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خالصه

 که همراه با تحوالت ترین اختالالت روان شناختییکی از مهم:مقدمه

در همین . بیشتر خود را نشان داده، اختالل اضطراب اجتماعی است اجتماعی،

بینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان راستا پژوهش حاضر با هدف پیش

  .ورت پذیرفتها صهاي شخصیتی آندختر دانشگاه مازندران بر اساس ویژگی

جامعه آماري این پژوهش توصیفی، شامل تمام دانشجویان دختر : کارروش

نفر دانشجو از  384بود و تعداد  1393- 94دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 

هاي آوري دادهبراي جمع. اي انتخاب شدندگیري تصادفی طبقهطریق نمونه

اجتماعی واتسون و فرند مربوط به اضطراب اجتماعی از مقیاس اضطراب 

)FNE,SAD (ي نامههاي شخصیتی از فرم کوتاه پرسشو براي ویژگی

SPSSافزارها با استفاده از نرمتحلیل داده. استفاده شد) NEO(شخصیتی 

انجام ) زمانهم(و به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  22ي نسخه

  .پذیرفت

ي مثبت و کنندهبینیرنجورخویی، پیشد رواننتایج نشان داد که بع: هایافته

گرایی و ابعاد برون) 000/0P< ،50/0=β(دار اضطراب اجتماعی معنی

)000/0P< ،32/0 -=β (پذیري و توافق)049/0P< ،10/0-=β(بینی، پیش -

- پذیري و وظیفهابعاد تجربه. دار اضطراب اجتماعی هستندي منفی و معنیکننده

  .بینی اضطراب اجتماعی را ندارندشناسی، توان پیش

هاي هاي پژوهش حاضر حاکی از این است که ویژگییافته:گیرينتیجه

هاي متفاوت از سطوح اضطراب اجتماعی کنندهبینیشخصیتی مختلف پیش

  .باشنددانشجویان دختر می

  هاي شخصیتی، اضطراب اجتماعی، دانشجویانویژگی:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

از تمام . اي نداشته استشناسی دانشگاه مازندران و بدون حمایت مالی نهادي خاص انجام پذیرفته و با منافع نویسندگان رابطهاین مطالعه با تایید گروه روان

.گرددمیاند تشکر همکاري داشته ،دانشجویان عزیزي که در این پژوهش
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مقدمه

