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چکيده
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نظم جویی شنناختی
هیجان و ذهن آگاهی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی کارمندان وزارت علوم و تحقیقات در سال های
 19-9311بوده است .روش پنژوهش حاضنر همبسنت ی بنود و نموننه اینن مطالعنه شنامل  921کارمنند بنا
اضطراب اجتماعی بالا بود که به روش نمونه گیری در دسترس پس از شناسایی از بین  329کارمنند انتخناب
شدند .برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه ،فرم کوتناه پرسشننامه فراشنناخت ولن ،،پرسشننامه نظنم
جویی شناختی هیجان ،پرسشنامه  1عاملی ذهن آگاهی و پرسشنامه اضطراب اجتمناعی کنانور اسنتفاده شند.
سپس تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی (همبست ی پیرسون و تحلیل مسیر) بنر روی داده هنا انجنام شند.
مسیر مستقیم ،مثبت و معناداری از ملامت خویش ،نشخوارگری ،ملامت دی ران و توصنی

و غینر واکنشنی

بودن ،بر اضطراب اجتماعی برقرار است .نتایج نشان داد کنه رابطنه معنناداری بنین مولفنه هنای نظنم جنویی
شناختی هیجان و ذهن آگاهی کارمندان دارای اضطراب اجتماعی وجود دارد.
واژهگان کليدي :باورهای فراشناختی ،نظم جویی شناختی هیجان ،ذهن آگاهی ،اضطراب اجتماعی.
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مقدمه
اضطراب یا هراس اجتماعی 9شامل ترس پایدار از ارزیابی منفی توسط دی ران است.
این هراس ج،ء اختلالات اضطرابی است که فرد از تحقیر شدن و حتی صحبت کردن در
مقابل دی ران می ترسد .فردی که دچار اضطراب اجتماعی است هیچ گونه تمایلی به آغاز
ارتباط با دی ران ندارد و با احساسی از ترس از هر موقعیتی که ممکن است در معرض
داوری دی ران قرار گیرد ،اجتناب میورزد .برداشت یا تصور شخص از موقعیتهای
اجتماعی که احتمال دارد شخصیت ،ظاهر یا تواناییهای او مورد سنجش و ارزشیابی
ضعی

دی ران قرار گیرد ،میتواند واقعی یا خیالی باشد .مبتلایان به اضطراب اجتماعی از

اینکه چ ونه در نظر دی ران به نظر میرسند احساس ن رانی میکنند .آنها معمولاً در جمع
متوجه به ظاهر و رفتار خود هستند و معیارهای بالایی برای رفتار و عملکرد خود در نظر
دارند .شخص مبتلا تلاش میکند تا تأثیر مثبتی بر دی ران ب ذارد و جلوه عادی از خود
ارائه دهد اما در عین حال معتقد است که قادر به این کار نیست .این افراد پیش از روبرو
شدن با موقعیت اجتماعی اضطراب زا بارها و بارها شرایط را بصورت ذهنی تصور میکنند
و مسائل و موقعیت های اضطراب زای بالقوه و طریقه برخورد با آن را مرور میکنند .آنها
اتفاقاتی که ممکن است برایشان خجالت آور باشد را بررسی میکنند و حتی رشته
تفکراتشان پس از رویارویی با آن موقعیت خاتمه نمییابد بلکه تا روزها بعد رفتار خود را
بررسی میکنند و معمول ًا خود را به خاطر اشتباهات و نمایش ضعی

