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 چكيده

ژوهشی که به اند، اما پمطالعات متعددی به بررسی صفات پارانوئید، اسکیزوتایپی، اضطراب اجتماعی و حل مساله اجتماعی پرداخته زمينه:

 فول مانده است.پرداخته باشد مغ  دانشجویان بین در اجتماعی مس له حل و اجتماعی اضطراب با اسکیزوتایپی و پارانوئید صفات رابطهبررسی  

دانشجویان  ینب اجتماعی و حل مس له اجتماعی در با اضطراب اسکیزوتایپی و پارانوئید صفات بین رابطه حاضر با هدف بررسیپژوهش هدف: 

گیری نور تبریز با استفاده از روش نمونهنفر دانشجوی دانشگاه پیام 3۹2روش تحقیو از نوع همبستگی بود. در این تحقیو  روش:انجام شد. 

کالریج و بروکز  اسکیزوتایپی(؛ 211۹پارانوئید گرین و همکاران ) هاییاسمقهای پژوهش شامل پرسشنامهای انتخاب شدند. تصادفی طبقه

ها با استفاده از آزمون همبستگی ( بود. داده2111کانور و همکاران ) ( و اضطراب اجتماعی2112دروزیال و همکاران ) توانایی حل مس له (؛02۹۴)

ات نتایج نشان داد صفات اسکیزوتایپی با حل منطقی مس له و صف ها:يافته ون چندگانه همزمان مورد تحلیل قرار گرفت.پیرسون و رگرسی

ی گیر(. همچنین صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی با جهتP<10/1دارند ) دارگیری مثبت و حل منطقی مسئله رابطه منفی معنیپارانوئید با جهت

 نشان زمانهم ونیرگرس(. نتایج P<10/1دار دارد )معنی رابطه مثبتهای اضطراب اجتماعی سبک اجتنابی و مؤلفه منفی، سبک برانگیختگی،

صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی  درصد واریانس 02درصد و  ۴۱به ترتیب  اجتماعی مس له حل و اجتماعی اضطراب بینمتغیرهای پیش که داد

 پارانوئید، :دهايكل واژه بینی کنند.اضطراب اجتماعی را پیش توانندصفات پارانوئید و اسکیزوتایپی می گيری:نتيجه .کندیم ینبیشیپ را

 اجتماعی اضطراب اجتماعی، مس له اسکیزوتایپی، حل
Background: Numerous studies have examined paranoid, schizotypal, social anxiety, and social problem-

solving traits, but research that examines the relationship between paranoid and schizotypal traits with social 

anxiety and social problem-solving among students has been neglected. Aims: The purpose of this study was to 

investigate the relationship between paranoid and schizotypal traits with social anxiety and social problem 

solving among students. Method: The research method was correlation. In this study 387 students of Payam 

Noor University of Tabriz were selected by stratified random sampling. Research questionnaires included the 

Paranoid Scales of Green et al. (2008); Schizotypy Claridge and Brooks (1984); Druzila et al. (2002) problem 

solving ability; Data were analyzed using Pearson correlation test and multiple regression. Results: The results 

showed a significant negative relationship between schizotypal traits with logical problem solving and paranoid 

traits with positive orientation and logical problem solving (P< 0/01). Also, paranoid and schizotypal traits had 

a significant positive relationship with negative orientation, arousal style, avoidant style and social anxiety 

components (P< 0/01). Concurrent regression results showed that predictors of social anxiety and social problem 

solving predict 46% and 17% variance of paranoid and schizotypal traits, respectively. Conclusions: Paranoid 

and schizotypal traits can predict social anxiety. Key Words: Paranoid, schizotypy, social anxiety, social 

