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چکیده

اختالل اضطراب اجتماعی يکی از مشکالت روانشناختی در دورههای رشدی از کودکی تا بزرگسالی است .ازاينرو ،شناسايی عوامل مؤثر بر آن
توصیفی – همبستگی بود .جامعه آماری شامل دانشجويان دانشگاه آزاد شهر تهران بود .با روش نمونهگیری در دسترس تعداد  044نفر انتخاب
شدند .برای جمعآوری اطالعات و دادهها از پرسشنامههای هراس اجتماعی (()SPINکانور و همکاران ،)0444 ،پرسشنامه سبکهای دلبستگی
(هازن و شیور )1891 ،و پرسشنامه تنظیم (شناختی) هیجان (()CERQگرنفسکی و کرايج )0442 ،استفاده شد .يافتههای پژوهش نشان داد که
بین سبکهای دلبستگی و اختالل اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان دانشجويان شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد .سبکهای دلبستگی،
با مؤلفههای مالمت خويش ،پذيرش و تمرکز مثبت بر برنامهريزی رابطه مثبت معنادار در سطح  4/41و با تمرکز مجدد مثبت ،فاجعه سازی و
مالمت ديگران در سطح  4/40دارد .اضطراب اجتماعی با سبک دلبستگی ايمن رابطه منفی معنادار در سطح  4/41و با سبک دلبستگی اجتنابی
و دوسوگرا رابطه مثبت معنادار در سطح  4/41دارد.
واژههای کلیدی :اضطراب اجتماعی ،سبکهای دلبستگی ،تنظیم هیجان ،نظم جویی هیجانی.
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حائز اهمیت است .لذا ،اين پژوهش باهدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان انجام شد .روش طرح پژوهش
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مقدمه
اختاللهای اضطرابی يکی از شايعترين اختاللهای دوران نوجوانی و جوانی هستند (توبرت و پینکوارت )0411 ،1و اضطراب اجتماعی از شايعترين
آنها محسوب میشود .منظور از اضطراب اجتماعی يک حالت ناتوانکننده است که مشخصه اصلی آن ترس از ارزيابی منفی ديگران میباشد.
مبتاليان به اين اختالل عالوه بر ترس و اجتناب از موقعیتهای اجتماعی ،از افکار ،احساسات ،تصورات ذهنی و احساسهای بدنی نیز اجتناب
میکنند (کاشدان .)0441 ،0پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 3نرخ شیوع  10ماهه اختالل اضطراب اجتماعی را حدود 1
درصد در مردم امريکا گزارش میکند که اين نرخ در کودکان و نوجوانان نیز تقريباً شبیه به بزرگساالن است .متوسط سن شروع اين اختالل در
اياالتمتحده  13سالگی است و  10درصد افراد ،سن شروع  1تا  10سال دارند.
اضطراب اجتماعی با طیف وسیعی از آسیبهای روانی از قبیل اجتناب اجتماعی ،کمبود مهارتهای اجتماعی ،روابط ضعیف با همساالن ،اضطراب
امتحان و اختالل در عملکرد تحصیلی و اختالل در امور روزانه و شغلی رابطه دارد .اضطراب اجتماعی بهعنوان يکی از انواع خاص اضطراب و
سومین مشکل بزرگ بهداشت روانی جهان ،امروزه خواه بهعنوان يک تشخیص بالینی و خواه بهعنوان اضطراب زياد در موقعیتهای اجتماعی،
بدون درمان میتواند بر ظرفیتها و قابلیتهای اجتماعی ،تحصیلی و حرفهای فرد در سرتاسر عمر آسیب برساند (ديويس 0و همکاران .)0448 ،با
توجه به شیوع باالی اختالل اضطرابی و پیامدها و مشکالتی که در پی دارد ،شناسايی و بررسی مسائل مرتبط و مؤثر بر پديد آيی اين اختالل
اضطرابی الزم است و توجه بسیاری میطلبد؛ و زمینه مطلوبی را برای درمان و پیشگیری آن فراهم خواهد ساخت.
سبکهای دلبستگی نیز از متغیرهايی است که میتواند بر اضطراب اجتماعی تأثیرگذار باشد .بالبی ،معتقد است دلبستگی پیوندی عاطفی بین
کودک و مراقب اصلی اوست که در کودکی شکل میگیرد و بر رشد اجتماعی کودک و احساسش در کل زندگی تأثیر میگذارد (گوردون.)0449 ،0
از مشخصههای اين رابطه ،جوارجويی (تقرب) باشد که در کودکی تحت تأثیر جدايی از چهره دلبستگی و بعدها براثر تهديد ،بیماری يا خستگی
فعال میشود (حمیدی .)1390 ،در روانشناسی رشد به پیوندی که بین کودک و مادر يا مراقب پديد میآيد ،دلبستگی میگويند و اين پیوند
بهگونهای است که کودک در موقع ناراحتی به مراقب پناه میبرد ،نسبت به مراقب عالقه نشان میدهد و در موقع جدايی از وی عالئم اضطراب
را بروز میدهد( .پور افکاری )1394 ،دلبستگی ،ارتباطی دوسويه است ،رابطه احساسی مداوم بین کودک و مراقب که هريک از آنها در کیفیت
ارتباط مؤثر هستند .دلبستگی ،برای نوزادان ارزش سازگاری دارد و نیازهای روانی -اجتماعیشان را بمانند نیازهای جسمانی که بايد فراهم شود،
