تمامی شاخصهای برازش برای مدل اندازهگیری مدل
مفهومی پژوهش در دامنه خوب تا عالی قرار دارند .این نتایج نشاندهنده روایی سازه کل متغیرهای مکنون
مدل ارائهشده در پژوهش حاضر است .شکل  2پارامترهای مدل اندازهگیری مدل مفهومی پژوهش که شامل
بارهای عاملی استاندارد و همبستگی بین متغیرهای مکنون است ،نشان میدهد.
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شکل  :2پارامترهای برآورد شده در مدل اندازهگیری پژوهش

(روش برآورد :حداکثر درستنمایی؛ تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای  0/001معنادارند)
همانطور که شکل  2نشان میدهد ،تمامی متغیرهای مشاهده شده (خرده مقیاسها) بار عاملی
معناداری بر روی عامل مکنون مربوط به خود دارند .این نتایج نیز نشاندهنده اعتبار مدل اندازهگیری مدل
مفهومی پژوهش است .در نهایت ،نتایج ارائه شده در شکل  2نشان میدهد که متغیر مکنون باورهای
فراشناختی با متغیر مکنون حساسیت اضطرابی همبستگی مثبت و معناداری دارد .با توجه به نتایج به دست
آمده از شکل شماره  2میتوان در گام بعدی مدل اساسی پژوهش را مورد آزمون قرار داد.
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جدول  :3شاخصهای برازش مربوط به مدل اساسی پژوهش
حدود شاخص برای

حدود شاخص برای

حدود شاخص

اندازه مشاهده

نتیجه

برازش مورد قبول

برازش خوب

برای برازش عالی

شده

برازش

نسبت آماره  X2به

نسبت آماره  x2به

نسبت آماره x2

82/42

درجه آزادی کمتر

درجه آزادی کمتر

به درجه آزادی

21

نسبت آماره  x2به درجه آزادی

از 5

از 3

کمتر از 2

3/93

RMSEA

کمتر از 0/1

کمتر از 0/08

کمتر از 0/05

0/077

خوب

SRMR

کمتر از 0/1

کمتر از 0/08

کمتر از 0/05

0/052

خوب

CFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/95

عالی

NFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/93

خوب

NNFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/92

خوب

GFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/96

عالی

AGFI

بیشتر از 0/8

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/95

0/92

خوب

نوع شاخص نیکویی برازش

مقدار آماره )(dfx2
 p-valueآزمون x2

قابل
قبول

نتایج جدول  3نشان میدهد تمامی شاخصهای برازش برای مدل اساسی پژوهش در دامنه خوب تا
عالی قرار دارند .این نتایج بدان معناست که دادههای تجربی با مدل مفهومی پژوهش حاضر هماهنگی دارد
و آن را تأیید میکنند .در شکل  3مدل مفهومی پژوهش همراه با مدل اندازهگیری در قالب یک مدل اساسی
ارائه شده است.

شکل  :3پارامترهای برآورد شده در مدل اساسی پژوهش

(روش برآورد :حداکثر درستنمایی؛ تمامی پارامترها در سطح آلفای  0/001معنادارند)
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شکل  3پارامترهای برآورد شده برای مدل ساختاری باورهای فراشناختی با ذهن آگاهی دانشجویان
مبتال به اختالل فوبی اجتماعی با میانجیگری حساسیت اضطرابی ،شامل بارهای عاملی استاندارد ،ضرایب
مسیر استاندارد و ضرایب تعیین متغیرهای درونزاد را نشان میدهد .برای بررسی دقیقتر پارامترهای مدل،
جدول  4پارامترهای برآورد شده مدل ،شامل ضرایب مسیر مستقیم غیراستاندارد و استاندارد و معناداری آنها
را نشان میدهد.
جدول  :4پارامترهای برآورد شده مدل اساسی پژوهش
مسیر مستقیم
باورهای فراشناختی بر ذهن آگاهی (فرضیه فرعی
اول)
باورهای فراشناختی بر حساسیت اضطرابی (فرضیه
فرعی دوم)
حساسیت اضطرابی بر ذهن آگاهی (فرضیه فرعی
سوم)