problem solving 
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 مقدمه

 کی برای افراد که هاییتوانمندی انواع یکی از معاصر دوران در

 لفمخت هایموقعیت در مس له حل دارند، نیاز طبیعی و سالم زندگی

 به یزندگ برای حیاتی توانش یک مس له حل. است اجتماعی و فردی

 اجتماعی و عاطفی شناختی، مختلف سطوح در که آیدمی شمار

 تعامل فرایند (. این0322البرزی، انباری و خوشبخت، ) شودمی مطرح

 حیطم تغییر توان و آمدهپیش گاهی که است وقایعی با آمیزموفقیت

(. حل 2102رودالوف، نیپل، گریف، گلدهامر و کرونر، ) دارد را

مس له فرآیندی شناختی رفتاری است )دارما، کاندیاسا، سادیا و 

های سازش حلکند راه( که در آن شخص تالش می210۹دانتس، 

 له آور را شناسایی کند. توانایی حل مسمشکالت تنیدگییافته برای 

ای هستند که به منظور حل موفقیت آمیز یک اعمال هدف گرایانه

مشکل خاص بایستی انجام شوند. هر مرحله در فرآیند حل مس له یک 

بندی نظیر دارد. این مراحل شامل تعریف و فرمولهدف یا وظیفه بی

 کارگیریگیری، بهها، تصمیمحلمشکل، تهیه فهرستی از راه

(. 032۵ها است )صدری و اسدی، حلها و ارزیابی نتایج راهحلراه

ار است مدهای کنارآمدن مس لهاین توانایی یکی از کارآمدترین شیوه

کند و به معنی فرآیند تفکرمنطقی و منظمی است که به فرد کمک می

 ی را جستجو کندهای متعددحلتا هنگام رویارویی با مشکالت، راه

حل را انتخاب نماید )محزون زاده بوشهری، و سپس بهترین راه

(. حل مس له اجتماعی راهبرد کنارآمدن مهمی است که توانایی 032۱

دهد و تنیدگی را کاهش می و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش

(. الزاروس، مفهوم حل مس له را به عنوان 032۱)سلیمانی و حبیبی، 

کنارآمدن با مس له تعریف کرده است )مایورسو، خوری،  راهکار

ای که کنارآمدن، شایستگی کلی و گونه(؛ به2102رونزانی و بارون، 

دهد و به ترتیب از اثرات منفی بهبود جسمی و روانی را افزایش می

مس شکاهد )های روزانه بر سالمت جسمی و روانی افراد میتنیدگی

اند آموزش بر پایه حل مس له دادهت نشان(. مطالعا032۵و امیریان، 

 های فنی،اجتماعی باعث افزایش توانایی افراد در حیطه توانش

ود شاجتماعی، شناختی، مدیریتی، تحقیقی، آموزشی و دانش می

 (.0323)شکوهی، رمانی و پورکریمی، 

همراستا با مفهوم حل مسئله، از دیگر مباحثی که در دوران 

ود و از اهمیت فراوانی هم برخوردار است شدانشجویی مطرح می

باشد. فردی که مبتال به اضطراب اجتماعی اضطراب اجتماعی می

گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی است، هیچ

از ترس و پایداری غیرمعمول از هر موقعیتی که ممکن است در 

(. 032۱و عبدی،  ورزد )عباسیگیرد، اجتناب میمعرض داوری قرار

اضطراب اجتماعی یکی از مهمترین انواع اختالالت اضطرابی است 

( و به عنوان ترس مشخص و مزمن از 2102)وان داوسن و همکاران، 

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

اری ترسد مبادا کبیند و میوسیله دیگران میمعرض موشکافی به

باعث خجالت و یا تحقیر شود )جهابنخشی، برجعلی،  انجام دهد که

(. اختالل اضطراب 0322نژاد و شریعتمدار، بخش، فلسفیفرح

اجتماعی با ترس یا اضطراب محسوس در مورد یک یا چند موقعیت 

شود )اسپین، سین، هاروود، مندز و هاپه، اجتماعی خاص مشخص می

ان ابل توجهی از نوجوان(. این اختالل بسیار شایع بوده و درصد ق2102

شوند )ماتکا، و دانشجویان در طول زندگی خود به آن دچار می

(. اختالل اضطراب 210۴کوبرن، گرانرت، ماتامبوکی و اکون، 

ار شود؛ اولین باجتماعی که به عنوان هراس اجتماعی نیز شناخته می

به عنوان یک تشخیص خاص و مستقل مطرح  02۱1در اواخر دهه 

(. تجربه اضطراب اجتماعی 0322گل پرور و آقایی،  شد )مددی،

ممکن است ت ثیر منفی روی روابط بین فردی داشته باشد )اسماعیلی، 

؛ به نقل از بشارت، مسعودی، دهقانی، 0322امیری، عابدی و مولوی، 

 (.0323مطهری و پورخاقان، 

براساس نتایج، اختالالت شخصیت نقش مؤثر و اساسی در 

با دیگران و حل مس له اجتماعی و اضطراب اجتماعی توانایی تعامل 

(. اختالل 0323منش، کیانی، نظری و فرجی، دارند )ارشادی

شخصیت عبارت است از الگوی سازش نایافته و بادوام تجربه درونی 

ه گردد و حداقل در دو زمینو رفتار که به زمان نوجوانی یا جوانی برمی

شناخت، هیجان پذیری، عملکرد شود: از چهار زمینه زیر آشکار می

های تناپذیر در موقعیمیان فردی و کنترل تکانه. این الگوی انعطاف

فردی و اجتماعی مختلف مشهود است و موجب پریشانی یا اختالل 

(. اختالالت شخصیت 2103پزشکی امریکا، شود )انجمن روانمی

د. شونبندی میهای توصیفی در سه خوشه گروهبراساس شباهت

: شامل اختالالت شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و Aوشه خ

شود. افراد مبتال به این اختالالت اغلب عجیب و اسکیزوتایپی می

مشتمل بر اختالالت شخصیت  Bرسند. خوشه غیرعادی به نظر می

ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته است؛ افراد مبتال به این 

رسند. و دمدمی به نظر میاختالالت اغلب نمایشی، احساساتی 

مشتمل بر اختالل شخصیت اجتنابی،  Cاختالالت شخصیت خوشه 
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وابسته و وسواس ناخودداری. اغلب افراد مبتال به این اختالالت 

پزشکی امریکا، رسند )انجمن روانزده به نظر میمضطرب و وحشت

(. یکی از اختالالتی که در باال ذکر شد اخنتالل شخصیت 2103

باشد. مشخصه افراد مبتال به این اختالل، شکایت و ئید میپارانو

اعتمادی دیرپا نسبت به همه است، مسئولیت این احساسات ازنظر بی

آنها نه به عهده خود آنها که بر دوش دیگران است. این بیماران اغلب 

پذیر و خشمگین هستند. افراد متعصب و متخاصم، تحریک

ل بر تخلف دیگران از قانون جذب اندیش، کسانی که مدارکی داجزم

کنند، افرادی که به همسر خود سوءظن مرضی دارند اغلب دچار می

 پزشکی امریکا،اختالل شخصیت پارانوئید هستند )انجمن روان

2103.) 

گسیختگی  اختالل شخصیت اسکیزوتایپی به عنوان تمایل به روان

نژاد، رشود )کبییا تظاهرات خفیف در جمعیت بهنجار تعریف می

(؛ شخصیت اسکیزوتایپی که در سطو 032۵هاشمی، علیلو و بیرامی، 

د، یک شوغیربالینی اغلب به عنوان اسکیزوتایپی به آن اشاره می

ای از عوامل شخصیتی و ساختار چندبعدی است که به مجموعه

زیستی اشاره دارد که در سبک شناختی و تجارب ادراکی آشکار 

مطالعات  (.032۵ه، نجفی و زراعتکار، گردد )عاشوری، محمدزادمی

های شخصیت پارانوئید و چندی به بررسی رابطه بین ویژگی

اند، در همین راستا قراباغی، اسکیزوتایپی و ابعاد روانی پرداخته

( در پژوهش خود نشان دادند که رابطه 0323مختاری و نوبخت )

مس له  رپذیر )توانا بودن دمعناداری بین ویژگی شخصیتی مسئولیت

اجتماعی( با صفات اسکیزوتایپی وجود دارد. شبانی و بختی و شبانی 

( نیز به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب و صفات شخصیتی 032۴)

پارانوئید رابطه معناداری وجود دارد. همچنین کیازند و هدایت 

( نشان دادند که بین صفات شخصیتی پارانوئید و اسکیزوتایپی 032۱)

 فوق مطالب توصیف اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. با با اضطراب

 مسائل در مسئله حل و اجتماعی اضطراب که دریافت توانمی

 که هبود اجتماعی و انسانی روابط در مهم متغیر دو عنوان به اجتماعی

 گیرینارهک ساز زمینه و گرفته قرار یرت ث تحت شخصیت صفات از

که  از آنجایی. گردندمی روانشناختی مشکالت پیدایش و اجتماعی

 نوئیدهای اختالالت پاراهای بین فردی از ویژگیدر سطو بالینی نقص

 مس له حل و باشد، در سطو غیربالینی هم اضطرابمی اسکیزوتایپی و

ابطه داشته ر اسکیزوتایپی و اجتماعی ممکن است با صفات پارانوئید

رد ی بین فردی این دو صفت شخصیتی موهاهمبستهباشند. اما تاکنون 

 بین طهراب پژوهش حاضر با هدف بررسی برررسی قرار نگرفته است.

