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  تندرستی نسیم فصلنامه
  ساري واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم دانشکده
 52 تا 44 صفحات ،1395 بهار ،4 شماره ،4 دوره

  
  اجتماعی سازگاري و اجتماعی هراس با اسنادي سبکهاي بین رابطه بررسی

  
    1پور مصطفی وحید ،*1فرخی حسین

  
  21/11/1394  پذیرش: تاریخ  27/9/1394  وصول: تاریخ       

  چکیده
  شد. انجام اجتماعی هراس و اجتماعی سازگاري با بیرونی و درونی اسنادي هاي سبک مقایسه هدف با پژوهش این :هدف و زمینه
 پـژوهش  آمـاري  جامعـه  باشـد.  مـی  همبستگی تحقیقات نوع از و توصیفی روش، حیث از مطالعه این تحقیق طرح بررسی: روش
 ایـن  بین از که دادند، می تشکیل 94-93 سال در مشهد رضوي حکمت عالی آموزش موسسه تحصیل حال در دانشجویان  را حاضر

 سـبک  هـاي  نامه پرسش کمک به ها داده گردآوري شدند. انتخاب دسترس در تصادفی نموگیري شیوه نفربه 194 تعداد دانشجویان
  گرفت. انجام )BAI( بل سازگاري و )SPINاجتماعی( هراس اختالل )،ASQ( اسنادي
 در اجتمـاعی  هراس فیزیولوژي و ترس اجتناب، با خوب پایداري و بد فراوانی خوب، پایداري اسنادهاي که داد نشان نتایج ها: یافته
 هراس فیزیولوژي و ترس اجتناب، با خوب فراوانی و خوب فراوانی ،خوب فراوانی اسنادهاي و دارد معکوس رابطه) >005/0p( سطح

 اسـنادهاي  بـا  خانـه  و بهداشـتی  اجتمـاعی،  سـازگاري  هاي مقیاس خرده همچنین دارد. منفی رابطه) >001/0p( سطح در اجتماعی
 فراوانـی  بـد،  سـازي  شخصی خوب، فراوانی اسنادهاي و دارد مثبت رابطه) >005/0p( سطح در بد پایداري و بد فراوانی بد، پایداري
  دارد. همبستگی) >001/0p( سطح در بهداشتی و عاطفی اجتماعی، سازگاري با بد پایداري و خوب
 انـد.  اجتمـاعی  اضـطراب  و سـازگاري  بـر ) اسـنادي  هـاي  (سبک شناختی هاي مؤلفه اهمیت دهنده نشان نتایج این گیري: نتیجه
 شـناختی  تفسـیرهاي  افـزایش  جهت افراد به مطلوب اسنادي هاي سبک آموزش و رفتاري و شناختی راهبردهاي از استفاده ینابراین،
  .شود می پیشنهاد اجتماعی اضطراب بهبود و پیشگیري هدف با اجتماعی هاي موقعیت در مثبت

  اجتماعی. هراس اجتماعی، سازگاري اسنادي، هاي سبک کلیدي: واژگان
  

  

  1مقدمه
 شخصـیت  و دارد قـرار  اجتمـاعی  عوامـل  تـأثیر  تحت آدمی رفتار
 و تعامـل  محـیط  و او بـین  که رسد می کمال به صورتی در انسان
 فراوانـی  تاثیر اجتماعی فشارهاي. باشد داشته وجود مناسبی تبادل
 پـذیر  انعطـاف  موجـودي  انسان دیگر سوي از و دارند فرد رفتار بر

 بر بنا نیز را محیط بلکه شود، می سازگار محیط با تنها نه او .است
 سـازگاري  گیـري  شـکل  در .کنـد  مـی  دگرگـون  خود ي خواسته
 و فرد بر حاکم اعتقادات و ارزشها ،تربیتی هاي شیوه چون عواملی
 ).1هسـتند(  مـوثر  پـرورش  و آمـوزش  و خانواده ،همساالن ،جامعه

 یـک  با تواند نمی فرد که دهندمی روي زمانی سازگاري اختالالت
 رابطـه  یـک  یـافتن  پایـان  (مـثال،  تروماتیـک  یا زا استرس رویداد

 همزمان زاي استرس رویداد چند یا کار) از شدن اخراج رومانتیک،
 شـود.  سـازگار  زناشـویی)  مشکالت و شدید مالی مشکالت (مثال،

                                                
 تربیتـی،  علـوم  و روانشناسی دانشکده بالینی، روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوي .1

  ایران. تهران، ، طباطبایی عالمه دانشگاه
  hossein.farrokhi110@gmail.com :Email مسئول) (نویسنده*    
 

 باشند، افسرده و غمگین است ممکن اختالالت این به مبتال افراد
 نومیـدي  احسـاس  کننـد،  گریه دایم باشند، نداشته حوصله و حال
 کوچـک  موضـوعات  سـر  باشـند،  نگـران  عصبی، مضطرب، کنند،

 بـا  اخـتالالت  این تفاوت بریزد. هم به اعصابشان و شوند عصبانی
 هـیچ  اضـطرابی،  اخـتالالت  در کـه  است این اضطرابی اختالالت
 اخـتالل  بـا  تفـاوتش  و نـدارد،  وجود زایی استرس عوامل یا عامل
 عامـل  که است این در حاد استرس اختالل و آسیبی پس استرس

 قـویتر  و شدیدتر بسیار معموال مورد دو این در زا استرس عوامل یا
 سـازگاري  اختالالت رایج و معمولی هاي ویژگی از بعضی هستند.
 اسـترس  و اضـطراب،  خفیـف،  افسردگی هاي سمپتوم از: عبارتند

 کـه  دارد می اعالم DSM5 است. سه این از ترکیبی یا تروماتیک
 بشـدت  آن شیوع نرخ هرچند دارند رواج بسیار سازگاري اختالالت

 اسـتفاده  مـورد  سنجشـی  هـاي  روش و مطالعه مورد جمعیت تابع
 خـدمات  مراکـز  بـه  کـه  سـرپایی  بیمـاران  در آن شیوع نرخ است.