امروزه مشکالت بهداشت روانی یکی از مسایل مهم و رو به افزایش در 

در واقع با پیشرفت علوم و به موازات آن، . آیدجوامع بشري به شمار می

رفتن میزان تر شدن زندگی فردي و اجتماعی و متعاقب آن باال پیچیده

ها بیش از زاي روانی و عاطفی انسانتنش افراد، لزوم توجه به مسایل تنش

که  شناختیترین اختالالت روانیکی از مهم). 1(شود پیش احساس می

همراه با این تحوالت، بیشتر خود را نشان داده، اختالل اضطراب 

اجتماعی
1
  .است 

- هاي میانموقعیت اضطراب اجتماعی، اضطراب یا هراسی است که در

شود و افراد داراي اضطراب اجتماعی باال از فردي یا عملکردي ایجاد می

ارزیابی منفی دیگران نسبت به خود و یا انجام عملی که باعث شرمندگی 

تحقیقات حاکی از آن هستند که اضطراب، با . اندشود، بیمناك

). 2(راه است هاي عدم رضایت از دیگران، هماحساسات و رفتارها و نشانه

میلر
2

معتقد است، اضطراب اجتماعی، به عنوان یک ترس مشخص و  

شود که فرد خود را در مزمن از یک یا چند موقعیت اجتماعی تعریف می

ترسد مبادا کاري انجام دهد بیند و میمعرض موشکافی توسط دیگران می

).3(که باعث خجالت باشد یا تحقیرآمیز به نظر آید 

شناسی و درمان شماري، شیوع، سببهاي بیاخیر پژوهشهاي در سال

به طوري که مطالعات . این مشکل بالینی را مورد بررسی قرار دادند

دهند که نرخ شیوع اختالل اضطراب اجتماعی شناختی نشان میجمعیت

همراه با باال رفتن نرخ شیوع این نوع . درصد است 3/13در طول زندگی، 

- دنبال عوامل موثر در این نوع اضطراب میاضطراب، پژوهشگران به 

- ها معتقدند عوامل خانوادگی و تجارب محیطی میبرخی از آن. باشند

والدین مضطرب . توانند در شروع و تداوم این اضطراب بسیار موثر باشند

گیري بیش از حد و توقعات فراوان و غیر منطقی، و بسیار حساس، سخت

ي بروز این توانند زمینههاي افراطی میتتنبیه و تحقیر و یا بر عکس حمای

از نظر باتلر). 4(نوع اضطراب را در افراد ایجاد کنند 
3

عوامل بروز ) 5(

اضطراب اجتماعی بسیار متعدد هستند و این عوامل این مشارکت را به 

عوامل : اند ازبرخی از این عوامل عبارت. دهندطرق گوناگونی انجام می

، عوامل محیطی )هاي شخصیتینگیختگی و ویژگیي براسامانه(زیستی 

کنند و روابط با والدین و کسانی که در کودکی از فرد مراقبت می(

تجربیات ...) ي فرد از ارزیابی شدن، نقد، تعریف و تمجید شدن و تجربه

مشکالت ناشی ...) مورد تهدید قرار گرفتن، قربانی شدن و (زا بد و آسیب

به طور مثال در نوجوانی، تعیین (ف زندگی از مقتضیات مراحل مختل

هاي شخصیتی را به عنوان بنابراین او ویژگی...). هویت، مستقل شدن و 

                                                
1Social Anxiety
2Miller
3Butler

ي اضطراب کنندهبینیتواند یکی از عوامل پیشیک عامل زیستی که می

اندر. کنداجتماعی باشد معرفی می
4

هاي نیز معتقد است ویژگی) 6(  

کنند افراد چگونه با ند که تعیین میباششخصیتی از عوامل مهمی می

زا سازگار خواهند شد و چگونه از این وقایع بهبود خواهند وقایع تنش

  .یافت

ي شناسی و دربرگیرندهي رواني پیچیدهدر واقع شخصیت یک سازه

ها بر جسم و باشد که تاثیر آنشماري از خصوصیات میي بیمجموعه

ها در رابطه با مشهورترین نظریهیکی از . روان افراد، یکسان نیست

ي پنج عاملی شخصیت است که به پنج بعد بزرگ شخصیت، نظریه