 له اجتماعی و حل مس با اضطراب اسکیزوتایپی و پارانوئید صفات

 شود.یمدانشجویان انجام  بین اجتماعی در

 روش

 شپژوه آماری. جامعهبودروش تحقیو حاضر از نوع همبستگی 

 2۹-22 یلیتحص سال در تبریز نورپیام دانشگاه دانشجویان کلیه شامل

دانشجو  ۹111بود که بنا بر استعالم به دست آمده از معاونت آموزشی 

برآورد شد. با توجه به تعداد جامعه آماری، مطابو با جدول کرجسی 

گیری نفر با استفاده از روش نمونه 3۹2ای به حجم و مورگان نمونه

ی جنسیتی( انتخاب شدند. بدین هانسبتر اساس ای )بتصادفی طبقه

ترتیب بعد از هماهنگی الزم با مسئوالن آموزش دانشگاه، 

(؛ 211۹های پژوهش شامل پارانوئید گرین و همکاران )پرسشنامه

 توانایی حل مس له (؛02۹۴کالریج و بروکز )اسکیزوتایپی صفات 

ور و کان ( و اضطراب اجتماعی2112دروزیال، چانگ و سانا )

ی الزم هاداده( در اختیار دانشجویان قرارگرفت و 2111همکاران )

های آماری همبستگی پیرسون آوری با استفاده از روشپس از جمع

تجزیه و تحلیل  Spss-22افزار و رگرسیون چند متغیره همزمان در نرم

 گردید.

 ابزار

گیری : ابزاری است که جهت اندازهپارانوئیدپرسشنامه تفکرات 

( 211۹ی تفکر پارانوئید توسط گرین و همکاران )هارگهصفات و 

است که وجود افکار  سؤال 0۱ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 

. هر کدام از کندیمگزند و آسیب را در یک ماه گذشته بررسی 

روی پنج مقیاس )هرگز، خیلی کم، تا حدودی، زیاد و خیلی  سؤاالت

شوند. این پرسشنامه در بین جمعیت بالینی و بندی میزیاد( درجه

غیربالینی مورد مطالعه قرار گرفته و ضریب قابلیت اعتماد به روش 

و قابلیت اعتماد بازآزمایی این پرسشنامه  22/1همسانی درونی آن 

گزارش شده است. در ایران نیز عبدالمحمدی، محمدزاده،  ۹2/1

اعتماد آن را بررسی و ( درستی و قابلیت 032۵اهلل و غدیری )عزت

 ۹2/1اند. قابلیت اعتماد با استفاده از روش آلفای کرونباخ کرده دییت 

 به دست آمده است.

 : این مقیاس به منظور سنجشاسکیزوتایپیپرسشنامه صفات 

نه شناسی نشا عمدتاًالگوهای شخصیتی اسکیزوتایپی ساخته شده و 

 باشدیمماده  32. این پرسشنامه شامل سنجدیممثبت اسکیزوتایپی را 

شود. جواب بلی نمره یک و که به صورت بلی / خیر جواب داده می
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. این مقیاس دارای سه عامل تحت ردیگیمجواب خیر نمره صفر 

ی تجارب ادراکی غیرمعمول، سوظن پارانوئید / هاعاملعنوان 

اضطراب اجتماعی و تفکر سحرآمیز است. جکسون و کالریچ 

گزارش  ۱۴/1( ضریب قابلیت اعتماد بازآزمایی آن را 0220)

( ضریب قابلیت 2110اولینگز، کالریج و فریمن )اند. همچنین رکرده

را برای پرسشنامه صفات  ۹۵/1اعتماد به روش همسانی درونی 

اند. درستی همزمان این پرسشنامه با گزارش کرده اسکیزوتایپی

لی در فرهنگ اص آزردگی پرسشنامه شخصیتی آیزنگمقیاس روان

 این گزارش شده است. هنجاریابی و خصوصیات روانسنجی ۱0/1

مقیاس در ایران، توسط محمدزاده، گودرزی، تقوی و مالزاده 

ن ی آهاعامل( انجام گرفته است. درستی همزمان این مقیاس و 03۹۴)

آزردگی فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی با مقیاس روان

گزارش شده است.  ۱2/1و  ۵۵/1، ۵1/1، 23/1آیزنگ به ترتیب 

وبی هم درستی عاملی و افتراقی مطل از اسکیزوتایپیپرسشنامه صفات 

ای هفته ۴برخوردار است. همچنین قابلیت اعتماد بازآزمایی در فاصله 

ی تجارب ادراکی غیرمعمول، هااسیمقو خرده  ۹۱/1کل مقیاس 

سوظن پارانوئید و اضطراب اجتماعی و تفکر سحرآمیز به ترتیب 

 محاسبه شده است. ۵2/1و  2۵/1، ۱۵/1

دی زواال و همکاران  این مقیاس توسط :ل مس لهمقیاس توانایی ح

گیری مثبت، حل سؤال و پنج خرده مقیاس جهت 2۵( در 2112)

ی گیری منفی، سبک برانگیختگی، و سبک اجتنابمنطقی مس له، جهت

ای از صفر تا چهار طراحی شده است. در طیف لیکرت پنج درجه

اخ این ابزار آلفای کرونب ( ضریب03۹2مخبری، درتاج و دره کردی )

به منظور بررسی درستی  آنهااند. همچنین، گزارش کرده ۹۵/1را 

همزمان پرسشنامه، از اجرای همزمان خرده مقیاس سازش یافتگی 

اجتماعی پرسشنامه سازش یافتگی استفاده کرده و به این نتیجه 

شنامه های این پرسرسیدند که همبستگی مقیاس کلی و خرده مقیاس

ها باشد. این همبستگیباال می سازش یافتگی اجتماعیبا خرده مقیاس 

های آن بیانگر درستی همزمان باالی پرسشنامه مذکور و خرده مقیاس

برای پنج خرده  آلفای کرونباخ باشد. در پژوهش حاضر، ضریبمی

 گیری منفی،گیری مثبت، حل منطقی مس له، جهتجهت»مقیاس 

، 20/1، ۱۹/1، ۱0/1یب به ترت« سبک برانگیختگی و سبک اجتنایی

 .به دست آمد ۱2/1و  2۴/1

 پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور :پرسشنامه اضطراب اجتماعی

ماده است و از سه زیرمقیاس فرعی  02یک مقیاس خودسنجی شامل 

ماده( تشکیل شده  ۴ماده( و ناراحتی بدنی ) 2ماده(، اجتناب ) ۱ترس )

ای گزاری این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهاست. نمره

 ۴1است. براساس نتایج به دست آمده برای تفسیر نمرات، نقطه برش 

 ۹2با کارایی  ۵1درصد و نقطه برش  ۹1با کارایی دقت تشخیص 

درصد، افراد مبتال به هراس اجتماعی را از افراد غیرمبتال متمایز 

 این مقیاس در افراد مبتال به هراس بازآزمایی. قابلیت اعتماد کندیم

های بهنجار و همسانی درونی آن نیز در گروه ۹2/1تا  2۹/1اجتماعی 

(. 2111 و همکاران، گزارش شده است )کانور 2۴/1برای کل مقیاس 

( همسانی درونی آن را با یک نمونة 03۹۱در ایران حسنوند عموزاده )

، ۹۱/1مة دوم آزمون و در نی ۹2/1غیربالینی در نیمة اول آزمون 

و ضریب همبستگی اسپیرمن بروان را  2۱/1همبستگی دونیمه آزمون 

 هایگزارش کرده است. همچنین همسانی درونی در زیرمقیاس 20/1

دست به 2۵/1و  2۵/1، 2۴/1به ترتیب  بدنیترس، اجتناب و ناراحتی 

 (.03۹۱، آمده است )حسنوند عموزاده

 هايافته

نفر از دانشجویان حضور داشتند که از میان  3۹2در این مطالعه 

درصد زن بودند.  ۴/23گویان مرد و درصد از پاسخ ۱/2۱آنها، 

درصد نیز مت هل  3/2۴درصد از پاسخگویان مجرد و  2همچنین 

درصد کمتر از بیست  ۴۵سال،  31تا  21درصد از افراد بین  ۹بودند. 