سرزنش میکنند(لیم

2

وهمکاران.)2112 ،
حضور ذهن یا ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون
است .شکلی متفاوت از ن اه به زمان اکنون و حضور دائم در الان .گر چه شاید بتوان
معادلهای فارسی دی ر و شاید بهتری برای  mindfulnessیافت ،اما شاید ذهن آگاهی
ترجمه مناسبی برای آن باشد .از این منظر ،انسان برای آرامش و دور کردن ن رانیها و
Social anxiety
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اضطرابها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع
گرایانه بر قرار کند .نمود عملی این مفهوم را برخی با تمرینهایی همراه با تمرک ،و دقت
کردن به حواس پنج انه در درک عمیق و با آرامش لحظهها و لذتها توصیه میکنند .به
طور مثال غذا خوردن آهسته و تلاش و تمرک ،برای درک م،هها ،تمرک ،بر تنفس و درک
عمیق دم و باز دم ،تمرک ،و آرامش دورهای در طی روز ،یادآوری آن چی،هایی که از آن
برخوردار هستیم (به تعبیری دی ر ،یادآوری نعمتهایی که خداوند به ما داده است) از
مصادیق تمرینهایی است که در این زمینه توصیه شده است (احمدی.)9319 ،
میل به دانستن و تلاش برای دانستن و فهمیدن از ویژگی های جدایی ناپذیر وجود آدمی
است .از این رو ،ذهن انسان همواره درگیر انبوهی از پرسش ها بوده است .در این میان،
این پرسش اساسی که فرد درباره دانستن چه می داند ،و چ ونه و تا چه حد می داند
جای اه خاص خود را داشته است .پرسش هایی از این گونه ما را به سمت مفهومی هدایت
می کند که امروزه در روان شناسی یادگیری ،فراشناخت نامیده می شود .در مجموع می
توان گفت؛ هر چه انسان بیدارتر و هوشیارتر باشد و حواسش نسبت به اتفاقات جاری و
اکنون زندگی اش جمع تر باشد ذهن آگاه تر است و پاسخ هایش به تحریکات زندگی
خردمندانه تر و مؤثرتر و آرامش و اطمینان قلبی او بیشتر است .مطالعات جدید فراشناخت
دارای سه عنصر مستقل ،اما مرتبط با یکدی ر است؛ یکی دانش فراشناختی ،تجربه های
فراشناختی و راهبردهای کنترل فراشناختی (یونسی .)9382 ،دانش فراشناختی به دانش و
باورهایی که شخص دربارۀ منابع شناختی خود در یک حیطه ،این که چقدر خوب در آن
حیطه عمل می کند ،راهبردها و روش های اکتشافی که می تواند استفاده کند ،و ماهیت
آن حیطه دانش اشاره دارد (فلاول.)9188 ،9
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تجربه های فراشناختی 9مشتمل بر ارزیابی معنای وقایع ذهنی خاص (برای نمونه افکار)،
احساسات فراشناختی و قضاوت در مورد وضعیت شناخت است .ارزیابی ها و قضاوت های
فراشناختی را می توان به صورت تفاسیر هشیار و نام ذاری (بر چسب زدن) تجربه های
شناختی تعری

کرد .تجربه های فراشناختی تجلی مستقیم استفاده از دانش فراشناختی

برای ارزیابی شناخت است و از چند طریق با اختلالات هیجانی در رابطه هستند .نخست،
برخی از اختلالات با ارزیابی ها و قضاوتهای فراشناختی منفی رابطه دارند .برای نمونه،
بیماران وسواس فکری-عملی افکار و پدیدههای حافظه را به گونهای منفی ارزیابی می
کنند و با ارزیابیهای فاجعهآمی ،از هجوم افکار منفی اختلالات همراه هستند (برای مثال،
اضطراب تعمیم یافته ،اختلال استرس پس از ضربه ،افسردگی ،هراس و اختلال وسواس) .
راهبردهای کنترل فراشناختی پاسخ هایی هستند که افراد برای کنترل فعالیت های نظام
شناختی نشان میدهند .این راهبردها ممکن است راهبردهای تفکر را اف،ایش یا کاهش
دهند و به اف،ایش فرایندهای نظارتی کمک کنند .در زندگی روزمره ،افراد از راهبردهایی
که دامنه آن از استفاده از وسایل کمک حافظهای برای رم،گردانی (نظیر استفاده از
یادیارها یا مرور ذهنی مواد به خاطر سپرده شده) تا راهبردهای یادآوری (نظیر نشانه
گذاری) است؛ بهره می گیرند (احمدی .)9319،
مک لئود  )2199(2نشان داده است که بیماران افسرده و مضطرب توانایی لذت بردن از
زمان حال را ندارند و در گذشته یا آینده به سر می برند .به منظور کمک به این گونه
بیماران می توان از درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده نمود .گارناسفکی و
اسپینهون )2199(3نتیجه گرفته اند که کودکان و نوجوانان به طور ویژه از راهبردهای
شناختی ناسازگارانه نظیر ملامت خود ،نشخوار گری و فاجعه سازی استفاده می کنند که
استفاده از این راهبردها نقش مؤثری در بروز رفتارهای ناسازگار دارد .گارتند ،گتارد،
1
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گایرلد ،ویست ،چانون و هاوارد  )2199(9در پژوهشی نشان دادن که ذهن آگاهی با کنترل
توجه و تنظیم هیجانی مرتبط است .قنبری  ،رضایی  ،رست ار و اکبری ی انه ( )9311به
نتیجه رسیدند که همبست ی مثبتی بین دو متغیر راهبرد های نظم جویی شناختی هیجان با
اضطراب اجتماعی وجود دارد .حجازی نسب ( )9314نشان داد که بین باور های
فراشناختی و اضطراب اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین راهبردهای
تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین ترکیب
متغیرهای راهبردهای فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان نقش پیش بینی کننده ای با
اضطراب اجتماعی دارد .نوری قاسم آبادی ( )9314نشان داد که از میان باورهای
فراشناخت ،باورهای مثبت درباره ن رانی ،کنترل ناپذیری و خطر و اطمینان شناختی با
علائم اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری دارند .از میان راهبردهای
نظم جویی شناختی هیجان نی ،ملامت خویش ،پذیرش ،نشخوار فکری ،فاجعه سازی و
ملامت دی ران با علائم اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری دارند اما
تمرک ،مجدد مثبت و تمرک ،مجدد برنامهری،ی رابطه منفی و معناداری دارند .همچنین از
میان راهبردهای کنترل فکر ،ن رانی ،کنترل اجتماعی و تنبیه رابطه مثبت و معناداری با
علائم اضطراب امتحان داشته ،اما توجه برگردانی رابطه منفی و معناداری دارد.
در طی سالها ،مدلهای نظری متفاوتی راهبردهای خاص متفاوتی را به عنوان
راهبردهای سازگارانه یا راهبردهای ناسازگارانه در نظرگرفتهاند  .به طور اولیه ،رویکرد
شناختی -رفتاری در آسیب شناسی روانی ،دو راهبرد تنظیم شناختی هیجان (بازارزیابی و
حل مسئله) را به عنوان راهبردهای سازگارانه در نظر گرفتند بازارزیابی شامل تفسیرها یا
چشماندازهای مثبت داشتن به موقعیت استرسزا به عنوان شیوهای برای کاهش دادن
استرس در نظر گرفتند (گراس .)2112 ،2از طرف دی ر ،مدل تاثیرگذار تنظیم هیجان
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گراس ( )9118بازارزیابی را به عنوان راهبردی که منجر به پاسخهای هیجانی و فی،یکی
مثبتی به محرک بران ی،انندهی هیجان میشود ،مدنظر قرار داد .همچنین ،پاسخهای حل
مسئله تلاشهای هشیارانهای در جهت تغییر یک موقعیت استرسزا میباشد .حل مسئله
اغلب به عنوان یک فعالیت هدفمند و خاص در حل یک مشکل در نظر گرفته میشود
(شامل راهحلهای بارش ذهنی و برنامهری،ی کردن برای یک فعالیت) ،اگرچه پاسخهای
حل مسئله به طور جهت دار و مستقیمی ،هیجانات را تنظیم نمیکنند ولی میتوانند تاثیر
مفیدی بر هیجانات با تعدیل و حذف کردن استرسورها ،داشته باشند .جهتگیری ضعی
حل مسئله پایین یا مهارتهای ضعی