 عـالوه  ).2اسـت(  %20 تـا  %5 کننـد  مـی  مراجعـه  روانی بهداشت
 نیـز  او اجتماعی ارتباطات کیفیت ،فرد زندگی بر 2سازگاري برتاثیر

                                                
2.  Adaptability 
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 هرگونـه  و اسـت  زنـدگی  از رضـایت  کیفی سطح بر مهمی عامل
 از .دهـد  مـی  قـرار  تاثیر تحت را فرد زندگی عامل این در اختالل
 مـی  پدیـد  اجتماعی ارتباطات سطح در که شایعی اختالالت جمله
 اخـتالل  سـومین  اجتمـاعی  هـراس  .اسـت  1اجتماعی هراس ،آید

 یـا  یـک  از برجـا  پا ترس اختالل، این. است پزشکی روان متداول
 فـرد  موقعیتها، آن در که است عملکردي یا اجتماعی موقعیت چند
 مـی  و گیـرد  مـی  قـرار  دیگران احتمالی دقیق مشاهده معرض در

 8 تـا  7 تقریباً. کند عمل تحقیرآمیز یا خوارکننده اي گونه به ترسد
 اخـتالل  شـیوع  نسـبت . برنـد  می رنج اختالل این از مردم درصد
 بـه  جه تو با. است بیشتر مردان به نسبت زنان در اجتماعی هراس
 ایـن  فرد، اي حرفه و شخصی زندگی با دي ج تداخل و باال شیوع
 اجتمـاعی  هـراس . است قرارگرفته پژوهشگران موردتوجه اختالل
 سـالگی) 10-20( نوجـوانی  اوایـل  و کودکی دوره اواخر در معموالً
 و ضـعیف  نفـس  عزت با معموال اجتماعی هراس .2شود می شروع
 آسـیبهاي  از اخـتالل  ایـن  به مبتالیان .است همراه انتقاد از ترس

 مـی  رنـج  شـغلی  و اجتماعی روابط ،روزانه کارهاي در چشمگیري
 دهـه  اواسـط  در روانشناس )1943-(... 2سلیگمن مارتین ).3برند(
 ي جنبــه ي دربــاره را تحقیقــی پنســیلوانیا دانشــگاه در 1960 ي

 3شـده  آموختـه  درمانـدگی  را آن کـه  کـرد  آغاز شخصیت محدود
 4خوشبینی عامل تا داد گسترش را خود نظریه بعدا سلیگمن نامید.
 کنتـرل  فقدان فقط که بود معتقد او گیرد. بر در را 5بدبینی برابر در

 نمـی  تـاثیر  مـا  سـالمتی  بـر  شده آموخته درماندگی شرایط تحت
 بـراي  را کنتـرل  فقدان این چگونه که دارد اهمیت نیز این  گذارد.
 مفهـوم  عامل، این کردن توجیه براي او کنیم. می توجیه خودمان
  )2014( همکـاران  و7 پترسـون  ).4کـرد(  مطـرح  را 6تبیینی سبک
 :گیرنـد  می بر در را رویداد نوع دو اسنادي هاي سبک که معتقدند

 ایـن  از کـدام  هـر  . منفی رویدادهاي  )ب مثبت رویدادهاي ) الف
 اسناد ،9(منبع)8بیرونی -درونی اسناد  .دارند مؤلفه سه نیز ها مؤلفه
 (کنتــرل12جزئــی – کلــی اســناد و11 (پایــداري) 10ناپایــدار -پایــدار
 علـل  دادن نسـبت  از است عبارت بیرونی -درونی اسناد. )13پذیري
 دادن نسبت مقابل در شخص، درون عوامل به شکست و موفقیت

 -پایـدار  اسـناد . موقعیـت  یـا  محیط شخص، از خارج عوامل به آن
 پایدار عوامل به شکست و موفقیت علل دادن نسبت شامل ناپایدار

 همچنـین، . است ناپایدار و مدت کوتاه علل مقابل در همیشگی، و
 تمام به شکست و موفقیت علل دادن نسبت به جزئی  -کلی اسناد

                                                
1.  Social Phobia 
2.  Martin Seligman 
3.  Learned helplesseness 
4.  Optimism 
5.  Pessimism 
6.  Attributional style 
7.  Paterson 
8.  Internally and externally 
9.  Source 
10.  Stable-unstable 
11.  Stability 
12.  Overall - Details 
13.  Controllable 

 مربـوط  خاص موقعیت یک به آن دادن نسبت برابر در ها موقعیت
 ).5است(

 توجـه  مورد امروزه که باشد می عواملی جمله از اسنادي سبکهاي
 بـر  آن تـاثیرات  و اسـت  شـناختی  و بـالینی  ،اجتماعی روانشناسان

 پیشـرفت  ،زناشـویی  رضـایت  مانند فرد زندگی مختلف هاي جنبه
 شـیوه  ،اسـنادي  سـبک  .است شده روشن ...و افسردگی ،تحصیلی
 تبیـین  را گونـاگون  حـوادث  و رویـدادها  ،آن توسط افراد که هایی
 پـیش  را هسـتند  آنهـا  بـین  معلولی و علت روابط دنبال به و کرده
 در اجتمـاعی  هـراس  و سـازگاري  اهمیت به باتوجه .کند می بینی
 پـژوهش  از هدف، اسنادي سبکهاي گذاري تاثیر و زندگی کیفیت
 هـراس  و سـازگاري  بـر  اسـنادي  سـبکهاي  تـاثیر  بررسـی  حاضر