سال بودند.  ۴0باالی درصد نیز  ۱/0سال و  ۴1تا  30درصد  2/۴سال، 

 ای بوده است لذا ازبا توجه به آنکه سطو سنجش متغیرها فاصله

های میانگین و انحراف استاندارد برای بررسی آن استفاده شاخص

میانگین متغیرهای مالك صفات  0جدول  شد؛ بر اساس نتایج

بدست آمد. در  ۱۱/۵3و  10/3۴پارانوئید و اسکیزوتایپی به ترتیب 

ن حل مسئله اجتماعی نیز بیشترین میزان میانگیهای متغیر هبین مؤلف

 گیری منفیمتعلو به سبک اجتنابی و کمترین میزان به جهت

اختصاص دارد. در متغیر اضطراب اجتماعی نیز باالترین میانگین 

ر ترین آن به ناراحتی بدنی اختصاص دارد. دمتعلو به اجتناب و پایین

زارش بین و مالك گغیرهای پیشضریب همبستگی بین مت 0جدول 

گیری شده است. بر اساس نتایج این جدول، صفات پارانوئید با جهت

منفی،  یگیرجهتدار و با منفی معنیمثبت و حل منطقی مسئله رابطه 

( P< 10/1دار )معنی و سبک اجتنابی رابطه مثبت برانگیختگیسبک 

ه رابط رانوئیدپاهای اضطراب اجتماعی و دارد. همچنین بین مؤلفه

(. مطابو اطالعات این P< 10/1دار مشاهده گردید )مثبت معنی

دار جدول، صفات اسکیزوتایپی با حل منطقی مس له رابطه منفی معنی
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(1۵/1 >Pو با جهت ) گیری منفی، سبک برانگیختگی و سبک

های ( دارد. همچنین بین مؤلفهP< 10/1دار )معنی اجتنابی رابطه مثبت

د دار مشاهده گردیرابطه مثبت معنی پارانوئیداضطراب اجتماعی و 

(10/1 >Pجهت بررسی توانایی پیش .) حل مسئله  هایمؤلفهبینی

صفات پارانوئید و بینی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در پیش

از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. بدین  اسکیزوتایپی

ی هاهمفروضاطمینان از عدم تخطی از  منظوربهی اولیه هالیتحلمنظور 

طبیعی بودن، خطی بودن، چند هم خطی بودن و یکسانی پراکندگی 

از  مقادیر تحمل بیشترانجام شد.  های تحلیل رگرسیونفرضپیش

تورم واریانس برای شاخص  خطی ودهندة عدم وجود همنشان 10/1

فرض استقالل متغیرها د؛ لذا به دست آم 01ها کمتر از تمامی مولفه

-فهواتسون برای مؤل -مقدار آمارة دوربین به عالوه، شود. پذیرفته می

 2۵/0برای ابعاد اضطراب اجتماعی  و 2۴/0های حل مسئله اجتماعی 

باشند، می ۵/2و  ۵/0محاسبه شد. از آنجا که تمامی این مقادیر بین 

 .رعایت شده استها توان نتیجه گرفت که فرض استقالل دادهمی

بینی نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون برای پیش 2در جدول 

 اجتماعی و اضطراب مس لههای حل لفهؤصفات پارانوئید بر اساس م

یل مجذور ضریب تعیین تعدنتایج، . بر اساس ه استاجتماعی ارائه شد

ر رگرسیون در کل متغی الگویدهندة میزان تغییرات شده که نشان

 الگویباشد. به این معنی که می ۴۱/1برابر  الگومالك است، برای 

کند. بینی میدرصد واریانس صفات پارانوئید را پیش ۴۱ارائه شده 

محاسبه شده، تحلیل واریانس  Fهمچنین بر اساس نتایج، میزان 

 یهای حل مسئله اجتماعرگرسیون صفات پارانوئید بر اساس مؤلفه

گیری مثبت، منفی، حل منطقی مسئله و سبک برانگیختگی و )جهت

اجتنابی( و اضطراب اجتماعی )ترس، اجتناب و ناراحتی بدنی( معنادار 

( و حاکی از این است که F(۹و  32۹)= 202/2؛ P<110/1باشد )می

بین به طرف متغیر مالك از نظر آماری رگرسیون متغیرهای پیش

رگرسیونی از اعتبار الزم برخوردار  الگویبنابراین  ،دار استمعنی

 هایهمؤلفد که نده. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میباشدمی

 (، حل منطقی مس له P ،1۱۹/2- =t< 1۵/1مثبت ) گیریجهت

(10/1 >P ،222/2- =tجهت ،)( 110/1گیری منفی >P ،3۵2/۵ =t ،)

 ، P< 110/1ترس )( و P ،220/2 =t< 10/1سبک برانگیختگی 

02/۵ =tبینی صفات پارانوئید دارند. برای داری در پیش( نقش معنی

( و ناراحتی t=۹۴2/1(، اجتناب )t= -۴۹3/1های سبک اجتنابی )لفهؤم

لذا این سه  ندارندداری قرار در سطو معنی tمقدار ( t= ۵۵0/0بدنی )

 .ستندبرخوردار نیاز توان الزم بینی صفات پارانوئید در پیش مؤلفه
 

 . آمار توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرها0جدول

 01 2 ۹ 2 ۱ ۵ ۴ 3 2 0 متغیر ردیف

          0 پارانوئید 0

         0 ۴۵/1** اسکیزوتایپی 2

        0 -1۵۱/1 -220/1** گیری مثبتجهت 3

       0 22۴/1** -02۱/1* -32/1** حل منطقی مس له ۴

      0 -1۵۴/1 -113/1 32۱/1** ۴22/1** گیری منفیجهت ۵

     0 ۴2۹/1** 12۹/1 1۹2/1 201/1** 323/1** سبک برانگیختگی ۱

    0 ۴۱۵/1** 322/1** 10۱/1 0۹2/1** 2۵2/1** 2۱۵/1** سبک اجتنابی 2

   0 3۵۹/1** 221/1** 22۵/1** -0۴2/1** -0۴۱/1** 333/1** ۵۱3/1** ترس ۹

  0 2۹۴/1** 3۴2/1** 2۵۵/1** 302/1** -022/1** -0۵3/1** 3۵۹/1** ۵22/1** اجتناب 2

 0 2۵0/1** ۱23/1** 2۱2/1** 21۱/1** 0۱0/1** -0۹2/1** -022/1** 2۹۹/1** ۴۱۹/1** ناراحتی بدنی 01