تأمین میکند (پاپالیا ،ای .گراس ،داسکین فلدمن.)0443 ،2
به عقیده بالبی هنگامیکه منابع دلبستگی اولیه اطمینانبخش نیستند ،کودک مراقب خود را بیعاطفه میبیند و نیازهايش توسط وی برطرف
نمیشود ،الگوهای درونی منفیای نسبت به خود و ديگران ايجاد میکند ،عواطف و برداشتهای منفی را افزايش میدهد ،نسبت به تعامل با
ديگران و اجتماع ديد منفی پیدا میکند و در موقعیتهای اجتماعی اضطراب بیشتری را تجربه میکند .لذا ،سبکهای دلبستگی نقش مهمی در
الگوهای ارتباطی سالم ،سالمت روانشناختی و میزان آسیبپذيری در برابر آسیبهای روانی دارند .بهطوریکه حتی به نظر میرسد تمام اختاللهای
اضطرابی با سبکهای دلبستگی مرتبط باشند (پا راد ،لرکز و بلنکسون .)0414 ،1بهطوریکه حتی به نظر میرسد تمام اختاللهای اضطرابی با
سبکهای دلبستگی مرتبط هستند( .پاپینی ،روگمن و اندرسون .)1881 ،9پژوهش ها نشان دادهاند افراد دارای دلبستگی ايمن نسبت به افراد
دارای سبک دلبستگی ناايمن ،اضطراب اجتماعی کمتری را تجربه میکنند .بروماريو وکرنز (0449؛ به نقل از پا راد ،لرکز و بلنکسون )0414 ،در
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پژوهش خود دريافتند ،دلبستگی ايمن و دلبستگی دوسوگرا به مادر ،به ترتیب با کاهش و افزايش اضطراب اجتماعی رابطه معنادار دارد .برخی
مطالعات نشان دادهاند دانشجويانی که دلبستگی ايمنتری به والدين خود داشتند در شکلگیری روابط دوستانه موفقتر بوده و رضايت بیشتری
ازاينروابط داشتند .به دنبال پژوهشهای بالبی )1819( 1سه سبک دلبستگی ايمن ،دلبستگی ناايمن اجتنابی و دلبستگی ناايمن دوسوگرا را
تشخیص دادند .انتظارات کودک درباره حساسیت ،در دسترس بودن و پاسخگو بودن مراقب اولیه ،منجر به شکلگیری تفاوتهايی در نوع دلبستگی
نوزاد به مراقب میگردد و بهواسطه اين عوامل کودک بهتدريج مدلهايی از خود و ديگران را درون سازی میکند که در ديدگاه دلبستگی ،الگوهای
فعال درونی میگويند (وان دن دريس 0و همکاران .)0448 ،در خصوص اضطراب نیز پژوهشهايی رابطه بین اضطراب و سبکهای دلبستگی را
بررسی کرده و دريافتند که افرادی با سبک دلبستگی ايمن ،اضطراب کمتری را نسبت به گروه ناايمن نشان میدهند و نیز سبکهای دلبستگی
اجتنابی و دوسوگرا بهطور معنیداری با عالئم اضطراب همبستگی دارند (براون و ويتسايد 0449 ،3و پريسیچو .)0410 ،0بهطور مثال استروب 0و
همکاران ( )0442در پژوهش خود که در مورد رابطة بین سبک دلبستگی ناايمن اجتنابی و اختالل جسمانی سازی است ،به اين نتیجه دست
يافتند که اين افراد تمايلی به ابراز هیجانات نداشته و نمیتوانند بهطور مناسبی هیجاناتشان را تنظیم نمايند و همچنین الگوهای افشاگری نامتناسبی
را در فرايند مقابله به کار میبرند .اين افراد از اضطراب يا خشم زيربنايی رفتار خودآگاه نبوده و بدينجهت نمیتوانند بهطور مناسبی با اين هیجانات
برخورد کنند .اين هیجانات حلنشده به علت فقدان مهارت مقابلهای مناسب ،میتواند به شکل عالئم بدنی و شکايات جسمانی که علت عضوی
مشخصی ندارند ،بیان شوند؛ بنابراين ،می توان گفت که سبکهای دلبستگی يکی از عناصر تعیینکننده اضطراب اجتماعی میباشند.
تنظیم هیجان ،يک مؤلفه ضروری برای عملکرد اجتماعی و هیجانی موفقیتآمیز بوده و با توجه به بدکارکردی هايی که اين افراد در موقعیتهای
اجتماعی از خود نشان میدهند ،میتوان چنین نتیجه گرفت که آنها در استفاده راهبردهای تنظیم هیجان نقايصی دارند .تنظیم هیجان ،2به
دستهای از فعالیتها اشاره دارد که به افراد اجازه میدهد ،ماهیت و جهت پاسخهای هیجانیشان را مورد نظارت ،ارزيابی و تغییر قرار دهند تا بتوانند
اهدافشان را دنبال کنند و واکنش مناسبی به درخواستهای محیطی نشان دهند (کول 1و همکاران .)0440،مدل شناختی اضطراب اجتماعی مطرح
میکند که واکنشپذيری هیجانی بیشازحد و عدم تنظیم هیجان ،از خصوصیات اصلی اختالل اضطراب اجتماعی است (ورنر ،گلدين ،بال ،هیمبرگ
و گراس .)0411 ،9در اين راستا پژوهشی که از سوی گلدين ،منبر ،حکیمی ،کانلی 8و گراس ( )0448انجام شد ،نشان دادند که افراد مبتال به
اضطراب اجتماعی بیشتر از افراد عادی از موقعیتهای اجتماعی اجتناب کرده و همچنین هیجانهای مثبت و منفیشان را سرکوب میکنند (فارمر14