  .است اجتماعی

  برررسی روش
ــوع از و توصــیفی روش، حیــث از مطالعــه ایــن تحقیــق طــرح  ن

  را جاضـر  پـژوهش  آمـاري  جامعـه  باشد. می همبستگی تحقیقات
 رضوي حکمت عالی آموزش موسسه تحصیل حال در دانشجویان
ــد، مــی تشــکیل 94-93 ســال در مشــهد ــین از کــه دادن  ایــن ب

 دسـترس  در تصـادفی  نموگیري شیوه نفربه 300تعداد دانشجویان
 کاهش نفر 194 به تعداد این گذاري نمره هنگام که شدند انتخاب
    کردند. پیدا

  شد: انجام زیر هاي آزمون کمک به ها داده گردآوري
 ابـزار  یـک  نامه پرسش این ):ASQ(14 اسنادي سبک نامه پرسش

 اسنادهاي گیري اندازه براي بار نخستین و است دهی خودگزارش
 و15 پیترســون توســط کنتــرل غیرقابــل رویــدادهاي بــراي افــراد

 سـبک  نامـه  پرسـش  شـد.  ساخته )1982( همکاران و 16سلیگمن
 و خـوب  رویداد شش(  فرضی موقعیت دوازده دربرگیرنده اسنادي
 شـده  مطـرح  پرسش چهار رویداد هر براي است.) بد رویداد شش
 - کلـی  و ناپایدار - پایدار بیرونی، - درونی شامل موارد این  .است
 بعد سه از یک هر براي توان می را ها نمره.باشد می رویداد جزئی
 مجموع از بیرونی - درونی بعد نمونه براي گرفت، نظر در شده یاد
 بـراي  )2001( 17بریج ).6آید( می دست به اول پرسش هاي نمره

 گزارش 80/0 را کرونباخ آلفاي ضریب اسنادي سبک نامه پرسش
 ضریب پژوهشی طی )1990( بابکی شهر اسالمی ).7است( نموده
 موقعیت، 75/0 درونی شکست موقعیت براي را آن کرونباخ آلفاي

 موقعیـت  در و 73/0 کلـی  شکست موقعیت ،43/0 پایدار شکست
 موقعیـت  و 56/0 پایـدار  موفقیـت  موقعیت ،74/0 درونی موفقیت
  نـژاد  سـلیمانی  همچنـین  ).8آورد( دسـت  بـه  76/0 کلی موفقیت

 را نامـه  پرسـش  هـاي  پرسـش  کـل  براي کرونباخ آلفاي )2014(
  ).9کرد( گزارش 74/0

                                                
14.  Attributional Style Questionnaire 
15. Peterson 
16.  Seligman 
17.  Bridges 
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 هـراس  پرسشـنامه  ):SPIN(1اجتمـاعی  هـراس  اختالل پرسشنامه
 منظـور  به )2000( همکاران و 2کانور توسط بار نخستین اجتماعی
 ایــن بــالینی تلویحــات گردیــد. تهیــه اجتمــاعی هــراس ارزیــابی
 تـرس،  بـالینی  عالئـم  حیطـه  3 در کـه  است آن بیانگر پرسشنامه
 داراي و کنـد  مـی  ارائه را اطالعاتی فیزیولوژیکی عالئم و اجتناب
 مـی  گـذاري  نمره آسانی و سادگی مدت، کوتاه عملی هاي مزیت
   باشد.

 اي مـاده  17 خودسـنجی  مقیـاس  یک اجتماعی هراس پرسشنامه
 و مـاده) 7( اجتناب ماده)، 6( ترس فرعی مقیاس 3 داراي که است

 اسـاس  بـر  مـاده  هـر  آن در و اسـت  ماده)4( فیزولوژیکی ناراحتی
 اندازه تا =2 کم، =1 وجه، هیچ به =0( اي درجه 5 لیکرت مقیاس
 یک هر نمرات شود. می بندي درجه زیاد) خیلی =4 زیاد، =3 اي،
 آن بـه  مربـوط  هـاي  مـاده  نمرات جمع طریق از مقیاسها خرده از

 تفسـیر  بـراي  آمـده  نتایج اساس بر آید. می بدست مقیاسها خرده
 نقطـه  و % 80 تشـخیص  دقـت  کـارایی  با 40 برش نقطه نمرات،
 هـراس  بـه  مبـتال  افراد، % 89 تشخیص دقت کارایی با ،50 برش

 از پرسشـنامه  ایـن  کنـد.  می متمایز مبتال غیر افراد از را اجتماعی
 بازآزمـایی  روش با ان اعتبار است. برخوردار باالیی روایی و اعتبار
 تا 78/0 با برابر اجتماعی هراس اختالل تشخیص با هاي گروه در
 یـک  در آلفـا)  (ضـریب  آن درونـی  همسـانی  ضریب و بوده 89/0
 فرعـی  مقیاسـهاي  بـراي  و است شده گزارش 94/0 بهنجار گروه
 گـزارش  80/0 فیزیولوژیکی ناراحتی و 91/0 اجتناب ،89/0 ترس
 از گـروه  دو در آزمون این نتایج مقایسه در سازه روایی است. شده

 آزمـودنی  و اجتمـاعی  هـراس  اخـتالل  تشخیص با هاي آزمودنی
 که شد بررسی روانپزشکی تشخیص بدون بهنجار افراد گروه هاي
 اعتبـار  از حـاکی  خـود  ایـن  که دادند نشان هم با معناداري تفاوت
  ).10باالست( سازه