ضریب مسیر

ضریب مسیر

اندازه

استاندارد ()β

غیراستاندارد ()B

بحرانی

-0/50

-1/37

-4/18

0/001

0/77

0/40

7/13

0/001

-0/18

-0/94

-3/88

0/001

معناداری

نتایج ارائه شده در جدول  4نشان میدهد که تمامی ضرایب مسیر مستقیم مدل ،در سطح آلفای 0/01
معنادارند .در پایان ،برای بررسی اندازه و معناداری اثر غیرمستقیم باورهای فراشناختی بر ذهن آگاهی و
بررسی نحوه میانجیگری حساسیت اضطرابی از روش  Bootstrapبا  2000مرتبه نمونهگیری مجدد با
بهکارگیری نرمافزار  Amosبیست چهار استفاده شد .جدول  5این نتایج را بهطور خالصه نشان میدهد.
جدول  :5نتایج بوت استراپ برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم مدل
مسیر غیرمستقیم
باورهای فراشناختی بر ذهن آگاهی از طریق
حساسیت اضطرابی(فرضیه فرعی چهارم)

اثر غیرمستقیم استاندارد

حد پایین

حد باال

معناداری

-0/139

-0/300

-0/003

0/045

بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم از طریق روش بوت استراپ با توجه به بین حدود باال و حدود
پایین اثرات که خود نشاندهنده دامنه اثر غیرمستقیم در  2000نمونهگیری مجدد است ،صورت میگیرد.
اگر حدود باال و پایین ،صفر را در برنگیرند ،اثر غیرمستقیم معنادار است ) (Preacher & Hayes, 2008؛
بنابراین ،با توجه به نتایج جدول  ،5اثر غیرمستقیم باورهای فراشناختی بر ذهن آگاهی از طریق حساسیت
اضطرابی معنادار است.
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نتیجه
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ساختاری باورهای فراشناختی با ذهن آگاهی دانشجویان مبتال به اختالل
فوبی اجتماعی با میانجیگری حساسیت اضطرابی بود .یافته های پژوهش حاضر نشان داد که باورهای فراشناختی
بر ذهنآگاهی دانشجویان مبتال به فوبیاجتماعی تاثیر دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین

(Schuman-

; )Olivier et al., 2020 ;Kirmayer, 2015; Solem et al., 2015; Kudesia, 2019همسو است .در تبیین
یافتههای حاصل میتوان گفت ،در مدل فراشناختی اختالل روانشناختی ،ویژگی اصلی ذهن آگاهی فرا آگاهی
است (آگاهی عینی از وقایع داخلی جاری در درجه اول افکار) ،به همین ترتیب ،ذهن آگاهی باعث یک حالت
فراشناختی پردازش اطالعات میشود ( .)Hussain, 2015همچنین ذهن آگاهی به تغییر چشمانداز محتوای فعلی
تجربه اشاره دارد ()Norman, 2017؛ بنابراین ،جبران مجدد نیز نوعی مکانیسم فراشناخت است ،زیرا به فرد اجازه
میدهد بدون اینکه در آن غوطهور شود ،یک تجربه فعلی را ببیند ،همچنین تمرین ذهن آگاهی منجر به خود
مشاهده گری میشود که آن نیز زمینه بروز باورهای فراشناختی در افراد است.
همچنین دیگر یافتههای پژوهش نشان داد باورهایفراشناختی بر حساسیتاضطرابی دانشجویان مبتال به
فوبیاجتماعی تاثیر دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین ( Zargar & Kavoosi, 2021 Gutierrez et al.,