و کاشدان.)0410 ،
در راستای تبیین رابطه بین هراس اجتماعی و میانجیگری تنظیم هیجانی کالرک و ولز1880( 11؛ به نقل از هاروی ،واتکینز ،مانسل و روز ،ترجمه
بهرامی .)1384 ،پیشنهاد میکنند که پیش مقدمه موقعیت اجتماعی فردی که دارای مشکل هراس اجتماعی است ،بازيابی انتخابی اطالعات منفی
در اين مورد است که در نظر ديگران چگونه شخصی به نظر میرسد (يانگ و همکاران ،ترجمه حمیدپور و اندوز .)1381 ،راهبردهای نظم جويی
هیجان پاسخهای شناختی به وقايع فراخواننده هیجان هستند که بهصورت هشیار يا ناهشیار سعی در تعديل شدت و يا نو تجربه هیجانی يا خود
واقعه دارند .نظم جويی هیجانها از طريق شناختها يکی از ملزومات اساسی زندگی انسان میباشد و افراد را در مديريت هیجانها پس از تجربه
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وقايع استرسزا ياری میکند (گرانفسکی 1و همکاران .)0441 ،ورنر ،گولدين ،بال ،هیمبر و گراس ( )0411بیان کردند که افراد مبتال به اضطراب
اجتماعی بیشتر از راهبردهای منفی تنظیم هیجان شامل راهبردهای اجتناب و سرکوب استفاده میکنند و همچنین خودکارآمدی کمتر در ارزيابی
شناختی نسبت به افراد عادی دارند .پژوهشها نشان داده است که در بسیاری از بیماریهای روانشناختی ،بهخصوص اختالالت خلقی و اضطرابی،
نقش عوامل شناختی در ايجاد و تداوم اختالل برجسته است (ملنیک ،اسمال ،موريسو ،بیدی ،استراسر ،کريپ 0و همکاران .)0442 ،همچنین بررسی
متون و مطالعات روانشناختی نشان میدهد که تنظیم هیجان ،عامل مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی است.
با توجه به اينکه تحقیقات نشان دادهاند که اختالل اضطراب اجتماعی سبب مشکالت و مسائل زيادی برای نوجوانان میگردد ،پرداختن به آن حائز
اهمیت به نظر میرسد .تنظیم هیجان ،فرايندی فراتشخیصی و فرا نظری است که طی وسیعی از اشکال آسیبشناسی روانی از منظر رويکردهای
نظری متنوع را تحت تأثیر قرار میدهد و به فعالیتهايی اطالق میشود که به افراد اجازه نظارت ،ارزشیابی و تعديل ماهیت و طول مدت پاسخهای
هیجانی را میدهد (جانسون ،کارور و فیلفورد .)0448 ،3هیجان تنظیمنشده با اشکال برجسته آسیبهای روانی همراه است بهطور مثال گفتهشده
است که عدم تنظیم هیجان میتواند منادی رفتارهای مشکلآفرينی همچون خشونت باشد؛ بنابراين ،با نظر به اينکه رابطه مهمی بین اضطراب
اجتماعی و سبک دلبستگی وجود دارد و تنظیم هیجان نیز میتواند نقش مهمی در اين رابطه ايفا کند؛ و همچنین اضطراب اجتماعی بخش بزرگی
از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است و کمتر پژوهشی بهطور مستقیم به اين سؤال پرداخته است که آيا در فرآيند اثرگذاری سبکهای
دلبستگی بر اضطراب اجتماعی میتوان برای تنظیم هیجانی نقشی در نظر گرفت يا خیر و با توجه به مشکالت عديده در خصوص اضطراب
اجتماعی و بهمنظور حفظ سالمت روانی افراد جامعه و کاهش مشکالت فردی و بین فردی و به علت داشتن تلويحات کاربردی جهت مداخله
پیشگیرانه و درمانی؛ ضرورت انجام اين پژوهش روشن میگردد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازن ظر هدف کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی پیمايشی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل دانشجويان دانشگاه آزاد شهر
تهران بود .با توجه به شیوع بحران کرونا ،تکمیل پرسشنامهها بهصورت آنالين و از طريق شبکههای مجازی (واتس آپ و تلگرام) بود .لذا از میان
پرسشنامههای تکمیلشده (به تعداد  004پرسشنامه) ،با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه  044نفر در نظر گرفته شد که به شیوه تصادفی و
در دسترس انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامههای اضطراب اجتماعی کانور و همکاران ( ،)0444سبکهای دلبستگی
هازن و شیور ( )1891و تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و کرايج ( )0442بود.
مقیاس اختالل اضطراب اجتماعی کانور و همکاران ( :)SPIN( )2000اين مقیاس نخستین بار توسط کانور ،ديويدسون ،چرچیل،
شروود و فوا ( )0444بهمنظور ارزيابی فوبی اجتماعی تهیه گرديد .اين مقیاس يک مقیاس خود سنجی  11مادهای است که دارای سه مقیاس فرعی
ترس ( 2ماده) ،اجتناب ( 1ماده) و ناراحتی فیزيولوژيک ( 0ماده) است و در آن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنجدرجهای ( =4بههیچوجه تا =0
خیلی زياد) درجهبندی میشوند .بر اساس نتايج بهدستآمده برای تفسیر نمرات ،نقطه برش  04با کارآيی دقت تشخیص  94درصد و نقطه برش
 04کارآيی دقت تشخیص  98درصد ،افراد مبتال به هراس اجتماعی را از افراد غیرمبتال متمايز میکند .برای مقیاس فرعی ناراحتی فیزيولوژيک،