کريشخصیت نیز معروف است، این نظریه توسط کاستا و مک
5

در  

مورد ارزیابی مجدد  90ي میالدي ارایه و در اوایل دهه 80ي اواخر دهه

رنجورخویینروا - 1: اند ازعوامل این الگو عبارت). 7(قرار گرفت 
6

به  

مانند احساس اضطراب، نگرانی، (ي هیجانات منفی معنی گرایش به تجربه

- برون -2. باشدکه در مقابل ثبات هیجانی و خونسردي می) غم و تنش

گرایی
7

که بیانگر وجود رویکردي پرانرژي به جهان مادي و اجتماعی در  

، قاطعیت و آمیزي، فعال بودنهایی چون مردمباشد که ویژگیفرد می

پذیريتجربه-3. شودجرات را شامل می
8

) پذیرا بودن نسبت به تجارب(

ي گستردگی، عمق، پیچیدگی و خالقانه بودن زندگی کنندهکه توصیف

توافق  -4. باشدي فرد در مقابل داشتن ذهنی بسته میذهنی و تجربه

پذیري
9

در  پسندگیري اجتماعی و جامعهکه نشانگر جهت) پذیريسازش(

هایی چون باشد که ویژگیمقابل نگرش خصمانه نسبت به دیگران می

باوجدان  -5. شودقلبی، اعتماد و فروتنی را شامل میدوستی، خوشنوع

بودن
10

ها، به نحوي ي قدرت کنترل تکانهکنندهتوصیف) شناسیوظیفه(

- محور و هدفي رفتار تکلیفکنندهداند و تسهیلکه جامعه، مطلوب می

هایی چون تفکر قبل از عمل، به تاخیر وظیفه شناسی ویژگی. ر استمحو

دهی و ها، رعایت قوانین و هنجارها و سازماناندازي ارضاي خواسته

  ).8(گیرد بندي تکالیف را دربرمیاولویت

هاي زیادي نیز حکایت از آن داشته در راستاي بیانات فوق، پژوهش

هاي مختلف رگذار بر شکلهاي شخصیتی، عاملی تاثیاست که ویژگی

براي مثال، وارن. باشداضطراب می
11

ي در پژوهشی به بررسی رابطه) 9(

اضطراب رایانه، شخصیت و اثربخشی سازمان پرداخت، نتایج تحقیق وي، 

. هاي شخصیتی و اضطراب رایانه را تایید کرددار ویژگیي معنیرابطه

                                                
4Onder
5Costa and McCrae
6Neuroticism
7Extraversion
8Openness
9Agreeableness
10Conscientiousness
11Warren
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ي معلمان را بر رایانهدر تحقیقی مشابه اضطراب ) 9(لطیفی و همکاران 

- هاي هوش هیجانی آنان مورد پیشهاي شخصیتی و مولفهاساس ویژگی

بینی قرار دادند و نتایج این پژوهش نشان داد که بین اضطراب رایانه با 

پذیري، توافق گرایی، تجربههاي برونهاي هوش هیجانی و ویژگیمولفه

و بین اضطراب رایانه  دارشناسی، ارتباط معکوس و معنیپذیري و وظیفه

خسروي و . داري وجود داردرنجورخویی، ارتباط مثبت و معنیو روان

هاي ي ویژگینیز در نتایج پژوهش خود با عنوان رابطه) 10(بیگدلی 

هاي دارند که از میان ویژگیشخصیتی با اضطراب امتحان اذعان می

است متغییر رنجورخویی توانسته شخصیتی مورد مطالعه، تنها بعد روان

در پژوهشی با ) 11(سروقد و همکاران . بین اضطراب امتحان باشدپیش

هاي شخصیتی با هاي دلبستگی و ویژگیي سبکهدف تعیین رابطه

- هاي شخصیتی، رواندارند که از بین مولفهاضطراب اعالم می

رنجورخویی و بینی اضطراب دختران و روانرنجورخویی، توان پیش

در نهایت وثوقی و . بینی اضطراب پسران را داشتان پیششناسی تووظیفه

و نیز کارستن و همکاران) 12(همکاران 
1

هرکدام در تحقیقات ) 13(

هاي هاي اختاللاي روابط ساختاري ابعاد شخصیتی نئو با نشانهجداگانه

اضطرابی و افسردگی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج هر دو پژوهش 