حل مسئله ،فرض شدهاند که به افسردگی و

اضطراب سوءمصرف الکل و اختلالات خوردن منجر میشود و در مقابل ،سرکوب و
اجتناب ،به عنوان پاسخهای ناسازگارانه به استرسهای گوناگون ،عوامل خطری برای
رفتارهای ناسازگارانه (سوءمصرف مواد و اختلالات خوردن) میباشند (کمپوس.)2114 ،9
ذهن آگاهی یعنی آموزش"حضور داشتن به جای"دست به کار شدن» ،هدفمند نبودن
و دنبال یک حالت خاص مثل آرامش و شادی نبودن(محمدخانی .)9384 ،در ایران
تحقیقات تجربى در زمینه ذهن آگاهی در ارتباط با متغیرهای دی ر کم تر انجام شده
است .مقالات نوشته شده در این زمینه؛ بیش تر از نوع پیشینى است و تا کنون تحقیقی به
طور مستقیم بر روی باورهای فراشناختی در ارتباط با اساس نظم جویی شناختی هیجان،
ذهن آگاهی و اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دارای علائم اضطراب اجتماعی
صورت ن رفته ،اما در زمینه مولفه های دی ر انجام شده است .با توجه به گستردگی مطالب
نظری و پیشینههای پژوهش ،در این جا به ذکر ضرورت و جنبههای نوآوری پژوهش
پرداخته میشود .این پژوهش با هدف پیش بینی باورهای فراشناختی بر اساس نظم جویی
شناختی هیجان  ،ذهن آگاهی و اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دارای علائم
اضطراب اجتماعی کارمندان وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری صورت می گیرد و به
Campos
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دنبال ارائه یک مدل تبیینی است .لذا هدف از این تحقیق بررسی نقش واسطه ایی
باورهای فراشناختی در رابطه با دو متغیر نظم جویی شناختی هیجان ذهن آگاهی در بین
کارمندان وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری با علائم اضطراب اجتماعی می باشد.
روش
روش پژوهش حاضر؛ از نوع همبست ی است .جامعه آماری شامل کلیه کارمندان
وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری بود که در سال ( 19 -9311چه به صورت رسمی،
پیمانی ،قراردادی و ساعتی) مشغول به کار بودند .تعداد  921کارمند در حال تحصیل که
از بیین  329کارمند که پرسشنامه اضطراب اجتماعی پاسخ داده اند و بالاترین نمره را
بدست آوردند ،به صورت در دسترس و داوطلبانه خواسته شد تا سه پرسشنامه دی ر را
تکمیل کنند .روش نمونه گیری این پژوهش در گام اول به روش نمونه گیری خوشه ایی
مرحله ایی و در گام دوم داوطلبانه می باشد .در پژوهش حاضر از اب،ارهای زیر استفاده
شده است:
فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ول :9112 ،این مقیاس خود گ،ارشی  31سوالی ،که
توسط ول 9،در سال  9112ساخته شده ،باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش
قرار می دهد .پاسخ ها بر اساس مقیاس چهار درجه ای لیکرت محاسبه می شوند .پرسشنامه
مذکور دارای  1خرده مقیاس است که عبارتند از :باورهای مثبت درباره ن رانی ،باورهای
منفی درباره کنترل پذیری افکار و خطرات مربوط به ن رانی ،عدم اطمینان شناختی ،نیاز به
کنترل افکار ،فرایندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی .ول ،،کاترایت -هاتون ) 2114 (2
برای پایایی این مقیاس دامنه ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها
از  1/13تا  1/29و پایایی بازآزمایی را  1/21و برای خرده مقیاس ها  1/82تا  1/11گ،ارش
کرده اند .ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی  1/19گ،ارش شده است.
Wels
Katrayt – howton