 (Hashemi et al., 2020; 2020همسو است .در تبیین این یافتههای میتوان بیان داشت بر اساس مدل
فراشناختی اضطراب ،افرادی که حساسیت اضطرابی باالیی دارند به دلیل نگرانی با ترکیبی از باورهای مثبت و
منفی فراشناختی درگیر سندرم شناختی  -توجهی میشوند که این امر منجر به افزایش نشانههای اضطراب
میگردد ( .)Leahy et al., 2019از طرف دیگر میتوان بیان داشت باورهای فراشناختی در ارزیابی موقعیتهای
بالقوه استرسزا کنشهای اجرایی خودتنظیمی بازبینی موقعیتهای اجتماعی را فعال ساخته و حساسیت
اضطرابی بیشتری را به دنبال دارد؛ همچنین باورهای منفی در کنار حساسیت اضطرابی سبب میشود فرد مبتال
به اختالل فوبی اجتماعی نتواند سبک تفکر ناسازگارانه را کنار بگذارد ( .)Gutierrez et al., 2020عالوه بر
این باورهای منفی باعث تشدید توجه تثبیتشده در وضعیت جاری و درنهایت حساسیت اضطرابی بیشتر
میشود ( .)Melli et al., 2016در همین راستا مدلهای مرتبط با حساسیت اضطرابی ،باورهای ناسازگارانه را
عاملی در جهت احساس اضطراب میدانند؛ این حساسیت اضطرابی ،سیکل معیوب رفتارهای اجتنابی را فعال
میکند که نتیجه آن تداوم باورهای ناکارآمد است ( .)Wells & Carter, 2001ازاینرو میتوان گفت که
باورهای فراشناختی ،در سطحی باالتر از فرآیندهای شناختی در تعامل با مؤلفههای اجتناب ،ترس و ناراحتی
فیزیولوژیک به هنگام رویارویی فرد با موقعیتهای جدید با حساسیت اضطرابی همراه میشود.
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یافتههای دیگر پژوهش نشان داد حساسیت اضطرابی بر ذهن آگاهی افراد مبتالبه فوبیاجتماعی تأثیر
دارد؛ این یافتهها با نتایج پزوهشهای پیشین

( Brooks et al., 2021 Macaulay et al., ; Elhai et al.,

 ) 2018; 2015همسو است .در تبیین یافته های حاصل میتوان گفت ،افزایش میزان ذهن آگاهی ،سطح
حساسیت اضطرابی را کاهش میدهد و متناوباً سطوح باالیی از حساسیت اضطرابی شرایط را برای کاهش
ظرفیت ذهن آگاهی فرد فراهم میکند ()Waszczuk et al., 2015؛ بنابراین ،باید بیان داشت حساسیت
اضطرابی یک متغیر شناختی در تفاوتهای فردی است که بهوسیله ترس از ترس نمایانگر میشود و بیانگر
تمایل به فاجعه سازی در رابطه با پیامدهای موقعیتهای بالقوه استرسآور است (.)Harrison et al., 2015

افراد با خصوصیت حساسیت اضطرابی بیش از اندازه ،در پاسخ به رویدادهای اجتماعی واکنش اضطرابی
شدیدی را تجربه میکنند؛ بنابراین ،آگاهی مداوم از احساسات جسمی ،شناختی و هیجانی ،بدون آنکه در
مورد خوب یا بد بودن آن قضاوتی کنند و اینکه صرفاً تجارب را همانگونه که هستند ،بپذیرند و قضاوتی
راجع به آنچه در حال وقوع است نکنند ،موجب افزایش میزان آرامش روانی و کاهش بروز عالئم حساسیت
اضطرابی خواهد شد.

در آخر یافتههای پژوهش نشان داد حساسیت اضطرابی میتواند در رابطه بین باورهای فراشناختی و
ذهن آگاهی نقش میانجی ایفا کند .این یافته ها با نتایج پژوهش های پیشین ( ; Esmailian et al., 2021