رنجورخویی ویژگی مشترك اختالالت که روان حکایت از آن داشت

  .اضطرابی و افسردگی است

هاي هاي شخصیتی در شکلشود نقش ویژگیهمان طور که مشاهده می

مختلف اضطراب از لحاظ نظري و تا حدودي پژوهشی تایید شده است 

هاي شخصیتی در اضطراب ي نقش ویژگیبا این حال تا کنون در زمینه

از سوي دیگر از نظر پژوهشگران، . انجام نگرفته استاجتماعی پژوهشی 

ي اضطراب اجتماعی با آغاز کنندهزا و ایجادبسیاري از مسایل تنش

ي این شرایط تنش زا، از جمله. کندسالی نمود پیدا میدوران بزرگ

زندگی دور از خانواده، احساس اجبار براي اتخاذ یک تصمیم بزرگ و 

باشد که در و بدیهی می) 1(نهایی است پذیرش مسئولیت شخصی به ت

زا با وضوح بیشتري خود را نشان دهند دوران دانشجویی این عوامل تنش

اند که ي اضطراب دانشجویان نشان دادهچنین اکثر مطالعات دربارهو هم

ي و تجربه) 10(نرخ شیوع آن در دانشجویان دختر بیش از پسر بوده است 

ها تی را در مراحل بعدي زندگی آناضطراب در طول تحصیل، مشکال

هاي شخصی، ممکن است تاثیر منفی کند که عالوه بر ناراحتیایجاد می

در این راستا با توجه به . ها داشته باشدي آنبر عملکرد شغلی و روزانه

توانند در ها میهاي شخصیتی و نقشی که آناهمیت شناسایی ویژگی

ترین عامل تحول و اي اصلیمعهسطوح نظام آموزش عالی که در هر جا

شوند، داشته باشند، پژوهش حاضر با هدف پیشپیشرفت محسوب می

                                                
1Karsten 

هاي بینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر بر اساس ویژگیپیش

ها انجام پذیرفت و در صدد پاسخگویی به این پرسش است شخصیتی آن

- بیشتري در پیش که از میان پنج بعد بزرگ شخصیتی، کدام بعد، اهمیت

  بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دارد؟

  کارروش

. باشدپژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش رگرسیون همزمان می

ي آماري آن را تمام دانشجویان دختر دانشگاه مازندران تشکیل جامعه

در این دانشگاه مشغول به  1393- 94دهند که در سال تحصیلی می

اي گیري تصادفی طبقهها به روش نمونهنفر از آن  384د و انتحصیل بوده

گیري به این صورت بوده است که حجم روش نمونه. انتخاب شدند

اي ثبت واقعی دانشجویان دختر در هر دانشکده در قالب طبقات جداگانه

ي متناسب با هر گیري مورگان،  نمونهو سپس بر اساس جدول نمونه

پس از جلب رضایت تمامی . وارد شده استي نهایی حجم به نمونه

هاي نامهکنندگان و تاکید بر محرمانه ماندن اطالعات، پرسششرکت

براي سنجش متغیر اضطراب ) FNE,SAD(مقیاس اضطراب اجتماعی 

براي سنجش ) NEO-FFI(ي شخصیتی گانهاجتماعی و صفات پنج

- هایت پرسشهاي شخصیتی در بین دانشجویان توزیع و در نمتغیر ویژگی

  .ها گردیدي تحلیل دادهنفر از دانشجویان وارد  مرحله 342هاي نامه

  ابزار پژوهش

این مقیاس داراي :)FNE , SAD(مقیاس اضطراب اجتماعی - الف

ي اجتناب و پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی ماده و دو مؤلفه 58

ي آن ماده 30اجتماعی و ماده مربوط به اجتناب  58ماده از  28. باشدمی

مقیاس اجتناب اجتماعی در خرده. مربوط به ترس از ارزیابی منفی است

ي باالتر در آن، ماده، پاسخ منفی دارند و نمره 13ماده پاسخ مثبت و  15

ي کل با اضافه نمره. ي اجتناب و پریشانی اجتماعی بیشتر استدهندهنشان

-11- 10- 8-5- 2هاي ي مادههاي درست براکردن مجموع تعداد پاسخ

هاي نادرست براي و پاسخ 26- 24- 23- 18-19-20-21- 16- 14- 13

مقیاس ترس از ارزیابی منفی، آید اما در خردهها به دست میي مادهبقیه

ي باالتر در آن، ماده، پاسخ منفی دارند و نمره 13ماده پاسخ مثبت و  17

ي کل با اضافه کردن نمره. ي ترس از ارزیابی منفی بیشتر استدهندهنشان

-39- 37- 35- 33-31-30هاي هاي درست براي مادهمجموع تعداد پاسخ

و پاسخ نادرست براي  57-58- 56- 53- 47-48-50-52- 45- 42- 41

ي طیف درست و ها بر پایهپیوستار پاسخ. شودها حاصل میي مادهبقیه

پاسخ هاي صفر و یک به هر بندي شده و به ترتیب نمرهنادرست، رتبه

امه را براي واتسون و فرند، اعتبار این پرسش). 14(اختصاص یافته است 

 78درصد و براي ترس از ارزیابی منفی برابر  68اجتناب اجتماعی برابر 

چنین با استفاده از آزمون اضطراب تیلور، ها همآن. درصد گزارش کردند
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را مورد  ي ترس از ارزیابی منفی و اجتناب اجتماعینامهروایی پرسش