1
2
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پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان  :2991این پرسشنامه دارای  39سوال بوده
و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش ،پذیرش،
نشخوارگری ،تمرک ،مجدد مثبت ،تمرک ،مجدد بر برنامه ری،ی ،ارزیابی مجدد مثبت،
دیدگاه گیری ،فاجعه سازی ،ملامت دی ران) است .این پرسشنامه توسط گارنفسکی 9و
همکاران (  ) 2119به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه
رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی به کار می برد ابداع شده است .این مقیاس
شامل  1خرده مقیاس است که هر کدام یک راهبرد خاص از راهبردهای شناختی را
ارزیابی می کند .خرده مقیاس ها عبارتند از :مقصر دانستن خود ،مقصر دانستن دی ران،
پذیرش رخداد ،توجه مجدد برنامه ری،ی برای چ ون ی برخورد با رخداد ،توجه مثبت
مجدد به مسائل خوشایند به جای تفکر دربارهآن رخداد واقعی ،نشخوار فکری ،باز ارزیابی
مثبت ،رسیدن به یک دور نما (افکار مربوط به نسبی بودن آن رخداد در مقایسه با سایر
رخدادها) و مصیبت بار تلقی کردن .از میان این راهبردها ،راهبردهای مقصر دانستن خود،
مقصر دانستن دی ران ،نشخوار فکری ،مصیبت بار تلقی کردن رخداد راهبردهای منفی
تنظیم هیجان هستند و راهبردهای پذیرش ،توجه مجدد به برنامه ری،ی ،توجه مثبت مجدد،
باز ارزیابی مثبت و رسیدن به یک دور نما راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را نشان می دهند.
نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده شده به هر یک از عبارات تشکیل دهنده آن
راهبرد به دست می آید و می تواند در دامنه ای از  4تا  21قرار ب یرد و جمع کل نمرات
در دامنه ای از  39تا  981قرار می گیرد .در بررسی مشخصات روان سنجی آزمون
گارنفسکی و همکاران ( )2119پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به
ترتیب برابر با  1/13 ،1/82 ،1/19به دست آوردند .در ایران نی ،روایی آزمون از طریق
همبست ی نمره کل با نمرات خرده مقیاس ها آزمون بررسی شد که دامنه ای از  1/41تا
 1/98با میان ین  19/1را در برمی گرفت که هم ی آن ها معنادار بودند .در سال 9382
Garnefesky

1
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پایایی پرسشنامه در فرهنگ ایرانی توسط یوسفی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
کل مقیاس های شناختی  1/82گ،ارش شده است.
پرسشنامه  8عاملي ذهن آگاهي :2998مقیاس خودسنجی  31آیتمی است که
توسط بائر و همکاران ( )2119از طریق تلفیق گویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی
فریبرگ ،9والش 2و همکاران ، 2119،مقیاس هوشیاری و توجه ذهن آگاه؛ براون و ریان،3
 ،2113مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی  ،بائر و اسمیت  2114،4با استفاده از رویکرد تحلیل
عاملی تحول یافته است .بائر ( ،)2119تحلیل عاملی اکتشافی را بر نمونه ای از دانشجویان
دانش اه انجام داد .این پرسشنامه دارای  992گویه و  1مولفه بود بر اساس نتایج  4عامل از
 1عامل با عامل های شناخته شده است که تحت عنوان حالت غیر واکنشی به تجربه درونی
تعری