 ۱۵2/۹ ۱۹۵/0۴ 2۵2/02 2۹۴/03 222/02 22۵/02 30۹/03 ۱۴2/03 ۱۵2/۵3 1۴0/3۴ میانگین

 210/3 22۴/۵ 2۵۱/۴ ۵۴0/3 2۴2/3 2۱2/3 22/3 122/۴ 3۴2/۱ ۹/۱ انحراف معیار

2/012 واریانس  22/۴1  ۱/0۱  2/0۵  ۱/01  ۱/01  ۵/02  ۱/22  3/33  2/0۵  

 

 

 

 

 

 



 0322آبان( )پاییز، 22، شماره02دوره                                                                                                                        وانشناختی                      مجله علوم ر

 

589 

 

 حل مس له اجتماعی و اضطراب اجتماعی یهابینی صفات پارانوئید بر اساس مؤلفه. پیش2جدول

 t P R ضریب استاندارد بینمتغیر پیش
2R شده یلتعد F داریسطو معنی 

 132/1 -1۱۹/2 -002/1 گیری مثبتجهت

2۵0/1 ۴۱/1 202/2 110/1 

 112/1 -222/2 -0۵1/1 حل منطقی مس له

 110/1 3۵2/۵ 2۴1/1 گیری منفیجهت

 11۱/1 220/2 022/1 سبک برانگیختگی

 ۱22/1 -۴۹3/1 -122/1 سبک اجتنابی

 110/1 02/۵ 323/1 ترس

 32۹/1 ۹۴2/1 1۵2/1 اجتناب

 022/1 ۵۵0/0 122/1 ناراحتی بدنی

 

 

 حل مس له اجتماعی و اضطراب اجتماعی یهابر اساس مؤلفهاسکیزوتایپی  بینی صفاتپیش. 3جدول

 t P R استانداردضریب  بینمتغیر پیش
2R شده یلتعد F داریسطو معنی 

 ۴2/1 22۴/1 1۵0/1 گیری مثبتجهت

32۹/1 020/1 2۹1/23 110/1 

 02۹/1 -۵2۴/0 -01۴/1 حل منطقی مس له

 110/1 2۱۵/3 212/1 گیری منفیجهت

 ۹۹3/1 0۴۹/1 11۹/1 سبک برانگیختگی

 202/1 232/0 120/1 سبک اجتنابی

 31۱/1 12۱/0 1۹/1 ترس

 1۹0/1 2۵2/0 0۵0/1 اجتناب

 ۴۱۱/1 23/1 1۵۴/1 ناراحتی بدنی

 

 

ینی بنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون برای پیشنیز  3در جدول 

 اجتماعی و مس لههای حل لفهؤصفات اسکیزوتایپی بر اساس م

 ذورمج، بر اساس نتایج این جدول .ه استاضطراب اجتماعی ارائه شد

 دهندة میزان تغییرات الگویضریب تعیین تعدیل شده که نشان

باشد. به این معنی می 02/1رگرسیون در کل متغیر مالك است، برابر 

کند. بینی میدرصد واریانس صفات اسکیزوتایپی را پیش 02که الگو 

محاسبه شده، تحلیل واریانس  Fهمچنین بر اساس نتایج، میزان 

ه های حل مسئلبر اساس مؤلفهیپی اسکیزوتارگرسیون صفات 

 2۹1/23؛ P< 110/1باشد )معنادار میو اضطراب اجتماعی  اجتماعی

ین به ب( و حاکی از این است که رگرسیون متغیرهای پیشF(۹و  32۹)=

 الگویبنابراین  ،دار استطرف متغیر مالك از نظر آماری معنی

 .باشدمیرگرسیونی از اعتبار الزم برخوردار 

ری منفی گیفقط جهتدهند که ضرایب رگرسیون نیز نشان می نتایج

(110/1>P ،2۱۵/3=tمتغیر اسکیزوتایپی را پیش ) کند. بقیه یمبینی

 داری ندارند.بینی متغیر مالك سهم معنیها در پیشمؤلفه

 گيریيجهنتبحث و 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حل مس له اجتماعی و 

ها، صفات پارانویید رابطه معنادار وجود دارد؛ براساس یافته

ری گیگیری مثبت و حل منطقی مس له رابطه منفی، و جهتجهت

منفی، سبک برانگیختگی و سبک اجتنابی رابطه مثبتی با صفات 

، (032۴) همکاران و یج شبانیپارانوئید دارند. این نتایج همسو با نتا

 ، نریمانی، ملک شاهی و ابوالقاسمی(032۴) فروتن و احمدی

(، هاندل 032۱، محمدزاده و سهرابی )(03۹2) فر، ملکشاهی(03۹۹)

وب، لیته،  ،(2102) همکاران هاتزیمانولیس و ،(210۹)و همکاران 

 توان گفت فرداست. در تبیین این نتایج می( 2102)کراپر و روز 

 سازی داشته باشد،دارای صفات پارانوئید ممکن است بیش ذهنی

یعنی دارای عقاید شدید و افراطی باشند؛ آنها رفتارهای دیگران را 

ات کنند. نقص در استفاده از اطالعبینی میبراساس باورهای غلط پشی

های غلطی درباره حاالت شود که استنباطای در آنها باعث میزمینه

شان داشته باشند و به تبع آن توانایی حل مس له اجتماعیذهنی دیگران 

باشد. لذا این افراد سبک منطقی پایینی دارند و کمتر به صورت پایین 

های کنند. این افراد استنباطمنطقی به مسائل محیطی خود نگاه می

کورکورانه و غلطی از محیط و مسائل خود دارند و کمتر از حل مس له 

ین سبک توان نتیجه گرفت که بکنند. بنابراین مییمنطقی استفاده م

حل مس له منطقی با تفکر پارانوئید رابطه منفی و غیرمستقیم وجود 

 داشته باشد. این یافته با نشانه شناسی اختالل شخصیت پارانوئید نیز 
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ران دارند نسبت به دیگکه تفکرات پارانوئید هماهنگ است؛ افرادی 