 4/94گزارش کردهاند .در پرسشنامه  SPINنقطه برش  18با کارايی و دقت تشخیص  4/18افراد با اختالل اضطراب اجتماعی و بدون اين اختالل
را از هم تشخیص میدهد .عبدی ( )1390همسانی درونی کل مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برابر  4/92و پايايی به روش بازآزمايی را 4/93
گزارش کرده است (قلی زاده .)1381 ،اعتبار آن با روش بازآزمايی در گروههای با تشخیص اختالل هراس اجتماعی برابر با  4/19تا  4/98بوده و
ضريب همسانی درونی آن (ضريب آلفا) در يک گروه بهنجار  4/80گزارششده است و برای مقیاسهای فرعی ترس  ،4/98اجتناب  4/81و
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ناراحتی فیزيولوژيک  /94گزارششده است .قلی زاده ( )1383آلفای کرونباخ پرسشنامه را  ،4/99آلفای نیمه اول و نیمه دوم پرسشنامه را به ترتیب
برابر با  4/91و  ،4/11همبستگی بین دو نیمه را  4/11و ضريب اعتبار آن را به کمک آزمون اسپیرمن براون برابر با  4/91گزارش کرد.
پرسشنامه سبکهای دلبستگی هازن و شیور ( :)1891اين پرسشنامه شامل  10سؤال است که توسط هازن و شاور ( )1891ارائهشده
است .اين آزمون در يک مقیاس لیکرتی  0درجهای است که به هرگز نمره  1و به تقريباً همیشه نمره  0تعلق میگیرد .همچنین دارای سه خرده
مقیاس است که  0ماده اول مربوط به سبک دلبستگی ناايمن اجتنابی 0 ،مقیاس دوم مربوط به سبک دلبستگی ايمن و  0ماده سوم مربوط به
سبک دلبستگی ناايمن دوسوگرا میباشد .نمرهگذاری در مقیاس لیکرت از هرگز (نمره صفر) تا تقريباً همیشه (نمره )0صورت میگیرد .هازن و
شاور پايايی بازآزمايی کل پرسشنامه را  4/91و پايايی با آلفای کرونباخ را  4/19به دست آوردند .کولینز و ريد هم پايايی بااليی با آلفای کرونباخ
 4/18را در مورد اين ابزار گزارش کردهاند .در ايران روايی همزمان اين پرسشنامه توسط رحیمیان ( )1392بهوسیله آلفای کرونباخ برای اين
پرسشنامه به ترتیب سبک دلبستگی ايمن ،ناايمن اجتنابی و ناايمن دوسوگرا برابر است با  4/91 ،4/11و  4/93و روايی همزمان اين پرسشنامه با
مصاحبه ساختاريافته ماين 1برای دلبستگی بزرگساالن به ترتیب ايمن  ،4/18ناايمن اجتنابی  ،4/90و ناايمن اضطرابی  4/91بهدستآمده است
(نقل از نجاريان خوراسگانی .)1381 ،روايی همزمان با مصاحبه ساختار ماين که سه سبک دلبستگی بزرگسالی را میسنجد ،با اجرای همزمان
بر روی 144پرستار سنجیده شد و اين نوع روايی برای کل آزمون ،سبک دوسوگرا ،سبک اجتنابی و سبک ايمن به ترتیب  4/90 ،4/91 ،4/94و
 4/18به دست آمد که رابطه مثبت و معنیداری را با هم نشان دادند.
پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان ( CERQنسخه  19آیتمی) CERQ :يک پرسشنامه  32آيتمی است که شامل  8خرده
مقیاس میباشد .هر خرده مقیاس نیز از  0آيتم تشکیلشده است .هر آيتم به چگونگی تفکر هر شخص بعد از تجربه يک رويداد تهديدآمیز يا
استرس آمیز میپردازد CERQ .برای اندازهگیری استراتژیهای شناختی که سبک واکنش به رويدادهای استرس آمیز افراد را مشخص میکند،
کاربرد دارد CERQ .پرسشنامه خود گزارش دهی است که میتوان در افراد  10سال به باال انجام گیرد .هر آيتم بر اساس مقیاس  0گزينهای
لیکرت که عبارت است از ( 1اغلب/هرگز)  0تا (تقريباً همیشه /همیشه) .دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس  0تا  04میباشد .ضريب آلفای کرونباخ
در بیشتر موارد باالی  4/14بوده و حتی برخی مطالعات آلفای کرونباخ باالی  4/94میباشد .نتايج پژوهش گرانفسکی و کرايج ( )0442نیز در
بررسی همسانی درونی خرده مقیاسها پرسشنامه خوب گزارش شد ( 4/20تا  .)4/90گرانفسکی و کرايج ( )0442به بررسی و تهیه نسخه 19
آيتمی اين پرسشنامه پرداختند در اين پژوهش تعداد آيتمهای هر خرده مقیاس از  0به  0کاهش يافت .آيتمهای نمرهگذاری به هرگز =  1نمره تا
همیشه =  0نمره تغییر يافت .بهمانند نسخه  32آيتمی اين پرسشنامه نیز  8خرده مقیاس دارد ،اما به دلیل حذف بعضی از گويه ها ،برای هر خرده
مقیاس تنها دو آيتم در نظر گرفتهشده است ،اين تعداد در نسخه  32آيتمی 0 ،آيتم میباشد .نتايج آنالیز مؤلفههای اصلی حمايت تجربی مستحکمی
را برای آيتمهای تعیینشده در نسخه کوتاه  CERQفراهم آورد .همچنین نتايج در بررسی پايايی پرسشنامه نشاندهنده پايايی باال و قابلقبول
 CERQبود .همچنین در بررسی همسانی درونی  ،CERQبرای مؤلفههای مالمت خويش ،پذيرش ،تمرکز روی افکار/نشخوار گری ،تمرکز
مجدد مثبت ،تمرکز مجدد در برنامهريزی ،ارزيابی مجدد مثبت ،ديدگاه گیری ،فاجعه سازی و مالمت ديگران ،آلفای کرونباخ به ترتیب ،4/29
 4/91 ،4/18 ،4/91 ،4/18 ،4/94 ،4/18 ،4/13و  4/11به دست آمد که بیانگر پايايی خوب و قابلقبول اين پرسشنامه میباشد.