شد .عامل های بدست آمده اینچنین نام گذاری گردید  :مشاهده ،عمل توأم با

هوشیاری ،غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی ،توصی

و غیر واکنشی بودن  .عامل مشاهده

در برگیرنده توجه به محرک های بیرونی و درونی مانند احساسات ،شناخت ها ،هیجان ها،
صداها و بوها می باشد .توصی

به نام ذاری تجربه های بیرونی با کلمات مربوط می

شود ،عمل توام با هوشیاری در برگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه
است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هن ام وقوع ذهن فرد در جای دی ری است.
غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت غیر قضاوتی داشتن نسبت به افکار و
احساسات است و غیر واکنشی بودن به تجربه درونی اجازه آمد و رفت به افکار و
احساسات درونی است بی آنکه فرد در آنها گیر کند (براون  ،ریان و کراسول .)2112 ،1بر
اساس نتایج ،همسانی درونی عامل ها مناسب بود وضریب آلفا در گستره ای بین ( 1/21در
عامل غیر واکنشی بودن) تا ( 1/19در عامل توصی ) قرار داشت .همبست ی بین عامل ها
1

Friberg
Walsh
3 Brawn & Rayan
4 Kanchoki , Baer , Smith
5 Brawn , Rayan, Crawsool
2
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متوسط و در همه موارد معنی دار بود و در طیفی بین  1/91تا  1/34قرار داشت
(نئوسر2191،9؛ نقل از احمدوند .)9319 ،همچنین در مطالعه ای که بر روی اعتبار یابی و
پایائی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت ،ضرایب همبست ی آزمون -باز آزمون پرسشنامه
در نمونه ایرانی بین (  )1/12مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن) و ( )1/84مشاهده گردید.
هم چنین ضرایب آلفا در حد قابل قبولی (آلفای بین  )1/11مربوط به عامل غیر واکنشی
بودن و(  )α 1/83مربوط به عامل توصی

بدست آمد (احمدوند.)9319،

پرسشنامه اضطراب اجتماعي کانور :29992توسط کانور و همکارانش به منظور
ارزیابی اضطراب اجتماعی طراحی شد .پرسشنامه مذکور سه حیطه بالینی هراس اجتماعی
یعنی ترس ،اجتناب و علایم فی،یولوژیکی این اختلال را میسنجد .از م،یتهای این
پرسشنامه کوتاه بودن و سادگی نمرهگذاری آن است که سبب میشود بتوان از آن به
سهولت و بر روی جمعیتهای ب،رگ همانند دانشجویان استفاده کرد .یکی از موارد
استفاده این پرسشنامه آزمودن پاسخ به درمان در مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی
است .پرسشنامه هراس اجتماعی کانور ) 3(SPIیک مقیاس خودسنجی شامل  92ماده است
و از سه زیر مقیاس فرعی ترس ( 9ماده) ،اجتناب ( 2ماده) و ناراحتی فی،یولوژیک (4ماده)
تشکیل می شود .نمره گذاری این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای می باشد.
بر اساس نتایج به دست آمده برای تفسیر نمرات ،نقطه برش  41با کارایی دقت تشخیص 81
درصد و نقطه برش  11با کارایی  81درصد ،افراد مبتلا به هراس اجتماعی را از افراد
غیرمبتلا متمای ،میکند( .فتحی آشتیانی .)9388 ،این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی
برخوردار است .اعتبار آن با روش باز آزمایی در گروه هایی با تشخیص اختلال هراس
اجتماعی برابر با  1/28تا  1/81بوده و ضریب همسانی درونی آن در یک گروه بهنجار
 1/14گ،ارش شده است .همچنین برای مقیاس های فرعی ترس  ،81/1اجتناب 1/19و
1

Neosir
Cannor
3 Socisl Phobia Inventory
2
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ناراحتی فی،یولوژیکی  1/81گ،ارش شده است .روایی سنازه در مقایسه نتایج این آزمون
در دو گروه از آزمودنی های با تشخیص اختلال هراس اجتماعی و آزمودنی های گروه
افراد بهنجار بدون تشخیص روانپ،شکی بررسی شد که تفاوت معناداری بنا هم نشان دادند
که این خود حاکی از اعتبار بالای آن است (سلاجقه و بخشانی.)9313 ،
یافته ها
در این قسمت نتایج به د ست آمده از اندازه گیری متغیرهای مختل  ،حسب مورد با
استفاده از روش های مناسب آمار توصیفی شاخص های گرایش مرک،ی نظیر میان ین،
انحراف معیار و شاخص های کجی و کشیدگی توصی

شده اند.