نامه به ترتیب بررسی قرار دادند که ضرایب همبستگی براي این دو پرسش

زاده هنرمند و در ایران نیز مهرابی). 15(گزارش شد  54/0و  60/0برابر 

هاي بازآزمایی و آلفاي همکاران، اعتبار این مقیاس را با استفاده از روش

ناب اجتماعی و ترس هاي اجتمقیاسو براي خرده 92/0و  89/0کرونباخ  

- هم. گزارش کردند 90/0و  86/0، 83/0، 88/0ارزیابی منفی به ترتیب  

-نامه از مقیاس اضطراب اجتماعیچنین براي بررسی روایی پرسش

آشفتگی شناختی
1

اي اضطراب اجتماعی به طور و مقیاس روایی سازه 

زمان استفاده شد که ضرایب همبستگی کل به ترتیب در دو مقیاس هم

و براي  75/0و  56/0مقیاس اجتناب اجتماعی و براي خرده 85/0و  67/0

در ). 15(گزارش شد  75/0و  62/0مقیاس ترس از ارزشیابی منفی خرده

ي ضریب پایایی از روش آلفاي کرونباخ پژوهش حاضر براي محاسبه

استفاده شد که بر این اساس، ضریب پایایی براي بعد اجتناب و پریشانی 

  .به دست آمد 87/0و براي بعد ترس از ارزیابی منفی  88/0اجتماعی

:)NEO-FFI(ي شخصیتی گانهي سنجش صفات پنجنامهپرسشب

کري، ساخته شده و براي اولین بار نامه توسط کاستا و مکاین پرسش

- پرسش). 16(به فارسی ترجمه شده است 1381توسط کیامهر در سال 

سئوالی است که  60ي نامهیک پرسشNEO-FFIي شخصیتینامه

- ، برون)N(رنجورخویی براي ارزیابی پنج عامل شخصیت شامل روان

) C(شناسی و وظیفه) A(پذیري ، توافق)O(پذیري ، تجربه)E(گرایی 

اي درجه 5گویه در طیف  12براي مشخص شدن هر ویژگی، . باشدمی

کامال کامال مخالف، مخالف، خنثی، موافق، (گردد لیکرت مطرح می

نتایج مطالعات . گیردها تعلق میبه این گزینه 0-4هاي و نمره) موافق

در راستاي روایی ابزار مذکور نشان داد که ) 17(کري کاستا و مک

. باشدمی 92/0تا  77/0همبستگی پنج زیرمقیاس فرم کوتاه با فرم بلند از 

- هضرایب آلفاي کرونباخ براي خرد) 18(کري چنین کاستا و مکهم

پذیري و پذیري، توافقگرایی، تجربهرنجورخویی، برونهاي روانمقیاس

گزارش  83/0و  66/0، 66/0، 65/0، 83/0شناسی را  به ترتیب وظیفه

در ایران نیز انیسی و همکاران در راستاي بررسی روایی و پایایی . کردند

- ي شخصیتی نئو ضرایب آلفاي کرونباخ براي سنخنامهفرم کوتاه پرسش

گرایی، پذیرا بودن نسبت به رنجورخویی، برونهاي شخصیتی روان

 60/0، 36/0، 58/0، 80/0شناسی را به ترتیب پذیري و وظیفهتجربه، توافق

زمان ضرایب گزارش کردند و عالوه بر این در بررسی روایی هم 83/0و 

- ي نئو با رواننامهگرایی در پرسشرنجورخویی و برونهمبستگی روان

ي آیزنک به ترتیب معادل نامهگرایی در پرسشورخویی و برونرنج

ي نامهبنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، پرسش. بود 47/0و  68/0

                                                
1Social Anxiety/Cognition Disorganization

هاي شخصیتی دانشجویان شخصیتی نئو ابزار مناسبی براي تعیین ویژگی

در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفاي کرونباخ ). 19(گزارش شده است 

پذیري، گرایی، تجربهرنجورخویی، برونهاي روانقیاسمبراي خرده

 78/0و  58/0، 52/0، 74/0، 68/0شناسی به تربیت پذیري و وظیفهتوافق

  .به دست آمد

جهت بررسی میزان همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون 

بین ابعاد شخصیتی در اضطراب اجتماعی از و به منظور بررسی نقش پیش

ها با استفاده از تحلیل داده. زمان استفاده شدیل رگرسیون همروش تحل

  .انجام شد SPSSافزار آماري نرم 22ي نسخه

  نتایج

بینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان پژوهش حاضر با هدف پیش

ها صورت هاي شخصیتی آندختر دانشگاه مازندران بر اساس ویژگی

- شناختی و توصیفی شرکتاطالعات جمعیت 1در جدول . پذیرفت

- آوري شده از شرکتهاي جمعباشد  و دادهکنندگان قابل مشاهده می

خالصه و بیان  2هاي آمار توصیفی در جدول کنندگان بر اساس شاخص

  .اندشده

  