 1961 سـال  در پرسشـنامه  ایـن  ):BAI( 3بـل  سازگاري پرسشنامه
 پرسشـنامه  دو سـازگاري  زمینـه  در وي گردیـد.  تدوین 4بل توسط
 دانشـجویان  و آمـوزان  دانـش  به مربوط یکی که است کرده ارائه
 را سازگاري بعد پنج فرم هر بزرگساالن. به مربوط دیگري و است
  : از عبارتند که گیرد می بر در

 سـطح  ایـن  در افراد باالي سطح نمرات : 5خانه در سازگاري الف)
 پـایین  نمرات و است خانه محیط با مطلوب سازگاري عدم نشانگر

  دارد. حکایت خانه در سازگاري از
 سـازگاري  از سـطح،  ایـن  در باال نمرات : 6بهداشتی سازگاري ب)

 رضایت سازگاري معرف پایین نمرات و گوید، می سخن نامطلوب
  است. بخش

                                                
1.  Social Phobia Inventory 
2.  Connor 
3.  Bell Adjustment Inventory 
4.  Bell, H.M 
5.  Home Adjustment 
6.  Health Adjustment 

 از گیـري  کناره و دوري نشانگر باال نمره : 7اجتماعی سازگاري ج)
 و شـود  مـی  معرفـی  آن برابـر  در تسـلیم  و اجتمـاعی  هاي تماس
 حالـت  اجتمـاعی  تماسـهاي  در اند کرده احراز کم نمره که افرادي

  دارند. پرخاشگري
 را ثباتی بی عاطفی نظر از باال نمره با افراد : 8عاطفی سازگاري د)

   برخوردارند. عاطفی ثبات از کم، نمره با افراد و دهند می نشان
 گیرنـد،  مـی  کم نمرات که افرادي : 9شغلی(تحصیلی) سازگاري ه)
 مـی  بدسـت  باال نمرات که آنهایی و دارند رضایت خود مشاغل از

  هستند. ناراضی خود مشاغل از آورند
 در پراکنـده  صـورت  بـه  سازگاري مختلف ابعاد به مربوط سوالهاي
 گزینـه  3 از یکـی  انتخاب با سوال هر و اند شده منظور پرسشنامه

 هـر  گـذاري  نمـره  میشـود.  داده پاسـخ  (؟) نمیدانم یا خیر بلی، ي
 آزمـون،  ایـن  در گیرد. می صورت شده هنجار جدول طبق سوال،
 فـرد،  سازگاري نمره کنند. می دریافت امتیاز خیر یا بلی پاسخ تنها
 آمـده  دسـت  به سوالها تمام از که است امتیازهایی مجموع با برابر

 در را فـرد  سازگاري هاي نمره توان می کل، نمره بر عالوه است.
 و عـاطفی  اجتمـاعی،  بهداشتی، خانه، در سازگاري ابعاد از یک هر

 آن در فـرد  سـازگاري  میـزان  دهنده نشان که نمود محاسبه شغلی
 دو بـه  بعـد  هـر  در نمـرات  کـه  اسـت  ذکـر  به الزم باشد. می بعد

 نمونـه  به مربوط نمرات و زن هاي نمونه به مربوط نمرات قسمت
 بـا  حـدي  تـا  گروه دو این نمرات سطح شود. می تقسیم مرد هاي
 در هـا  مقیـاس  زیـر  از یـک  درهر پرسشنامه کلید دارد. تفاوت هم

 مجـدد  آزمـون  -آزمـون  اعتبـار .  اسـت  شده ارائه 1 شماره جدول
ــا 70/0 از آزمــون راهنمــاي در شــده گــزارش  ضــریب و 93/0 ت
 )1962( بـل  اسـت.  بـوده  متغیـر  93/0 تا 74/0 از درونی همسانی
ــار ضــرایب ــراي را اعتب ــه، در ســازگاري مقیاســهاي خــرده ب  خان
ــازگاري ــازگاري بهداشــتی، س ــاعی، س ــازگاري اجتم ــاطفی، س  ع
 ،88/0 ،81/0 ،91/0 ترتیب به آزمون، کل براي و شغلی سازگاري

 آزمـون  ایـن  همچنـین  اسـت.  کرده گزارش 94/0 و 85/0 ،91/0
 و نوروتیــک از بهنجــار هــاي گــروه تشــخیص در بــاالیی روایــی

 ایـن  اسـت.  داده نشـان  آیسـنک  شخصـیت  آزمـون  با همبستگی
 ویـرایش  و ترجمه از بعد )1371( احسان بهرامی توسط پرسشنامه

 بـا  آزمون این اعتبار شد. اجرا تصادفی صورت به نفر 200 روي بر
 تمـام  کننـده  تـامین  کـه  سوال 80 اساس بر کرونباخ آلفاي روش
 در سـازگاري  کلـی،  سـازگاري  قبیـل  از محاسبه قابل هاي بخش
 و عـاطفی  سازگاري اجتماعی، سازگاري بهداشتی، سازگاري خانه،

 آلفـاي  ضـریب  و گردیـد  محاسبه بود، تحصیلی یا شغلی سازگاري
 سـال  در کـه  دیگـري  پـژوهش  در آمـد.  بدسـت  89/0 معادل آن

 بـه  شـاغل  دانشجویان از نفر 15 روي بر فرد عبدي توسط 1374
 گرفـت،  صورت مشهد دانشگاه ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل
 88/0 کرونبـاخ،  آلفاي ضریب روش با بل سوالی 80 آزمون اعتبار