). Main Structured Interview (MSI
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یافتهها
يافتههای توصیفی پژوهش نشان داد که  30/33درصد گروه نمونه مذکر و  21/22درصد مؤنث میباشند .همچنین میانگین سنی گروه نمونه
 18/39و انحراف استاندارد آن  1/19بود که از میان آن بیشتر آزمودنیها ( 02درصد) در گروه سنی زير  04سال و کمترين آنها ( 0درصد) در
گروه سنی  01سال و باالتر قرار داشتند.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرها
میانگین
متغیرها
0/12
مالمت خويش
0/01
پذيرش
0/00
تمرکز روی افکار/نشخوار گری
0/11
تمرکز مجدد مثبت
0/04
تمرکز مجدد بر برنامهريزی
3/09
ارزيابی مجدد مثبت
3/01
ديدگاه گیری
0/00
فاجعه سازی
0/00
مالمت ديگران
39/02
نظم جويی شناختی
2/04
ترس
1/83
اجتناب
2/24
ناراحتی فیزيولوژيک
04/19
هراس اجتماعی
10/91
ايمن
13/32
اجتنابی
13/10
دوسوگرا
سبکهای دلبستگی

انحراف استاندارد
4/31
0/40
1/82
0/10
1/30
4/90
4/90
1/20
0/43
0/00
1/91
0/09
0/29
0/31
3/30
0/91
0/80
0/00