اعتماد هستند در حالی که برای این بی اعتمادی دلیلی ندارند؛ این بی

کنند که دیگران قصد آسیب رساندن به آنها را افراد چنین فرض می

اعتمادی فراگیر و ناموجه ویژگی اصلی آنها به حساب دارند و بی

شکاك و آید. افراد دارای صفات پارانوئید به اطرافیان خود می

اعتماد و کمتر نگاه مثبت دارند؛ این افراد کمتر تمایل دارند با نگاه بی

گیری مثبتی به قضایا و مسائل پیرامون خود بنگرند. با توجه و جهت

پایه و بی های منفیبه آنکه در بین افراد دارای صفات پارانوئید نگرش

ی فگیری منو اساس نسبت به رویدادهای محیطی زیاد است، جهت

 عثبا مسائل به منفی گیریزیادی نیز به حل مسائل دارند؛ جهت

 زاتنش شرایط با مواجهه در فرد هایتالش ناکارآمدی فکری و

و  کند تالش اهدافش تحقو مسیر در دهندنمی اجازه او به و شودمی

ه رابطه توان گفت کبه صورت منطقی تفکر کند؛ لذا بدین دلیل می

 ارد.گیری منفی و صفات پارانوئید وجود دهتمثبت و مستقیمی بین ج

نتایج همچنین نشان داد که بین سبک اجتنابی حل مس له با صفات 

 پارانوئید رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد؛ سبک اجتنابی گویای

افراد . تآنهاس با کنارآمدن جای به مشکالت گرفتن نادیده به تمایل

بخش  آگاهی نسبت به این موضوع کهپارانوئید به دلیل فقدان بینش و 

های دورنی و ذهنی مهمی از مشکالت پیش آمده به دلیل ویژگی

 کنند. با توجه به آنکه درمی انکار موجود را خودشان است مشکالت

یشتر اعتمادی به دیگران ببین افراد دارای صفات پارانوئید میزان بی

یان چنین اطرافاست و همچنین نادیده گرفتن مشکالت و مسائل و هم

در بین این افراد باالتر است، لذا باال بودن سبک اجتنابی در بین این 

 رسد.افراد موجه به نظر می

ها در بررسی رابطه بین صفات پارانوئید با اضطراب اجتماعی یافته

که رابطه معناداری بین صفات پارانوئید با اضطراب اجتماعی  نشان داد

ه مثبت بوده است، بدین ترتیب با وجود دارد؛ و جهت این رابط

 یابد.افزایش اضطراب اجتماعی، میزان صفات پارانوئید نیز افزایش می

 ،(032۴) همکاران و های شبانینتایج به دست آمده همسو با یافته

 ابوالقاسمی و شاهی ملک ، نریمانی،(032۴) فروتن و احمدی

 و کاسگریو( 210۹)همکاران  و ، هندال(03۹2) فر(، ملکشاهی03۹۹)

( 032۴باشد. در همین راستا احمدی و فروتن )می (210۹)همکاران  و

خواهی روان با تفکر پارانوئید و نهاییبه بررسی رابطه بین سالمت

 روانینتایج این تحقیو نشان داد که بین سالمت اند.پرداخته

داری وجود دارد. خواهی آنان رابطه مثبت و معنیدانشجویان و نهایی

روانی دانشجویان و تفکر پارانوئید آنها رابطه مچنین بین سالمته

 خواهیمنفی و معنی داری وجود دارد و در نهایت این که بین نهایی

تایج دار وجود دارد. بر اساس نو تفکر پارانوئید دانشجویان رابطه معنی

بدست آمده رابطه مثبت بین اضطراب و صفات پارانوئید وجود دارد. 

 فرد که باشدمی شخصیتی بدگمانی بیماری نوع یک ارانوئید،اختالل پ

 .دآیمی وجود به افراد در اختالل گونه به و کندمی خود درگیر را

 یا کش با که موقعیتی یک شرح برای پارانویا، واژه از افراد اغلب

 و قیمنط دانندمی که موقعیتی کنند،می استفاده است، همراه ترس

 یا و ویندبگ خواهندمی آنچه برای افراد، از بسیارینیست.  بینانه واقع

 هک آنچه خاطر به و نگرانند هستند، آن انجام صدد در که را کاری

 اضطراب، این. شوندمی دستپاچه شد، خواهند قضاوت آن، درباره

راین بناب دهد، سوق های پارانویاییاندیشه سوی به را افراد تواندمی

 بین این افراد باالتر است.میزان اضطراب اجتماعی در 

همچنین نتایج نشان داد که بین حل مس له اجتماعی و صفات 

اسکیزوتایپی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج بدست آمده با نتایج 

 و ، احمدی(032۴) همکاران و ، شبانی(032۱) همکاران و کیازند

 بیانی، بیانی، رنجبر و (03۹۹) ، نریمانی و همکاران(032۴) فروتن

 همکاران ، هاتزیمانولیس و(210۹)، هاندل و همکاران (0320)

همسو  (210۹)همکاران  و و هندال (2102)همکاران  و ، وب(2102)

های این پژوهش این بود که رابطه باشد. ازدیگر یافتهو همراستا می

معناداری بین صفات اسکیزوتایپی با اضطراب اجتماعی وجود دارد؛ 

مثبت بوده است، بدین ترتیب با افزایش اضطراب  و جهت این رابطه

تایج بدست یابد. ناجتماعی، میزان صفات اسکیزوتایپی نیز افزایش می

 انهمکار و توان همسو با نتایج کیازندآمده از این بخش را نیز می

، (032۴) فروتن و ، احمدی(032۴) همکاران و ، شبانی(032۱)

، هاندل و (0320) همکاران ، بیانی و(03۹۹) نریمانی و همکاران

، وب و (2102) همکاران ، هاتزیمانولیس و(210۹) همکاران

همسو دانست. در تبیین  (210۹) همکاران و و هندال (2102) همکاران

 الگویی اسکیزوتایپی شخصیت توان گفت که اختاللاین نتایج می

 هاییفتحر با که است فردی بین و اجتماعی هایکاستی از فراگیر

 هایتجربه ،سحرآمیز تفکر انتساب، افکار قبیل از ادراکی یا شناختی

 جتماعیا اضطراب غریب، و عجیب گفتار و تفکر ادراکی، غیرمعمول

 وابطر برقراری برای اندك ظرفیت و عادی غیر و عجیب رفتارهای و

شود؛ با توجه به آنکه افرادی که می مشخص صمیمانه و نزدیک

دارای صفات اسکیزوتایپی هستند، در برقراری ارتباط توانایی 
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تری نسبت به بقیه افراد دارند؛ لذا میزان اضطراب در این افراد ضعیف

( نشان دادند که هرچه 03۹۹نیز باالتر است. نریمانی و همکاران )

یابد؛ راب افزایش میمیزان ارتباط در افراد کمتر باشد میزان اضط

های اجتماعی، قوانین، های زیستی، نقشدالیل این امر تفاوت

های منفی و باورهای منفی های جاری و فرهگ و به ویژه نگرشسنت

باشد. به طور کل نتایج این پژوهش نشان نسبت به همنوعان خود می

گیری مثبت و حل منطقی مس له رابطه منفی با داد که جهت

گیری منفی، سبک برانگیختگی و سبک پی و جهتاسکیزوتای

 اجتنابی رابطه مثبتی با دارند.