                                                
7.  Social Adjustment 
8.  Emotional Adjustment 
9.  Occupational Adjustment 
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 اول اسـت:  آمده بدست طریق  دو از پرسشنامه روایی آمد. بدست
 اي محـدوده  در پرسشنامه، هاي بخش از یک هر سوالهاي اینکه
 در پـایینی  و بـاالیی  %50 بـین  آنهـا،  اختالف که اند شده انتخاب
 پرسشـنامه  فـرم  این در لذا باشد، مشهود بزرگساالن نمرات توزیع
 کـامال  گـروه  دو بـین  صـریح  تمـایز  که اند شده ذکر مواردي تنها

 نتیجــه در پرسشــنامه اینکــه، دوم دهنــد. مــی نشــان را متفــاوت
 هـایی  گـروه  انتخاب بر مبنی بزرگساالن، با متخصصین تالشهاي

 بسـیار  و خوب بسیار« ي محدوده در که است آمده بدست افراد از

 کـه  حـدودي  تعیـین  همچنـین  و انـد  داشـته  سـازگاري  »ضعیف
  ).10کند( ایجاد تمایز آنها بین در پرسشنامه

 آمــار هــاي روش بوســیله مطالعــه از آمــده دســت بــه هــاي داده
ــی، توصــیفی ــار) انحــراف و میــانگین درصــد، (فراوان  آمــار و معی
 بـا  t آمـاري  آزمـون  و پیرسـون  همبستگی ضریب نظیر استنباطی
 و تجزیـه  و بررسـی  مـورد  SPSS-20  آماري افزار نرم از استفاده
 از 05/0 از کمتر  Pمقدار مطالعه این در گرفت. قرار آماري تحلیل
  گردید. تلقی معنادار آماري لحاظ

   ها یافته
 2 شـماره  جـدول  و شـناختی  جمعیت هاي ویژگی 1 شماره جدول
  دهد.می نشان را ها پرسشنامه از آمده دست به هاي داده توصیف

  
  ها آزمودنی شناختی جمعیت هاي ویژگی  ):1(جدول

  سن اقتصادي وضعیت جنسیت  تاهل وضعیت اسکان وضعیت

  انحراف  ت700  1500تا700  ت2500تا1500 باال به2500 زنان مردان مجرد  متاهل مطلقه  بومی بومی غیر
 معیار

 میانگین

001/0< 47/64 6/2 2/23 2/74 4/14 6/85 2/1 45/9  47/4  4/6  42/2  13/21  
 

 ها داده توصیف ):2(جدول

  متغیر  میانگین  استاندارد انحراف  کمینه  بیشینه
  سن  13/21  42/2  19  36
  ترس  5  68/3  0  18
  اجتناب  50/5  21/4  0  20
  فیزیولوژي  4  90/2  0  11
  بد پایداري  3  29/1  0  7
  خوب پایداري  5  44/1  0  8
  بد فراوانی  3  20/1  0  7
  خوب فراوانی  4  49/1  0  8
  بد سازي شخصی  5  62/1  0  8
  خوب سازي شخصی  3  44/1  0  8
  خانه در سازگاري  11  45/6  0  28
  بهداشتی سازگاري  9  68/4  1  29
  اجتماعی سازگاري  10  87/5  0  26
  عاطفی سازگاري  14  84/5  1  30
  تحصیلی سازگاري  11  68/4  1  25

  
 استنباطی پارامترآمار از آمده دست به نتایج تحلیل 3 شماره جدول
 مقیاسـهاي  خـرده  نمـرات  بـین  پیرسـون  همبستگی ضریب نظیر

 آزمـون  از، 5، 4 شـماره  جـداول  در و  اسـت،  شـده  بیان آزمودنیها

 اسـتفاده  هـا  مقیاس خرده از برخی بین داري معنی براي t آماري
  است. شده
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  سازگاري و اجتماعی هراس با اسنادي هاي سبک هاي مقیاس خرده بین پیرسون همبستگی ضرایب ):3(جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تاهل وضعیت برحسب فیریولوژي بعد مقایسه ):4(جدول

  فیزیولوژي
  معناداري سطح  t مقدار  معیار انحراف  میانگین  تأهل

  80/2  44/3  متاهل  037/0  21/1  85/2  65/4  مجرد
 
 

 اقتصادي وضعیت برحسب خوب سازي شخصی بعد مقایسه  ):5(جدول

  خوب سازي شخصی
  معناداري سطح  t مقدار  معیار انحراف  میانگین  اقتصادي وضعیت

  15/1  5  باال به2500  048/0  - 22/2  85/1  77/2  ت700تا
  15/1  5  باال به2500  042/0  - 92/1  37/1  07/3  1500تا700
  15/1  5  باال به2500  012/0  - 23/2  42/1  76/2  2500تا1500

  
 هـا  آزمـودنی  نمـرات  بین که، داد نشان نتایج 3 شماره جدول در
 منفـی  همبستگی اجتناب، و خوب پایداري هاي مقیاس خرده در
 هرچـه  کـه  معنـا  ایـن  به دارد. وجود 05/0 سطح در معناداري و

 نمرات بین است. کمتر او اجتناب باشد، بیشتر فرد خوب پایداري
 تــرس، و خــوب فراوانــی هـاي  مقیــاس خــرده در هــا آزمـودنی 
 ایـن  بـه  دارد. وجود 01/0 سطح در معناداري و منفی همبستگی

 نیـز  او تـرس  باشـد،  بیشـتر  فرد در خوب فراوانی هرچه که معنا
 هـاي  مقیـاس  خـرده  در هـا  آزمـودنی  نمـرات  بـین  است. کمتر
 05/0 سـطح  در معناداري و مثبت همبستگی ترس، و بد فراوانی
 باشـد،  بیشتر فرد در بد فراوانی هرچه که معنا این به دارد. وجود
 مقیاس خرده در ها آزمودنی نمرات بین است. بیشتر نیز او ترس