01/02

میانگین تنظیم شناختی  39/02است .از ابعاد تنظیم شناختی ،بعد تمرکز مجدد مثبت دارای باالترين میانگین ( )0/11و بعد ديدگاه گیری دارای
پايینترين میانگین ( )3/01میباشد .در مقیاسهای هراس اجتماعی ،ترس دارای پايینترين میانگین ( )2/04و اجتناب دارای باالترين میانگین
( )1/83میباشد .همچنین در مقیاسهای سبکهای دلبستگی ،دلبستگی دوسوگرا دارای پايینترين میانگین ( )13/10و دلبستگی ايمن دارای
باالترين میانگین ( )10/91میباشد.
جدول  .2تحلیل واریانس ارتباط سبکهای دلبستگی و اختالل اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان

سبکهای
دلبستگی
اضطراب
اجتماعی

بین گروهی
برون گروهی
کل
بین گروهی
برون گروهی
کل

مجموع مجذورات
080/002
1208/24
9100/10
08091
0002/00
0133/10

درجه آزادی
00
013
089
00
010
088

آزمون F
18/191
09/401

سطح معناداری
4/400

11/080
18/911

4/408

با توجه به مقدار  )18/191( Fو سطح معناداری ( ،)4/400در سبکهای دلبستگی و با توجه به مقدار  )11/080( Fو سطح معناداری (،)4/408
در اضطراب اجتماعی که کوچکتر از  4/40میباشند ،مشخص میشود که بین سبکهای دلبستگی و اختالل اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان
دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول  .3ضريب همبستگی پیرسون ابعاد سبکهای دلبستگی و اختالل اضطراب اجتماعی
 .1اضطراب اجتماعی
 .0دلبستگی ايمن
 .3دلبستگی اجتنابی
 .0دلبستگی دوسوگرا

1
-

0

**-4/019

**4/083
**4/102

**4/102
**4/311

0

3

**4/192

-

اضطراب اجتماعی با سبک دلبستگی ايمن رابطه منفی معنادار در سطح  4/41و با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت معنادار در
سطح  4/41دارد.
جدول  .1ضریب همبستگی پیرسون تنظیم هیجان و سبکهای دلبستگی
 .1مالمت خويش