توان به های بود که از جمله آنها میاین مطالعه دارای محدودیت

محدود بودن به مکان و زمان خاص، عدم توانایی تعمیم نتایج و 

استفاده از روش همبستگی که امکان ترسیم رابطه علت و معلولی را 

 شود درها پیشنهاد میسازد. با توجه به این محدودیتیناممکن م

 ها را در نظر بگیرند.تفسیر نتایج حاضر این محدودیت

 منابع
روان با (. بررسی رابطه بین سالمت032۴امینی، فروتن )و  احمدی، سعید

اولین همایش ملی راهکارهای خواهی. تفکر پارانوئید و نهایی
روانشناسی، مشاوره و آموزش در توسعه و ترویج علوم تربیتی، 

 .ایران

 یمهد ،فرجی ؛اهللسیف ،نظری ؛سیاوش ،کیانی ؛سودابه ،منشرشادیا

لنامه فص. ارتباط میان ابعاد دوستی و ریخت شخصیتی. (0323)
 .۴11-۴0۱( ۵0) 03 ،علمی پژوهشی علوم روانشناختی

(. 0322اسماعیلی، لیال؛ امیری، شعله؛ عابدی، محمدرضا و مولوی، حسین )

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تمرکز بر شفقت، بر 

 ۹ ،مطالعات روانشناسی بالینیاضطراب اجتماعی دختران نوجوان. 

(31) ،002-03۹. 

رسی (. بر0322وشبخت، فریبا )و خ البرزی، محبوبه؛ انباری، عبدالرحمن

اجتماعی و جو خانواده در حل مس له اجتماعی:  یهانقش توانش

مطالعات روانشناسی انعطاف پذیری شناختی.  یانقش واسطه
 .0-3۴، 30، تربیتی

 و سجاد ،مطهری ؛سپیده ،دهقانی ؛مرضیه ،مسعودی ؛محمدعلی ،شارتب

های اضطراب اجتماعی با . رابطة نشانه(0323) فاطمه ،پورخاقان

ه فصلنامجویی هیجان. های نظمخشم: نقش میانجیگری دشواری
 .320-332،(۵0) 03 ،یعلمی پژوهشی علوم روانشناخت

(. بررسی رابطه بین 0320بیانی، علی اصغر؛ رنجبر، منصور و بیانی، علی )

 توانایی حل مسئله اجتماعی با افسردگی و هراس اجتماعی در

 ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشجویان. 

22(2۴ ،)20-2۹. 

 ،فلسفی نژاد ؛جهانبخشی، زهرا؛ برجعلی، احمد؛ فرح بخش، کیومرث

 یها(. فراتحلیل درمان0322شریعتمدار، آسیه )و  محمدرضا

روانشناختی بر کاهش اختالل اضطراب اجتماعی در کودکان و 

 .33-۵3، (2)2، نشناسی مدرسیمجله روانوجوانان. 

مقیاس فوبی  یبررسی روایی و پایای (. 03۹۱) حسنوند عموزاده، مهدی
نامه کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشکده پایانی. اجتماع

 .روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شاهد

(. مقایسه حل مس له اجتماعی، 032۱حبیبی، یعقوب ) و سلیمانی، اسماعیل

 آموزان زورگو و عادی.و خودکارآمدی در دانش تکانشوری

 .0-02(، 32)01، های آموزشیپژوهش در نظام

رابطه صفات (. 032۴شبانی، ادریس ) و بختی، مجتبی ؛شبانی، مهدی
رانس دومین کنف شخصیتی و ناگویی خلقی با اضطراب سالمتی.

ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی 

 تهران، ایران. و فرهنگی.

(. اثربخشی 0323پورکریمی، جواد )و  شکوهی، محسن؛ رمانی، نیره

های آموزش توانش حل مس له بین فردی بر افزایش توانش

 پایه اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان دیرآموز

 .0-2۵، (۴)01، مطالعات روانشناختیاول دبستان. 

خودکارآمدی در  یا(. نقش واسطه032۵امیریان، مژگان )و  شمس، فاطمه

 ها وروشهای اجتماعی. های شخصیتی با توانشرابطه ویژگی
 .0۴-2۵، (22)۹ ،های روانشناختیمدل

های ش(. اثربخشی برنامه توان032۵اسدی، سارا ) و صدری، اسماعیل

هیجانی اجتماعی بر کنترل خشم و توانایی حل مس له اجتماعی در 

 .212-20۵(، ۴)۹، طب جانباز .فرزندان جانبازان

(. 032۵زراعتکار، لیال )و  نجفی، محمود ؛محمدزاده، علی ؛عاشوری، احمد

فات / معنوی با ص های شخصیت و بهزیستی مذهبیرابطه ویژگی

، انپزشکی و روانشناسی بالینی ایرروان. اسکیزوتایپیشخصیت 

22(3،) 231-23۹. 

(. اثربخشی آموزش گروهی ابراز 032۱عبدی، محمد )و  عباسی، محمد

آموزان های اجتماعی و اضطراب اجتماعی دانشوجود بر توانش

 .0-۹، (0)۵، نشریه پرستاری کودکانپسر. 

فرهاد  غدیری، و عبدالمحمدی، کریم؛ محمدزاده، علی؛ عزت اهلل، احمد

انی. در جامعه ایر پارانوئید(. اعتبارسنجی مقیاس تفکرات 032۵)

 .۴2-۵3، (۹)01 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم،
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(. بررسی 0323فتو اله زاده، صمد ) و مختاری، نوبخت ؛قراباغی، حسین

رابطه ابعاد پنجگانه شخصیت بر اساس مدل پنج عاملی با صفات 

 .۵3-۵۱ ،0۴۱، و تربیتاصالح بهر. و هوش اسکیزوتایپی

(. 032۵بیرامی، منصور )و  کبیرنژاد، ساناز؛ هاشمی، تورج؛ علیلو، مجید

بررسی روابط علی ساختاری بین شخصیت اسکیزوتایپی و 

اختالل وسواس اجباری: نقش میانجی آمیختگی فکر و  یهانشانه

 .0-23، 2(۴2)00، نوین روانشناختی یهافصلنامه پژوهشعمل. 

(. آشنایی با اختالل شخصیت 032۱کیازند، بهمن و هدایت، احمد )

اولین کنفرانس ملی ساالنه علوم رفتاری، روانشناسی و . پارانوئید
 .علوم اجتماعی

(. رابطه بین توانش حل مسئله و 032۱فاطمه ) ،محزون زاده بوشهری

گری خودکارآمدی تحصیلی: خالقیت دانشجویان با نقش واسطه

 سانی،ابتکار و خالقیت در علوم ان ی. معادالت ساختارمدل یابی 

۱(۴ ،)22-۵1. 