 و مثبـت  همبسـتگی  اجتمـاعی،  سـازگاري  و خوب فراوانی هاي
 هرچـه  کـه  معنـا  ایـن  بـه  دارد. وجـود  01/0 سطح در معناداري
 حـد  در او اجتماعی سازگاري نمره باشد، بیشتر فرد خوب فراوانی
 خـرده  در هـا  آزمـودنی  نمـرات  بـین  اسـت.  خوب یعنی متوسط،
 منفی همبستگی عاطفی، سازگاري و خوب فراوانی هاي مقیاس

 هرچـه  کـه  معنـا  ایـن  به دارد. وجود 01/0 سطح در معناداري و
 اسـت.  بیشتر او عاطفی سازگاري باشد، بیشتر فرد خوب فراوانی
 بـد  سازي شخصی هاي مقیاس خرده در ها آزمودنی نمرات بین
 سـطح  در معنـاداري  و منفـی  همبسـتگی  اجتمـاعی،  سازگاري و

 فـرد  بـد  سـازي  شخصی هرچه که معنا این به دارد. وجود 01/0
 نتیجـه  در و کمتـر  فـرد  اجتمـاعی  سـازگاري  نمـره  باشد، بیشتر

  )Pداري( معنی سطح  )Rهمبستگی( ضریب  بین پیش متغیر  مالك متغیر  

 هراس
  اجتماعی

  - 158/0  028/0  خوب پایداري  اجتناب
  - 296/0  000/0  خوب فراوانی  اجتناب
  - 336/0  000/0  خوب فراوانی  ترس
  142/0  049/0  بد فراوانی  ترس

  - 187/0  009/0  خوب فراوانی  فیزیولوژي
  - 144/0  045/0  خوب پایداري  فیزیولوژي

  سازگاري

  280/0  000/0  خوب فراوانی  اجتماعی
  - 194/0  007/0  بد سازي شخصی  اجتماعی
  155/0  031/0  بد پایداري  اجتماعی
  - 219/0  002/0  خوب فراوانی  عاطفی
  146/0  043/0  بد فراوانی  بهداشتی
  215/0  003/0  بد پایداري  بهداشتی
  155/0  031/0  بد پایداري  خانه
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 هـاي  مقیـاس  خـرده  در ها آزمودنی نمرات بین است. پرخاشگر
 در معنـاداري  و منفـی  همبسـتگی  فیزیولوژیک، و خوب فراوانی
 فـرد  خوب فراوانی هرچه که معنا این به دارد. وجود 01/0 سطح
 کمتـر  فیزیولوژیـک  بـدکاري  شـاخص  در فرد نمره باشد، بیشتر
 و بد فراوانی هاي مقیاس خرده در ها آزمودنی نمرات بین است.

 05/0 سطح در معناداري و مثبت همبستگی بهداشتی، سازگاري
 باشـد،  بیشـتر  فـرد  بـد  فراوانی هرچه که معنا این به دارد. وجود

 هـا  آزمـودنی  نمرات بین است. بیشتر نیز او بهداشتی ناسازگاري
 همبسـتگی  فیزیولـوژي،  و خـوب  پایداري هاي مقیاس خرده در

 کـه  معنـا  ایـن  بـه  دارد. وجـود  05/0 سطح در معناداري و منفی
 شـاخص  در فـرد  نمـره  باشـد،  بیشـتر  فـرد  خوب پایداري هرچه
 در هـا  آزمـودنی  نمـرات  بـین  اسـت.  کمتر فیزیولوژیک بدکاري
 همبسـتگی  خانـه،  در سـازگاري  و بد پایداري هاي مقیاس خرده
 کـه  معنـا  ایـن  بـه  دارد. وجـود  05/0 سطح در معناداري و مثبت
 نیـز  او خانـه  در ناسـازگاري  باشـد،  بیشـتر  فرد بد پایداري هرچه
 هـاي  مقیـاس  خـرده  در هـا  آزمـودنی  نمـرات  بین است. بیشتر
 معنـاداري  و مثبـت  همبسـتگی  بهداشتی، سازگاري و بد پایداري

 فـرد  بد پایداري هرچه که معنا این به دارد. وجود 01/0 سطح در
 نمـرات  بـین  اسـت.  بیشتر فرد بهداشتی ناسازگاري باشد، بیشتر

 سـازگاري  و بـد  پایـداري  هـاي  مقیـاس  خـرده  در هـا  آزمودنی
 وجـود  05/0 سـطح  در معنـاداري  و مثبـت  همبستگی اجتماعی،

 باشـد،  بیشـتر  فـرد  بـد  پایـداري  هرچـه  کـه  معنـا  ایـن  به دارد.
 هـا  آزمـودنی  نمرات بین است. بیشتر نیز او اجتماعی ناسازگاري

 منفـی  همبستگی اجتناب، و خوب فراوانی هاي مقیاس خرده در
 هرچـه  کـه  معنـا  ایـن  به دارد. وجود 01/0 سطح در معناداري و

  است. کمتر فرد اجتناب باشد، بیشتر فرد خوب فراوانی
 معناداري تفاوت آماري، آزمون با ،4 شماره جدول نتایج براساس

 بـه  شـد.  مشـاهده  متاهـل  و مجـرد  افراد در فیزیولوژیک بعد در
 افـراد  از بیشـتر  معنـاداري  بصـورت  متاهل افراد نمره که طوري
  بود. مجرد