1
-

0

3

0

0

2

1

9

8

 .0پذيرش

**-4/101

-

 .3تمرکز روی افکار
/نشخوار گری

*-4/039

**4/083

-

 .0تمرکز مجدد مثبت

**4/311

**4/308

**4/314

-

 .0تمرکز مجدد بر
برنامهريزی

**4/080

4/413

**4/012

4/100

-

 .2ارزيابی مجدد مثبت

**4/230

4/140

**4/033

*4/122

**4/302

-

 .1ديدگاه گیری

4/400

**4/203

**4/310

-4/481

**-4/200

4/400

-

 .9فاجعه سازی

-.0489

4/138

**4/230

-4/430

4/432

*4/122

**4/001

-

 .8مالمت ديگران

4/140

**4/300

**4/181

**4/232

**-4/001

-4/481

**-4/200

*-4/111

-

**4/203

**4/311

**4/083

*4/100

**4/019

-4/401

4/432

*4/194

*4/139

.14
دلبستگی

سبکهای

14

-

سبکهای دلبستگی ،با مؤلفههای مالمت خويش ،پذيرش و تمرکز مثبت بر برنامهريزی رابطه مثبت معنادار در سطح  4/41و با تمرکز مجدد
مثبت ،فاجعه سازی و مالمت ديگران در سطح  4/40دارند.
بحث و نتیجهگیری
يافتههای پژوهش نشان داد که بین سبکهای دلبستگی و اختالل اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان دانشجويان شهر تهران رابطه معناداری
وجود دارد .سبکهای دلبستگی ،با مؤلفههای مالمت خويش ،پذيرش و تمرکز مثبت بر برنامهريزی رابطه مثبت معنادار در سطح  4/41و با تمرکز
مجدد مثبت ،فاجعه سازی و مالمت ديگران در سطح  4/40دارد .اضطراب اجتماعی با سبک دلبستگی ايمن رابطه منفی معنادار در سطح 4/41
و با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت معنادار در سطح  4/41دارد .در پژوهشی که فارمر و کاشدان ( )0410انجام دادند ،نتايج نشان
داد ،افرادی که اضطراب اجتماعی بااليی دارند ،بیشتر از سرکوبی بهعنوان راهبردی برای تنظیم هیجانهای مثبتشان استفاده میکنند اين در حالی
است که افرادی که اضطراب اجتماعی پايینی دارند بیشتر از ارزيابی شناختی استفاده مینمايند .افراد دارای دلبستگی ايمن نسبت به افراد دارای
سبک دلبستگی ناايمن ،اضطراب اجتماعی کمتری را تجربه میکنند .همچنین بروماريو وکرنـز ( )0449در پژوهش خود دريافتند ،دلبستگی ايمن
و دلبستگی دوسوگرا به مادر ،به ترتیب با کاهش و افزايش اضطراب اجتماعی رابطه معنادار دارد .برخی مطالعات (بروماريو و کرنز )0449 ،نشان
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دادهاند دانشجويانی که دلبستگی ايمنتری به والدين خود داشتند در شکلگیری روابط دوستانه موفقتر بوده و رضايت بیشتری ازاينروابط داشتند.
نتايج اين پژوهش ها با نتايج پژوهش حاضر ،همسو بود.
احساس ايمن بودن و دوست داشته شدن (که از مشخصههای دلبستگی ايمن) است منجر به تجسم مثبت از ديگران ،احساس حرمت خود،
کارآمدی و استفاده از راهبردهای مقابلهای سازگارانه در زندگی میشود و اين منابع بهعنوان يک عامل محافظتکننده عمده در زمان استرس
عمل میکنند و تابآوری فرد را افزايش میدهند .از طرف ديگر دلبستگی ناايمن يک عامل خطر برای کاهش تابآوری در زمان استرس است
و باعث تجربه هیجانهای منفی میشود و بر مشکالت هیجانی ،آسیبپذيری روانی و درنهايت ناسازگاری نقش مهمی دارد .تجارب اولیه
دلبستگی افرادی که سبک دلبستگی ناايمن (اجتنابی يا دوسوگرا) دارند ،با تنظیم پريشانی به شیوه بیثبات و ناکافی مشخص میشود که
میتواند با رشد منابع درونی الزم برای مقابله موفق با استرس و مشکالت زندگی و حفظ سالمت روانی تداخل نمايد .افرادی که سبک دلبستگی
دوسوگرا دارند در زمان استرس از راهبردهای بیشفعال ساز دلبستگی استفاده میکنند که خطر را اغراقآمیز جلوه میدهد و احساس درماندگی