; )Afshari & Hashemi, 2019; Norman, 2017 Hussain, 2015همسو است .در تبیین یافتههای حاضر
باید بیان داشت حساسیت اضطرابی یک عامل آسیبپذیری مهم در ایجاد و تداوم اختاللهای روانی است
و ازجمله متغیرهای واسطهای مهم بین تنیدگی و بیماری است ()Horenstein et al., 2018؛ لیکن،
راهبردهایی که افراد مضطرب برای تنظیم افکار و احساساتشان در موقعیتهای تحت ارزیابی استفاده می-
کنند ،میتواند باعث نشانههای جسمی ،باورهای منفی در مورد خود و دنیای اجتماعی و همچنین تغییرات
رفتاری شود .وجود باورهای شناختی منفی در مورد خویشتن میتواند منجر به افزایش حساسیت اضطرابی
بیماران مبتالبه اختالل فوبیاجتماعی گشته که بهعنوان عامل خطر در جهت ترس و اجتناب افراد مستعد به
فوبی اجتماعی در ورود به موقعیتهای اجتماعی باشد ( .)Gutierrez et al., 2020بدین ترتیب وجود
حساسیت اضطرابی ممکن است ماهیت ساختاری داشته باشد و یا اینکه با استراتژیهای بیمار برای ارزیابی
و کنترل افکار مرتبط باشد و زمینه را جهت کاهش ذهنآگاهی بیماران جهت زیستن در زمان حال مهیا کند
( .)Macaulay et al., 2015بهعبارتدیگر باورهای فراشناختی ناکارآمد سبب شود افراد مبتالبه اختالل فوبی
اجتماعی ،حساسیت اضطرابی بیشتری از خود نشان دهند و درنتیجه کمتر بتوانند از مهارتهای ذهن آگاهی
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 ازاینرو میتوان بیان نمود حساسیت اضطرابی در رابطه بین باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی.استفاده کنند
.افراد مبتالبه اختالل اضطرابی نقش میانجی ایفا میکند
در کل یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ذهن آگاهی در دانشجویان مبتال به اختالل فوبی اجتماعی
تحت تأثیر متغیرهای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی قرار دارد و حساسیت اضطرابی میتواند رابطه
 این یافتهها بیانگر آن.بین باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی را در افراد مبتال به فوبی اجتماعی میانجی کند
است که حساسیت اضطرابی میتواند جنبههای شناختی و فراشناختی داشته باشد که با فعال شدن آنها بر
،میزان استفاده افراد از مهارتهای ذهن آگاهی تأثیر گذاشته و موجب کاهش استفاده از آن میگردد؛ لیکن
،با توجه به آنکه پژوهش حاضر بر دانشجویان دختر مقطع لیسانس دانشگاه آزاد نجف آباد انجام گرفت
 همچنین با توجه.پیشنهاد میگردد در تعمیم یافتهها ی آن به دیگر افراد جامعه جوانب احتیاط رعایت گردد
به نقش مهم مهارتهای ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و همچنین یافتههای حاضر مبنی بر تأثیر باورهای
فراشناختی و حساسیت اضطرابی بر ذهن آگاهی افراد مبتال به اختالل فوبی اجتماعی پیشنهاد میگردد در
فرایند درمان این افراد پروتکلهایی استفاده گردد که به تغییر باورهای فراشناختی و همچنین کاهش
.حساسیت اضطرابی در افراد مبتال به پردازد
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Investigating the Structural Model of the relationship between Metacognitive Beliefs and
Mindfulness of Students with Social Phobia: The Mediating Role of Anxiety Sensitivity
Fatemeh Hadipoor
Hasan Rezaei-Jamalouei
Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
Abstract
Purpose: The aim of this study was to test a structural model of metacognitive beliefs with
mindfulness of students with social phobia by taking the mediating role of anxiety
sensitivity into consideration.
Method: This research was a correlational study in the form of a structural equation modeling
design. The Statistical population of the study consisted of all the female
undergraduate students of Najafabad Azad University who had taken academic
courses in 2019-2020. Among them, 500 students who were willing to participate
were selected through convenient sampling method. They were then asked to
complete four questionnaires of Social Phobia Inventory (SPIN: Connor et al, 2000),
Metacognition Questionnaire (MCQ: Wells & Cartwright-Hatton, 2004); the short
form of Freiburg Mindfulness Inventory (FMI: Walach et al, 2006), and Anxiety
Sensitivity Index (ASI: Floyd et al., 2005). The data were analyzed using structural
equation modeling by Amos software.
Findings: The results showed that the structural model of metacognitive beliefs with
mindfulness of students with social phobia through the mediating role of anxiety
sensitivity fits the emprical data. The direct effect of metacognitive beliefs on
mindfulness and anxiety sensitivity, and the direct effect of anxiety sensitivity on
standard mindfulness are significant. The indirect standard effect of metacognitive
beliefs on mindfulness of students with social phobia through anxiety sensitivity is
also significant.
Keywords: Metacognitive Beliefs, Mindfulness, Anxiety Sensitivity, Social Phobia
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