محمدزاده، علی؛ گودرزی، محمدعلی؛ تقوی، سیدمحمدرضا و مالزاده، 

(. بررسی ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی 03۹۴جواد )

نامه فصلمقیاس شخصیتی مرزی در دانشجویان دانشگاه شیراز. 
 .2۵-۹2(، 22)2، اصول بهداشت روانی

(. تبیین آمادگی برای توهم بر 032۱محمدزاده، علی و سهرابی، فرامرز )

مثبت و منفی در نمونه غیربالینی.  اسکیزوتایپیاساس صفات 

 .۵3-۱۱(، 30)۹، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی

(. بررسی 03۹2علی )، دره کردیو  فریبا، درتاج ؛عادل، مخبری

هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مس له  سنجی وهای روانشاخص

 .0-20(، ۴)0، فصلنامه اندازه گیری تربیتی . اجتماعی
(. ت ثیر درمان مثبت 0322آقایی، اصغر ) و مددی، سارا؛ گل پرور، محسن

نگری وجودگرا و درمان مثبت نگری ایرانی اسالمی بر اضطراب 

امه فصلنآموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی. و افسردگی دانش
 .0-2، (3)2، سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

بررسی باورهای فراشناختی و حل مس له (. 03۹2، معصومه )فر ملکشاهی
ضد  ،پارانوئیداجتماعی بیماران مبتال به اختالالت شخصیت 

، یرشته روانشناس نامه کارشناسی ارشد. پایاناجتماعی و وسواسی

 .ی، اردبیلدانشگاه محقو اردبیل

(. پیش 03۹۹ابوالقاسمی، عباس )و  نریمانی، محمد؛ ملک شاهی، معصومه

ر ، ضد اجتماعی و وسواسی بپارانوئیدهای شخصیت بینی اختالل

مجله اساس باورهای فراشناختی و حل مس له اجتماعی. 
 .۴2۱-۴۴۴(، ۴)03، روانشناسی

American Psychiatric Association (2013). Trauma- and 

StressorRelated Disorders: Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. 

Washington, DC: American Psychiatric 

Association. 

Claridge, G., & Broks, P. (1984). Schizotypy and 

hemisphere function: I. Theoretical considerations 

and the measurement of schizotypy. Personality 

and Individual Differences, 5, 633-648. 

Connor, K. M., Davidson, J. R. T., Churchill, L. E., 

Sherweed, A., Foa, E. B., & Weisler, R. H. (2000). 

Psychometric propertie of the social phobia (SPIN): 

A new selfratingscale. British Journal of 

Psychiatry, 176, 379-386. 

Cosgrave, J., Haines, R., Golodetz, S., Claridge, G., Wulff, 

K., & van Heugten–van der Kloet, D. (2018). 

Schizotypy and Performance on an Insight 

Problem-Solving Task: The Contribution of 

Persecutory Ideation. Frontiers in Psychology 

(Article in Press). 

Darma, I. K., Candiasa, I. M., Sadia, I. W., & Dantes, N. 

(2018). Problem-based learning and authentic 

assessment on conceptual understanding and ability 

to solve mathematical problems. International 

Research Journal of Engineering, IT and Scientific 

Research, 4(4), 7-16. 

D'zurilla, T.J., Chang, E.C., & Sanna, L.J. (2002). Self-

esteem and social problem solving as predictors of 

aggression in college students. Journal of Social 

and Clinical Psychology, 22(4), 424-440. 

Green, C.E.L., Freeman, D., Kuipers, E., Bebbington, P., 

Fowler, D., Dunn, G., & Garety, P.A. (2008). 

Measuring ideas of persecution and social 

reference: the Green et al. Paranoid Thought Scales 

(GPTS). Psychological Medicine, 38(1), 101-111. 

Hatzimanolis, A., Avramopoulos, D., Arking, D.E., Moes, 

A., Bhatnagar, P., Lencz, T., & Bitsios, P. (2017). 

Stress-dependent association between polygenic 

risk for schizophrenia and schizotypal traits in 

young army recruits. Schizophrenia Bulletin, 44(2), 

338-347. 

Hundal, H., Lister, R., Evans, N., Antley, A., Englund, A., 

Murray, R. M., ... & Morrison, P.D. (2018). The 

effects of cannabidiol on persecutory ideation and 

anxiety in a high trait paranoid group. Journal of 

Psychopharmacology, 32(3), 276-282. 

Jackson, M. & Claridge, G. (1991). Reliability and validity 

of a psychotic trait questionnaire (STQ). British 

Journal of Clinical Psychology, 30, 311-323. 

Mataka, L.M., Cobern, W.W., Grunert, M.L., Mutambuki, 

J., & Akom, G. (2014). The effect of using an 

explicit general problem solving teaching approach 

on elementary pre-service teachers’ ability to solve 

heat transfer problems. International Journal of 

Education in Mathematics, Science and 

Technology, 2(3), 164-174. 

Myerscough, M.R., Khoury, D.S., Ronzani, S., & Barron, 

A.B. (2017). Why Do Hives Die? Using 

Mathematics to Solve the Problem of Honey Bee 

Colony Collapse. In The Role and Importance of 

Mathematics in Innovation. Springer, Singapore, 

35-55.



 0322آبان( )پاییز، 22، شماره02دوره                                                                                                                        وانشناختی                      مجله علوم ر

 

553 

 

Rawlings, D., Claridge, G., Freeman, J.L. (2001). Principal 

components analysis of the Schizotypal Personality 

Scale (STA) and the Borderline Personality Scale 

(STB). Personality and Individual Differences, 31, 

409-419. 

Rudolph, J., Niepel, C., Greiff, S., Goldhammer, F., & 

Kröner, S. (2017). Metacognitive confidence 

judgments and their link to complex problem 

solving. Intelligence, 63, 1-8.  

Spain, D., Sin, J., Harwood, L., Mendez, M.A., & Happé, 

F. (2017). Cognitive behaviour therapy for social 

anxiety in autism spectrum disorder: a systematic 

review. Advances in Autism, 3(1), 34-46.  

Von Dawans, B., Trüg, A., Kirschbaum, C., Dziobek, I., 

Fischbacher, U., & Heinrichs, M. (2017). Effects of 

social and non-social stress on social behavior in 

health and social anxiety disorder. 

Psychoneuroendocrinology, 83, 71-93.  

Webb, M. E., Little, D.R., Cropper, S.J., & Roze, K. 

(2017). The contributions of convergent thinking, 

divergent thinking, and schizotypy to solving 

insight and non-insight problems. Thinking & 

Reasoning, 23(3), 235-258. 

 