و آسیبپذيری را تشديد میکند .از طرف ديگر ،افرادی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند ،راهبردهای نافعال ساز را به کار میبرند که دسترسی
به هیجانها را مسدود و نیازها را انکار میکند ،حتی زمانی که حضور دارند .ساداوا و همکاران ( )0448در تبیین رابطه دلبستگی و هراس اجتماعی
چهار گذرگاه اصلی (هیجان ،استرس ،حمايت اجتماعی و رفتار پرخطر) را بیان کردند .گذرگاه اول ،هیجان است .کیفیت تنظیم هیجان بر اساس
دلبستگی اولیه شکل میگیرد .دلبستگی ايمن منجر به شکلگیری راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان و ناايمنی در دلبستگی منجر به استفاده
از راهبردهای غیر انطباقی تنظیم هیجان میشود .از سوی ديگر حاالت هیجانی و توانايی مديريت آنها بر سازگاری اثر دارند .در مورد گذرگاه
دوم ،در موقعیت استرس ،سیستم دلبستگی فرد فعالشده و متعاقب آن پاسخهای مقابلهای ويژهای نیز جهت رويارويی با استرس راهاندازی
میشود .اين پاسخها بسته به کیفیت سیستم دلبستگی -رفتار انطباقی فرد ،میتوانند به آرامش يا افزايش تنش فیزيولوژيکی و لذا عوارض سوء
سالمت منجر شود .بر اساس نظر بالبی دلبستگی ايمن از طريق تسهیل راهبردهای سازنده انطباقی ،با حفظ بهزيستی در خالل موقعیتهای
استرسزا همراه است ،درحالیکه دلبستگی مضطرب با احساس آسیبپذيری در خود ،افزايش برانگیختگی و تشديد نشانگان هیجانی و جسمانی
در موقعیت استرسزا و دلبستگی اجتنابی با بیاهمیت انگاری اغراقآمیز و انفصال روانشناختی از موقعیت استرس همراه است .دلبستگی اجتنابی
بهواسطه گسستگی روانی -هیجانی فرد از موقعیت استرسزا ،موقتاً میتواند از وقوع پاسخهای فیزيولوژيکی آشکار جلوگیری نمايد ،اما ازآنجاکه
اجتناب اين افراد معموالً با درونريزی و فرونشانی هیجانی همراه است ،در طوالنیمدت خطر وقوع عالئم جسمانی و آسیب به سیستم ايمنی را
افزايش میدهد .در حوزه گذرگاه سوم ،نظريه دلبستگی بر آن است که کیفیت ارتباطات ناشی از دلبستگی ايمن ،از طريق جستجوی حمايت
ديگران ،تجسمها و مدلهای درون کاری مثبت و متعاقباً برانگیختن واکنشهای حمايتی مثبت در ديگران ،برای فرد فراهمکننده احساس امنیت
در موقعیت تهديد يا فقدان خواهد بود .افراد دلبسته ايمن قادر به تشکیل ارتباطات نزديک و صمیمی و رضايتبخش و نیز شبکههای اجتماعی و
حمايتی سودمند هستند ،که اين عوامل با سطح سالمت رابطه مثبت دارند .نهايت ًا گذرگاه چهارم گويای آن است که دلبستگی ايمن با نوعی
احساس اطمینان نسبی درباره خود بهعنوان فردی شايان مراقبت و توجه مثبت همراه است .با بررسی اين چهار گذرگاه به سهولت می توان به
ارتباط سبکهای دلبستگی و هراس اجتماعی و نیز تنظیم هیجان پی برد .اين پژوهش نیز مانند تمام پژوهش ها با محدوديتهايی روبهرو بود.
پژوهش به دلیل وجود بحران کرونا ،بهصورت آنالين صورت گرفت و نیز متغیرهای مزاحمی همچون سطح فرهنگی ،اقتصادی ،محیط و ...کنترل
نشدند .با توجه به نتايج بهدستآمده در اين پژوهش پیشنهاد میشود گروهدرمانیهايی برای دانشجويان دارای هراس اجتماعی در جهت کاهش
هراس اجتماعی برگزار شود .همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت شناخت سبکهای دلبستگی و تنظیم هیجان میتواند مؤثر باشد.
در حال حاضر در گزينش اولیه و ارزيابی ورودی دانشجويان ،وضعیت سالمت بهطور دقیق بررسی نمیشود .ارزيابی دانشجويان در بدو ورود،
برنامه ريزان را در طراحی آموزشی و تحصیلی جهت ارتقا سالمت آنها کمک شايانی خواهد کرد.
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