 معناداري تفاوت آماري، آزمون با ،5 شماره جدول نتایج براساس
 و بـد  اقتصـادي  وضـعیت  با افراد در خوب سازي شخصی بعد در

 اقتصـادي  وضعیت با افراد نمره که طوري به شد. مشاهده  عالی
 بود بد اقتصادي وضعیت با افراد از بیشتر معناداري بصورت عالی
 خـوب  سازي شخصی بعد در معناداري تفاوت آماري، آزمون با و
 بـه  شـد.  مشـاهده   عالی و  متوسط اقتصادي وضعیت با افراد در

 بصــورت عـالی  اقتصـادي  وضـعیت  بـا  افـراد  نمـره  کـه  طـوري 
 بــود. متوسـط  اقتصــادي وضـعیت  بـا  افــراد از بیشـتر  معنـاداري 
 شخصـی  بعـد  در معنـاداري  تفـاوت  آمـاري،  آزمـون  با همچنین
  عــالی و  خــوب اقتصــادي وضــعیت بــا افــراد در خــوب ســازي
 عـالی  اقتصـادي  وضعیت با افراد نمره که طوري به شد. مشاهده
  بود. خوب اقتصادي وضعیت با افراد از بیشتر معناداري بصورت

  گیري نتیجه و بحث
 محـیط  بـا  ارتبـاط  در همـواره  کـه  است اجتماعی موجودي انسان
 نیازمنـد  بهنجـار  زنـدگی  داشـتن  بـراي  لذا باشد، می خود اطراف
 در آسـانی  بـه  بتوانـد  تـا  اسـت  پخته ارتباطی هاي مهارت داشتن
 و کنـد  برقـرار  ارتبـاط  دیگـر  هـاي  انسان با کرده، فعالیت اجتماع
 مهارت از یکی مهم، این براي نماید. تامین را خود یا آنها نیازهاي
 محیطی متغیر شرایط با آمدن کنار توانایی خطیر، و کاربردي هاي
 بـه  توجـه  بـا  را خـود  هاي هدف بتواند باید او است. خود درونی و

 عبـارت  بـه  کند. دنبال خویش فرهنگی و اجتماعی هاي چارچوب
 بـر  کـه  عـواملی  از یکـی  طرفـی  از باشـد.  داشته سازگاري دیگر،

 گــذارد، مــی تــاثیر ســازگاري و اجتمــاعی ارتبــاط هــاي مهــارت
 از مـا  برداشـت  ي نحوه بین، این در که است شناختی فرایندهاي
 مهمـی  نقـش  هایمان شکست و ها موفقیت یا اطراف رویدادهاي

 روي بــر )1986( 1بالتســو بــالتس توســط کــه پژوهشــی در. دارد
 محـیط  در که سالمندانی که شد مشخص، گرفت انجام سالمندان
، بودنــد کــرده دریافــت شخصــی کنتــرل مقــداري، خــود اقــامتی
 را بیشـتري  وقـت  آنهـا . بودنـد  فعالتر بدنی لحاظ از و تر خوشحال
 خودشـان  اتـاق  در تنها را کمتري زمان و اجتماعی حالتهاي صرف

                                                
1.  Baltes, M. M., & Bates, P. B. 

 و2 تامســون توســط کــه دیگــر پژوهشــی در ).11کردنــد( صــرف
 انجـام  سـاله  80 -29 سـرطانی  بیماران روي بر )1993( همکاران

 بیمـاران  دیگـر  بـه  نسـبت  بیشتري کنترل درك که بیمارانی، شد
 سـندرا  ).12دادنـد(  نشـان  بهتري شناختی روان سازگاري، داشتند
 نشـان  تحقیقـی  در )2011( 4مـالچی  کـرس  کریسـتین  و 3یوروگر
 و بـدبین  اسـنادي  سـبک  با پسرهاي که داد نشان نتایج که دادند
 نشـانه  از بـاالتري  سـطوح  متوسـط،  یـا  کم والدینی حمایت سطح
 (نـه  اسـترس  باالي سطوح که پسرهایی به نسبت افسردگی هاي
 تجربـه  را حمایـت  بـاالي  سطوح همراه به استرس) پایین سطوح
 سـطح  و بـدبین  اسـنادي  سـبک  بـا  دخترهاي داشتند. بودند کرده
 افسردگی عالئم از باالتري سطوح متوسط یا کم  والدینی حمایت
 سـطوح  از نظـر  صرف خوشبین، اسنادي سبک با آنهاي به نسبت
 در )2012( 6پی.اسـمیت  اندرو و 5مارك جرج ).13داشتند( استرس
 و درونـی  انگیزه شغلی، وظایف که رسیدند نتیجه این به پژوهشی
 بـا  منفـی  اسـنادي  رفتارهـاي  و کنارآمـدن  راهبردهـاي  و بیرونی،
 در شــغلی کــم رضــایت و اضــطراب و افســردگی بــاالي ســطوح

                                                
2.  Thompson, S. C. 
3.  YuRuegera, S 
4.  Kerres Maleckib,C 
5.  Marka, G 
6.  P. Smitha, A 
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 کنتـرل  اجتماعی، حمایت ها، مشوق بود. مرتبط دانشگاه کارمندان
 سطوح با مثبت اسنادي رفتارهاي و کنارآمدن راهبردهاي و شغلی
 ).14بـود(  مـرتبط  باال شغلی رضایت و اضطراب و افسردگی پایین
 فینــا و 8هیــون ســی.ال. پاتریــک ،7کیــارچی جــوزف پــژوهش در

 پـیش  بهتـرین  و مثبـت  عاطفه بین پیش امید،،  )2007( 9دیویس
 افـزایش  بـین  پـیش  بهترین منفی اسنادي سبک بود، نمرات بین