جدول  - 1خلاصه شاخص هاي آماري مربوط به نمره هاي شرکت کنندگان در آزمون
هاي باورهاي فراشناختي ،نظم جويي شناختي هيجان و ذهن آگاهي  ،و اضطراب
اجتماعي دانشجويان ()N =129
متغیرها

مولفه ها

میان ین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

فراشناخت

-باورهای مثبت درباره ن رانی

98 /18

4/11

1/383

1/922

-باورهای منفی درباره کنترل پذیری افکار

91/19

2/11

-1/941

-1/421

عدم اطمینان شناختی

92 /18

9/41

1/831

-1/114

نیاز به کنترل افکار

99/31

91/11

9/193

1/132

فرایندهای فراشناختی

94/34

99/28

1/211

-1/449
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نظم

ملامت خویش

8/43

3/99

9/ 393

2/221

جویی

-پذیرش

2/94

2/48

9/211

-1/438

شناختی

-نشخوارگری

9/14

9/21

1/241

-1/932

هیجان

-تمرک ،مجدد مثبت

8/14

2/11

9/941

-9/241

-تمرک ،مجدد بر برنامه ری،ی

2/12

4/34

9/241

-1/183

-ارزیابی مجدد مثبت

99/41

3/91

9/211

9/241

-دیدگاه گیری

2/94

1/21

9/149

-1/431

-فاجعه سازی

1/11

9/13

9/398

-9/248

-ملامت دی ران

9/84

9/11

9/841

-9/321

-مشاهده

8/94

2/ 14

1/813

-9/341

-عمل توأم با هوشیاری

39/24

2/23

9/113

-9/141

 -غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی

31/84

9/94

2/231

-9/413

 -توصی

34/24

2/13

9/241

-9/941

-غیر واکنشی بودن

22/48

9/39

2/241

-9/841

ذهن

ترس

1/24

3/21

2/811

-9/192

آگاهی

اجتناب

94/81

2/32

9/291

-9/111

اضطراب

ناراحتی فی،یولوژیک

94/11

4/49

2/821

-9/921

91/11

3/84

2/194

-9/911

اجتماعی

براساس اطلاعات جدول بالا در خصوص توزیع نمره های شرکت کنندگان در تمام
مولفه های آزمون های باورهای فراشناختی ،نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی و
اضطراب اجتماعی در شاخص های مختل

توصیفی اعم از میان ین ،انحراف معیار،

شاخص های کجی و کشیدگی نشان می دهند که توزیع نمره های گروه نمونه به توزیع
نرمال میل دارد.
برای آزمون مفروضه های مذکور ضریب همسبت ی بدست آمد :به علت طولانی و زیاد
بودن زیر مولفه های نظم جویی شناختی هیجان  ،ذهن آگاهی و اضطراب اجتماعی ،در
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اینجا به هر کدام شماره داده می شود و در اینجا ذکر می شوند .مولفه های نظم جویی
شناختی هیجان -9:ملامت خویش-2 ،پذیرش -3،نشخوارگری-4 ،تمرک ،مجدد مثبت-1،
تمرک ،مجدد بر برنامه ری،ی -9،ارزیابی مجدد مثبت -2،دیدگاه گیری-8 ،فاجعه سازی،
-1ملامت دی ران (از شماره  9تا .)1مولفه های ذهن آگاهی -91 :مشاهده -99 ،عمل توأم
با هوشیاری -92،غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی -93 ،توصی

و غیر واکنشی بودن ( از

شماره  91تا .)93مولفه های اضطراب اجتماعی؛  -94ترس -91 ،اجتناب و  -99علایم
فی،یولوژیکی( از شماره  94تا .)99
جدول :2خلاصه نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي نظم جويي شناختي
هيجان ،ذهن آگاهي و اضطراب اجتماعي ()N =129

ضرایب به دست آمده در جدول  2بیان ر همبست ی های ساده بین متغیرها وجود
دارد(.)p <1/19
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جدول زیر خلاصه ای از اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل را در مدل ساختاری نشان می
دهد .اثرات غیرمستقیم اثرات یک متغیر مکنون بر متغیر مکنون دی ر به واسطه یک متغیر
ثالث است .اثرات کل ،مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم است .بر اساس جدول فوق ،دو
سازه اصلی به صورت مستقیم بر همدی ر تاثیر دارند و تنها رابطه غیرمستقیم بین نظم جویی
شناختی هیجان بر باورهای فراشناختی از طریق سازه ذهن آگاهی وجود دارد.
جدول . 3اثرات استاندارد مستقيم و غيرمستقيم و کلي متغير هاي اصلي پژوهش
از سازه
نظم جویی
ذهن آگاهی