شناختی شرکت کنندگاناطالعات جمعیت-1جدول

  انحراف استاندارد  میانگین سنی  درصد  سطح تحصیالت
  89/3  84/20  35/9  کارشناسی

  27/5  2/24  94/28  کارشناسی ارشد

  12/3  06/29  69/61  دکتري

  

)=342n(هاي آمار توصیفی شرکت کنندگان شاخص-2جدول

  میانگین و انحراف معیار  متغیر

  01/2±51/0  رنجورخوییروان

  37/2±52/0  گراییبرون

  32/2±40/0  پذیريتجربه

  37/2±42/0  توافق پذیري

  74/2±50/0  شناسیوظیفه

  43/0±18/0  اضطراب اجتماعی

  

- ، در بین پنج سنخ شخصیت، سنخ شخصیتی وظیفه2بر اساس جدول 

بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و سنخ  74/2شناس با 

داراي کمترین مقدار در بین پنج  01/2رنجور با میانگین شخصیتی روان

پذیر پذیر و توافقگرا، تجربهشخصیتی برونهاي بعد است و میانگین سنخ

میانگین اضطراب اجتماعی نیز . باشدمی 37/2و  32/2، 37/2به ترتیب 

  .است  43/0

براي بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیتی با اضطراب اجتماعی از ضریب 

  .نشان داده شده است 3همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول 
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مبستگی ابعاد شخصیت و اضطراب اجتماعیضرایب ه-3جدول

  6  45  23  1  متغیرها

            1  رنجورخوییروان

          1  -48/0**  گراییبرون

        1  12/0*  -06/0  پذیريتجربه

      1  07/0  47/0**  -42/0**  پذیريتوافق

    1  40/0**  05/0  44/0**  -42/0**  شناسیوظیفه

  1  -29/0**  -26/0**  - 12/0*  -52/0**  61/0**  اضطراب اجتماعی

  .دار هستندمعنی 05/0ضرایب در سطح *. دار هستندمعنی 01/0ضرایب در سطح **

  

- دهد، اضطراب اجتماعی با رواننشان می  3همان گونه که جدول 

دار است ي مثبت و معنیداراي رابطه) P ،61/0=r>000/0(رنجورخویی  

، P>000/0(پذیري ، توافق)P ،29/0 -=r>000/0(شناسی و با وظیفه

26/0 -=r(گرایی ، برون)000/0<P ،52/0-=r (پذیري و تجربه

)036/0<P ،12/0-=r (عالوه . باشدداري میي منفی و معنیداراي رابطه

) P ،42/0-=r>000/0(رنجورخویی  شناسی با روانبر این، عامل وظیفه

و ) P ،44/0=r>000/0(گرایی دار و با بروني منفی و معنیداراي رابطه

- دار میي مثبت و معنیداراي رابطه) P ،40/0=r>000/0(پذیري توافق

ي داراي رابطه) P ،47/0=r>000/0(گرایی پذیري نیز با برونتوافق. باشد

داراي ) P ،52/0-=r>000/0(رنجورخویی دار و با روانمثبت و معنی

حاکی از آن است که چنین، نتایج هم. باشددار میي منفی و معنیرابطه

ي مثبت رابطه) P ،12/0=r>032/0(گرایی پذیري با برونبین  بعد تجربه

  -P ،48/0>000/0(رنجورخویی گرایی و رواندار و بین برونو معنی

=r (داري وجود داردي منفی و معنیرابطه.  