 بـین  پـیش  بهتـرین  پـایین  نفـس  عـزت  و بود، ترس و خصومت
 اي.اف دیویــد و 10اچ.آرنـس  آنتــونی ).15بـود(  غمگینــی افـزایش 
 مثبـت  پـذیري  هیجان که دادند نشان پژوهشی در )1993( 11هاگا
 هیجـان  بـود.  مرتبط منفی نه و مثبت رویدادهاي اسنادي سبک با

 سـبک  بود. مرتبط مثبت نه و منفی اسنادي سبک با منفی پذیري
 و انتظـارات  اضـطراب؛  بـا  مشخصـی  طور به منفی رویداد اسنادي
 سـبک  بودنـد.  مـرتبط  افسـردگی  بـا  مثبـت  رویداد اسنادي سبک

 منفـی  هـاي  مـتن  تکمیل دنبال به را مثبت پایدار عاطفه اسنادي،
 را مثبـت  نـوار  دنبـال  بـه  عاطفه یا منفی عاطفه و کرد، بینی پیش
 میـزان  بـه  عاطفه روي بر اسنادي سبک تاثیرات نکرد. بینی پیش
    ).16بود( انتظارات از مستقل اندکی
 اخـتالل  داراي دانشـجویان  کـه  داد نشـان  حاضـر  پـژوهش  نتایج

 اســناد هــاي مولفــه در اجتمــاعی، ســازگاري و اجتمــاعی هــراس
 کمتـري  نمـرات  اختصاصـی -کلی و پایدار-موقت بیرونی،-درونی
 تري بدبینانه اسناد سبک دانشجویان این که صورت این به دارند.
 و دوالن بـل  نتـایج  با یافته این دارند. عادي دانشجویان به نسبت
 ).18و  17اسـت(  همخـوان  )2003( والد و تیلور و و )1994( وسلر
 موفـق  انتظـارات  در عملکـرد  پیامـد  بـر  اسـنادها  رسد می نظر به

 سـطح  بـر  انتظـارات  دیگـر،  سـوي  از. گذارنـد  می تأثیر اشخاص
 و عملکـرد  انگیزشـی  سـطح  و گذارند می تأثیر اشخاص انگیزشی
 اسـنادهاي  بـر  توانـد  مـی  و دهـد  می قرار تأثیر تحت را آن پیامد
 اما.یابـد  مـی  ادامـه  چرخـه  ایـن  ترتیـب  بـدین . بگذارند اثر بعدي

 شـود  مـی  داده نسـبت  توانـایی  کمبـود  بـه  شکسـت  که هنگامی
 ایجـاد  شکسـت  انتظـار  و یابند می کاهش آمیز موفقیت انتظارات

. شـود  مـی  انگیـزه  کـاهش  موجب موفقیت، کاهش این. شود می
 مـی  پافشاري و تالش کمتر کار یادگیري و انجام در فرد بنابراین،
 نتـایج  ایـن  ).19شود( می شکست افزایش باعث فرایند این و کند
 اسـنادي  هـاي  (سـبک  شـناختی  هاي مؤلفه اهمیت دهنده نشان

ــازگاري) ــطراب و برس ــاعی اض ــد. اجتم ــابراین، ان ــتفاده ین  از اس
 اسـنادي  هـاي  سـبک  آمـوزش  و رفتـاري  و شـناختی  راهبردهاي
 در مثبـت  شـناختی  تفسـیرهاي  افـزایش  جهـت  افـراد  به مطلوب
 اضــطراب بهبــود و پیشــگیري جهــت اجتمــاعی هــاي موقعیــت
 غیربـالینی  هاي نمونه پژوهش این در .شود می پیشنهاد اجتماعی

                                                
7.  Ciarrochi, J 
8.  C.L. Heaven, P 
9.  Davies, F 
10.  H. Ahrens, A 
11.  A. F. Haaga, D 

 از حاصل نتایج پذیري تعمیم امر این که گرفتند قرار بررسی مورد
 همچنین،  .کند می محدود بالینی هاي جمعیت به را پژوهش این
 دهی خودگزارش پرسشنامه از تنها اطالعات آوري جمع منظور به

 تأکیـد  با که شود می پیشنهاد بعدي هاي پژوهش در. شد استفاده
 .شوند بررسی نیز بالینی هاي نمونه تشخیصی، مصاحبه بر

  منافع تضاد
 نهاد یا و سلزمان مالی حمایت تحت پژوهش این اینکه به توجه با

 طـرفین  رضـایت  بـا  نویسـندگان  ترتیـب  همچنین و نبوده خاصی
 ثبـت  چـاپ  بـراي  دیگـري  جاي در مقاله این و است شده نوشته
 پـژوهش  ایـن  هـاي  یافتـه  همچنـین  و شد نخواهد و است نشده
  ندارد. منافع تضاد بنابراین است، شده ارائه شفاف و دقیق

  قدردانی و تشکر
 حکمـت  غیرانتفـاهی  دانشـگاه  پژوهشـی  معاونـت  از وسیله بدین
 و پـژوهش  ایـن  از حمایـت  و تصـویب  خـاطر  بـه  مشـهد  رضوي
 رضوي حکمت دانشگاه مسئوالن همکاري حسن بخاطر همچنین

 قـدردانی  و تشـکر  صـمیمانه  تحقیق انجام امکان سازي فراهم در
 بـا  کـه  رضـوي  حکمـت  دانشگاه دانشجویان ي همه از گردد. می

 ایـن  اجراي در الزم اطالعات ارائه و ها پرسشنامه صادقانه تکمیل
  گردد. می تشکر اند، کوشیده تحقیق
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