به سازه

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

R2

ذهن آگاهی

-1/398

1

-1/398

1/91

باورهای فراشناختی

1/322

1/121

1/442

1/21

باورهای فراشناختی

1/231

1

-1/231

1/21

***p< 9/991

آخرین ستون جدول  ، 3مجذور همبست ی های چندگانه ( )R2متغیر های مکنون در
مدل ساختاری را نشان می دهد .در مدل ساختاری R2 ،اشاره به نسبت واریانسی دارد که
به وسیله متغیرهای پیش بین ،تبیین شده است .به عنوان مثال 91،درصد ازکل واریانس ذهن
آگاهی  ،به وسیله سازه پیش بینی کننده آن یعنی سازه نظم جویی شناختی هیجان تبیین
شده است .و حدود 21درصد از کل واریانس باور از طریق فراشناختی سازه های سازه
نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی به طور مشترک تبیین شده است .در نهایت،
نتایج ارزیابی شاخص ها نشان گر این است که مدل نهایی پژوهش به صورت بسیار عالی با
دا ده های جمع آوری شده برازش دارد .بنابراین ،می توان گفت که روابط بین سازه های
پژوهش براساس مدل مفروض پژوهش حاضر قابل تایید است.
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توجه :موارد  E1تا E13و  z1,Z2به خطای واریانس متغیرها و سازه ها اشاره دارند.
بحث
طبق نتایج بدست آمده  921کارمندی که دارای اضطراب اجتماعی هستند ،شدت و
جهت همبست ی ها حاکی از رابطه معنادار بین مولفه های نظم جویی شناختی هیجان و
ذهن آگاهی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی است .به عبارت دی ر؛ بین ملامت
خویش با پذیرش ،تمرک ،مجدد مثبت ،تمرک ،مجدد بر برنامه ری،ی ،ارزیابی مجدد مثبت،
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غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی رابطه منفی و معنادار ،همچنین بین پذیرش با فاجعه
سازی ،ملامت دی ران و اجتناب رابطه منفی وجود دارد .بین نشخوارگری با تمرک ،مجدد
مثبت ،ملامت دی ران ،مشاهده ،غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی ،رابطه منفی دیده می
شود و بین تمرک ،مجدد مثبت با فاجعه سازی ،ملامت دی ران ،غیر قضاوتی بودن به تجربه
درونی ،ترس نی ،رابطه منفی وجود دارد و بین تمرک ،مجدد بر برنامه ری،ی با فاجعه
سازی ،ملامت دی ران و ترس رابطه منفی دیده می شود و بین ارزیابی مجدد مثبت با فاجعه
سازی ،ملامت دی ران و اجتناب رابطه منفی وجود دارد و بین دیدگاه گیری با ترس و غیر
قضاوتی بودن به تجربه درونی ،بین فاجعه سازی با مشاهده ،غیر قضاوتی بودن به تجربه
درونی و توصی

و غیر واکنشی بودن و بین ملامت دی ران با غیر قضاوتی بودن به تجربه

درونی و توصی

و غیر واکنشی بودن و بین عمل توأم با هوشیاری با ترس و اجتناب و بین

ترس با توصی

و غیر واکنشی بودن و بین اجتناب و غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی

رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین بقیه مولفه ها روابط معنادار و مثبتی دیده می شود.
بنابراین؛ در مورد این فرضیه ،شواهد برای پذیرش آن کافی است .بر اساس این فرضیه
تحقیق می توان گفت که نتایج این مطالعه با آلداو و نولن -هاکسما (،)9312( ،)2191
گارتند و همکارانش ( ،)2191قنبری و همکارانش ( ،)9311خرمائی و همکارانش (،)9314
حجازی نسب ( ،)9314احمدی و همکارانش ( )9311تقریبا همخوانی دارد.
از طرف دی ر؛ برآورد استاندارد شده اثر مستقیم نظم جویی شناختی هیجان بر باورهای
فراشناختی  1/32است .یعنی در صورت کنترل دی ر متغیرها ،به ازای هر انحراف استاندارد
تغییر در نظم جویی شناختی هیجانی ،باورهای فراشناختی  1/32انحراف استاندارد تغییر
خواهد کرد .ضرایب مسیر ساختاری استاندارد شده و استاندارد نشده همانند بارهای عاملی
مدل تحلیل عاملی تأییدی تفسیر می شوند .به ج ،ضریب مسیر پذیرش به نظم جویی
شناختی هیجان  ،همه ضرایب در سطح  1/119معنادار هستند .دو سازه نظم جویی شناختی
هیجان و ذهن آگاهی؛ به صورت مستقیم بر همدی ر تاثیر دارند و تنها رابطه غیرمستقیم بین
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نظم جویی شناختی هیجان بر باورهای فراشناختی از طریق سازه ذهن آگاهی وجود دارد و
 91درصد ازکل واریانس ذهن آگاهی  ،به وسیله سازه پیش بینی کننده آن یعنی سازه نظم
جویی شناختی هیجان تبیین شده است و حدود  21درصد از کل واریانس باور از طریق
فراشناختی سازه های سازه نظم جویی شناختی هیجان و ذهن آگاهی به طور مشترک تبیین
شده است .بنابراین؛ در مورد این فرضیه ،شواهد برای پذیرش آن کافی است .بر اساس این
فرضیه تحقیق می توان گفت که نتایج این مطالعه با پژوهش گارتند و همکارانش (،)2191
حجازی نسب ( ،)9314احمدی و همکارانش (( ،)9311برمال( ،)9314 ،مرادی زاده،
 ،)9314عبدالهی و همکارانش ()9314؛ تقریبا همخوانی دارد .فراشناخت هم شامل
فرایندهای شناختی و هم شامل تجارب یا تنظیم شناختی هیجان و هم ذهن آگاهی باشد.
دانش فراشناختی به اکتساب دانش پیرامون فرایندهای شناختی و دانش درباره نحوه
استفاده از فرایندهای کنترل شناختی اشاره دارد .همچنین؛ فراشناخت می تواند به عنوان
یک عامل کلی در آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانی به شمار رود .در بسیاری از
تحقیقات بین نمرات افراد در مقیاس های باورهای فراشناختی و سلامت عمومی از جمله
افسردگی و اضطراب رابطه وجود دارد .از طرف دی ر؛ نظم جویی شناختی هیجان عامل
مهمی در سازگاری با رویدادهای تنیدگی زای زندگی محسوب می شود .در مجموع
مطالعات بر این نکته اذعان دارند که استفاده زیاد از راهبردهای ملامت خود،
نشخوارگری ،فاجعه سازی و ملامت دی ران به عنوان راهبردهایی ناسازگارنه با سطح
بالایی از روان رنجوری ها از جمله افسردگی و اضطراب همراه است و این راهبردها
موجب تشدید و استمرار نوروزها می گردند .افرادی که در مواجه با رویدادهای تنیدگی
زا ،از راهبردهای سازگارانه مثل؛ پذیرش ،تجربه مجدد مثبت ،تمرک ،مجدد بر برنامه
ری،ی و ارزیابی مجدد مثبت؛ استفاده می کنند،کلا روان رنجوری کمتری گ،ارش می
کنند .در واقع رابطه منفی راهبردهای سازگارانه با نوروزها به این دلیل است که استفاده از
این راهبردها موجب می شود که فرد با ن اهی متفاوت به ارزیابی رویدادهای منفی
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بپردازد ،و به جنبه های مثبت و فواید احتمالی که آن رویداد در دراز مدت برای وی به
دنبال دارد ،توجه کند ،در نتیجه ناراحتی و تنیدگی کمتری را تجربه کرده و راحت تر با
آن رویداد کنار می آید و در ضمن مولفه های ذهن آگاهی نی ،در آنها بالاتر می رود.
نتيجه گيري
پژوهش های روان شناختی ف،اینده ای گ،ارش داده اند فرایندهای هیجانی با دی ر
جنبه های شناخت تعامل دارند ،به طوری که هم قابلیت محرک های هیجانی بر دامنه
گسترده ای از عملیات های شناختی تأثیرگذار است و هم توانایی انسان در به کارگیری
ساز و کارهای شناختی در نظم دهی پاسخ های هیجانی اثر می گذارد .بر این اساس،
راهبردهای شناختی نظم دهی هیجان ،نشان دهنده نحوه پردازش شناختی فرد در هن ام
مواجهه با وقایع ناگوار و تنیدگی زاست .مفهوم کلی نظم دهی هیجان بر شیوه شناختی
دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده هیجان دلالت دارد .به عبارت دی ر ،راهبردهای نظم
دهی شناختی هیجان ،به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا
می شود .نظم دهی شناختی هیجان فرایند درونی و تبادلی است که فرد از طریق آن هیجان
های جاری خود را به صورت هشیار یا ناهشیار مدیریت و مهار می کند و به این وسیله
حالت یا بران یخت ی خود را نظم می دهد.
پژوهش حاضر خالی از محدودیت نبوده و مهم ترین آنها عبارتند از؛ مطالعه حاضر صرفا
در یک وزارتخانه و صرفا بر روی نمونه ای از کارمندان صورت گرفته است .از طرفی
دی ر؛ استفاده صرف از چند پرسشنامه و نمی توان از نتایج تحقیق تفسیر علی نمود زیرا
ماهیت تحقیق همبست ی میباشد .لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از نمونههای ب،رگتر
و از کلیه وزارتخانه ها و پرسشنامه های متنوع تر استفاده شوند و یا طرح های مداخله ایی به
کار گرفته شوند که بتوان از آن نتایج علی گرفت.
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