بینی اضطراب اجتماعی بر به منظور بررسی سئوال پژوهش یعنی پیش

زمان ها از روش تحلیل رگرسیون همهاي شخصیتی آناساس ویژگی

  .قابل مشاهده است  4استفاده شد که نتایج آن در جدول 

  

بینی اضطراب اجتماعی براساس ابعاد شخصیتپیش-4جدول

FP<  RR2  βT  <P  متغیر مالك  بینمتغیرهاي پیش

  رنجورخوییروان

اضطراب 

  اجتماعی
66/51  000/0  67/0  44/0  

50/0  94/9  000/0  

  000/0  23/6  -32/0  گراییبرون

  217/0  24/1  -05/0  پذیريتجربه

  049/0  98/1  -10/0  پذیريتوافق

  581/0  55/0  03/0  شناسیوظیفه

  

داري بین، اثر معنی، مجموع متغیرهاي پیش4هاي جدول با توجه به یافته

ها چنین یافتههم). 000/0P< ،66/51=F(اند بر اضطراب اجتماعی داشته

، )000/0P< ،50/0=β(رنجورخویی حاکی از آن است که بعد روان

، >000/0P(گرایی دار و ابعاد بروني مثبت و معنیکنندهبینیپیش

32/0 -=β  (پذیري و توافق)049/0P< ،10/0-=β  (ي کنندهبینیپیش

و پذیريتجربهدار اضطراب اجتماعی هستند و متغیرهاي منفی و معنی

ضمن آن که .  بینی اضطراب اجتماعی را ندارندشناسی توان پیشوظیفه

درصد از واریانس اضطراب اجتماعی را  44بین، مجموع متغیرهاي پیش

  .اندتبیین نموده

  بحث

هدف از انجام این پژوهش پیش بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان 

ه در این پژوهش پنج بعد ها بود کهاي شخصیتی آندختر براساس ویژگی

بینی کننده مورد بررسی قرار بزرگ شخصیت به عنوان متغیرهاي پیش

  .گرفتند

رنجورخویی از پنج بعد بزرگ بر اساس نتایج به دست آمده بعد روان

دار اضطراب اجتماعی ي مثبت و معنیکنندهبینیشخصیت پیش

، )9(ی و همکاران هاي لطیفاین یافته به نوعی با پژوهش. دانشجویان است

، وثوقی و همکاران ) 11(، سروقد و همکاران )10(خسروي و بیگدلی 

کنندگی مثبت بینیکه بر نقش پیش) 13(و نیز کارستن و همکاران ) 12(

اند، هاي مختلف اضطراب تاکید داشتهرنجورخویی در شکلعامل روان

ویی را رنجورخکري، رواناز بعد نظري نیز کاستا و مک. سو استهم

کنند و اعتقاد دارند این افراد مخالف سازگاري و ثبات عاطفی تعریف می

اي که دارند به دلیل ماهیت نگران، ناایمن، عصبی و بسیار دلشوره

رنجور چنین افراد روانهم). 20(اضطراب بیشتري را تجربه خواهند کرد 

شتر خود را تري که از رویدادهاي زندگی دارند، بیبه دلیل تعبیرهاي منفی

ها را این افراد موقعیت) 21(دهند زا و منفی قرار میدر معرض وقایع تنش

در . ها استي آننگرانهکنند و این به دلیل طبیعت منفیمنفی ارزیابی می

هاي رنجور، ترس از ارزیابی منفی که از مولفهچنین حالتی افراد روان

همواره با خود دارند و باال رود را اصلی اضطراب اجتماعی به شمار می

  .باشدبودن سطوح این نوع اضطراب در این افراد کامال بدیهی می

گرایی از پنج بعد بزرگ چنین نتایج نشان داد که بعد برونهم

دار اضطراب اجتماعی ي منفی و معنیکنندهبینیشخصیت، پیش

نفس باال،  توان گفت که اعتماد بهدر تبیین این یافته می. دانشجویان است

هاي اصلی افراد جستجوگري، اجتماعی بودن و فعال بودن از ویژگی

بدیهی است افراد با اعتماد به نفس باال، ترسی از ). 11(گرا است برون

گرا افرادي چنین افراد برونهم. ندارندارزیابی شدن توسط دیگران

ط ها از لحاظ تجربیات انسانی و رواباجتماعی هستند که زندگی آن

متعدد، غنی است و مایل به پذیرش افراد متعدد، با رفتارهاي متنوع و 

برخوردهاي متفاوت و حتی نامتعارف بوده و بنابراین احتمال این که این 

هاي مثبت و منفی را تجربه کنند زیاد افراد بیشتر از سایر افراد هیجان

کنند د میهاي مثبت تجربیات، تاکیاست،  با این حال این افراد بر جنبه

هاي جدید و شود که ترسی از موقعیتو همین عامل باعث می) 22(
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هاي جستجوگري و فعال بودن در این ناآشنا نداشته باشند و حتی ویژگی

هاي ها را هر چه بیشتر به سمت تجربیات متفاوت در جمعافراد آن

گرا اضطراب بنابراین طبیعی است که افراد برون.  دهدمختلف سوق می

  .جتماعی کمی را تجربه کنندا

پذیري یا سازگاري از ي دیگر پژوهش حاضر این بود که بعد توافقیافته

دار اضطراب ي منفی و معنیکنندهبینیپنج بعد بزرگ شخصیت، پیش

توان گفت که افراد در تبیین این یافته می. اجتماعی دانشجویان است

ها همین که دیگران نیز با آندوست هستند و اعتقاد دارند پذیر، نوعتوافق

این شاخص، افراد با این بعد شخصیتی را به سمت ) 23(رابطه را دارند 

نگري و انتقادپذیري در واقع مثبت. دهدهاي اجتماعی مثبت سوق میجنبه

ترکیب این دو ) 11(باشد پذیر میترین خصوصیت افراد توافقمهم

عی یعنی اجتناب و هاي اصلی اضطراب اجتماویژگی، کاهش مولفه

نگري مثبت. پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی را در پی دارد

- افراد سازگار باعث کاهش اجتناب و پریشانی اجتماعی یعنی دوري

- گیري از مردم و داشتن احساس منفی در ارتباطگزینی از جمع و کناره

یعنی  هاي اجتماعی و انتقادپذیري باعث کاهش ترس از ارزیابی منفی

ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی که در آن 

اي که شود و در نهایت، نتیجهشخص با افراد ناآشنا مواجه است، می

شود این است که با افزایش بعد سازگاري در افراد، سطوح حاصل می

  .یابدها کاهش میاضطراب اجتماعی در آن

  یاخووخلقدرمردماستضحواچهآنگفتبایدنهایتدر

- هاي شخصیتی مختلف پیشبا یکدیگر تفاوت دارند و ویژگیشخصیت 

با این حال، . باشندهاي متفاوت از سطوح اضطراب اجتماعی میکنندهبینی

هاي شخصیتی را هاي مربوط به شخصیت، ویژگیبا این که غالب دیدگاه

دي وجود دارد که شواه) 24(دانند در طول عمر پایدار و ثابت می

. )25،26(باشند هاي شخصیتی مستعد تغییر در طول زمان میویژگی

ساز اضطراب اجتماعی هاي شخصیتی زمینهبنابراین با شناسایی ویژگی

تحقیق حاضر گامی در راستاي . ها گام نهادتوان در جهت تغییر آنمی

وجود ها همیشه ها و محدودیتاین هدف بوده است با این حال کاستی

توان با قطعیت در این هاي بیشتر در این زمینه میدارد و تنها با پژوهش

    .مورد صحبت کرد

  گیرينتیجه

هاي پژوهش حاضر دانشجویان دختر مضطرب اجتماعی، بر اساس یافته

رنجورخویی را در سطوح هاي شخصیتی رواناز میان ابعاد ویژگی

- پذیري در آنگرایی و توافقبرونچنین ابعاد کنند و همباالتري تجربه می

با این حال نباید فراموش . تر استرنگها نسبت به سایر دانشجویان کم

هاي شخصیتی تنها علت بروز مشکل نیست و در ضمن کرد که تفاوت

دهد، تعدیل و تواند توسط آن چه که بعدا رخ میاثرات این عامل می

- بوط به سایر متغیرهاي پیشهاي مربهینه شود، بنابراین همراه با پژوهش

اي نیز توان از نقش متغیرهاي واسطههاي آتی میکننده در پژوهشبینی

  .در این مطالعات بهره برد
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