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مقاله
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The relationship between paranoid and schizotypal traits with social anxiety and
social problem solving among the students
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چكيده
 اما پژوهشی که به، اضطراب اجتماعی و حل مساله اجتماعی پرداختهاند، اسکیزوتایپی، مطالعات متعددی به بررسی صفات پارانوئید:زمينه
.بررسی رابطه صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی با اضطراب اجتماعی و حل مس له اجتماعی در بین دانشجویان پرداخته باشد مغفول مانده است
 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی با اضطراب اجتماعی و حل مس له اجتماعی در بین دانشجویان:هدف
 نفر دانشجوی دانشگاه پیامنور تبریز با استفاده از روش نمونهگیری3۹2  در این تحقیو. روش تحقیو از نوع همبستگی بود: روش.انجام شد
)؛ اسکیزوتایپی کالریج و بروکز211۹(  پرسشنامههای پژوهش شامل مقیاسهای پارانوئید گرین و همکاران.تصادفی طبقهای انتخاب شدند
 دادهها با استفاده از آزمون همبستگی.) بود2111( ) و اضطراب اجتماعی کانور و همکاران2112( )؛ توانایی حل مس له دروزیال و همکاران02۹۴(
 نتایج نشان داد صفات اسکیزوتایپی با حل منطقی مس له و صفات: يافتهها.پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان مورد تحلیل قرار گرفت
 همچنین صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی با جهتگیری.)P>1/10( پارانوئید با جهتگیری مثبت و حل منطقی مسئله رابطه منفی معنیدار دارند
 نتایج رگرسیون همزمان نشان.)P>1/10(  سبک اجتنابی و مؤلفههای اضطراب اجتماعی رابطه مثبت معنیدار دارد، سبک برانگیختگی،منفی
 درصد واریانس صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی02  درصد و۴۱ داد که متغیرهای پیشبین اضطراب اجتماعی و حل مس له اجتماعی به ترتیب
، پارانوئید: واژه كليدها. صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی میتوانند اضطراب اجتماعی را پیشبینی کنند: نتيجهگيری.را پیشبینی میکند
 اضطراب اجتماعی، حل مس له اجتماعی،اسکیزوتایپی
Background: Numerous studies have examined paranoid, schizotypal, social anxiety, and social problemsolving 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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از ترس و پایداری غیرمعمول از هر موقعیتی که ممکن است در

در دوران معاصر یکی از انواع توانمندیهایی که افراد برای یک

معرض داوری قرارگیرد ،اجتناب میورزد (عباسی و عبدی.)032۱ ،

زندگی سالم و طبیعی نیاز دارند ،حل مس له در موقعیتهای مختلف

اضطراب اجتماعی یکی از مهمترین انواع اختالالت اضطرابی است

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

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

شمار میآید که در سطوح مختلف شناختی ،عاطفی و اجتماعی

یک یا چند موقعیت اجتماعی تعریف میشود که فرد خود را در

مطرح میشود (البرزی ،انباری و خوشبخت .)0322 ،این فرایند تعامل

معرض موشکافی بهوسیله دیگران میبیند و میترسد مبادا کاری

موفقیتآمیز با وقایعی است که گاهی پیشآمده و توان تغییر محیط

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

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

فرحبخش ،فلسفینژاد و شریعتمدار .)0322 ،اختالل اضطراب

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

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

دانتس )210۹ ،که در آن شخص تالش میکند راهحلهای سازش

اجتماعی خاص مشخص میشود (اسپین ،سین ،هاروود ،مندز و هاپه،

یافته برای مشکالت تنیدگیآور را شناسایی کند .توانایی حل مس له

 .)2102این اختالل بسیار شایع بوده و درصد قابل توجهی از نوجوانان

اعمال هدف گرایانهای هستند که به منظور حل موفقیت آمیز یک

و دانشجویان در طول زندگی خود به آن دچار میشوند (ماتکا،

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

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

هدف یا وظیفه بینظیر دارد .این مراحل شامل تعریف و فرمولبندی

اجتماعی که به عنوان هراس اجتماعی نیز شناخته میشود؛ اولین بار

مشکل ،تهیه فهرستی از راهحلها ،تصمیمگیری ،بهکارگیری

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

راهحلها و ارزیابی نتایج راهحلها است (صدری و اسدی.)032۵ ،

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

این توانایی یکی از کارآمدترین شیوههای کنارآمدن مس لهمدار است

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

و به معنی فرآیند تفکرمنطقی و منظمی است که به فرد کمک میکند

امیری ،عابدی و مولوی0322 ،؛ به نقل از بشارت ،مسعودی ،دهقانی،

تا هنگام رویارویی با مشکالت ،راهحلهای متعددی را جستجو کند

مطهری و پورخاقان.)0323 ،

و سپس بهترین راهحل را انتخاب نماید (محزون زاده بوشهری،

براساس نتایج ،اختالالت شخصیت نقش مؤثر و اساسی در

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

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

و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش و تنیدگی را کاهش میدهد

دارند (ارشادیمنش ،کیانی ،نظری و فرجی .)0323 ،اختالل

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

شخصیت عبارت است از الگوی سازش نایافته و بادوام تجربه درونی

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

و رفتار که به زمان نوجوانی یا جوانی برمیگردد و حداقل در دو زمینه

رونزانی و بارون)2102 ،؛ بهگونهای که کنارآمدن ،شایستگی کلی و

از چهار زمینه زیر آشکار میشود :شناخت ،هیجان پذیری ،عملکرد

بهبود جسمی و روانی را افزایش میدهد و به ترتیب از اثرات منفی

میان فردی و کنترل تکانه .این الگوی انعطافناپذیر در موقعیتهای

تنیدگیهای روزانه بر سالمت جسمی و روانی افراد میکاهد (شمس

فردی و اجتماعی مختلف مشهود است و موجب پریشانی یا اختالل

و امیریان .)032۵ ،مطالعات نشاندادهاند آموزش بر پایه حل مس له

میشود (انجمن روانپزشکی امریکا .)2103 ،اختالالت شخصیت

اجتماعی باعث افزایش توانایی افراد در حیطه توانشهای فنی،

براساس شباهتهای توصیفی در سه خوشه گروهبندی میشوند.

اجتماعی ،شناختی ،مدیریتی ،تحقیقی ،آموزشی و دانش میشود

خوشه  :Aشامل اختالالت شخصیت پارانوئید ،اسکیزوئید و

(شکوهی ،رمانی و پورکریمی.)0323 ،

اسکیزوتایپی میشود .افراد مبتال به این اختالالت اغلب عجیب و

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

غیرعادی به نظر میرسند .خوشه  Bمشتمل بر اختالالت شخصیت

دانشجویی مطرح میشود و از اهمیت فراوانی هم برخوردار است

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

اضطراب اجتماعی میباشد .فردی که مبتال به اضطراب اجتماعی

اختالالت اغلب نمایشی ،احساساتی و دمدمی به نظر میرسند.

است ،هیچگونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی

اختالالت شخصیت خوشه  Cمشتمل بر اختالل شخصیت اجتنابی،
582

علی محمدزاده و همکاران

رابطه صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی با اضطراب اجتماعی و حل مس له...

وابسته و وسواس ناخودداری .اغلب افراد مبتال به این اختالالت

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

مضطرب و وحشتزده به نظر میرسند (انجمن روانپزشکی امریکا،

صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی با اضطراب اجتماعی و حل مس له

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

اجتماعی در بین دانشجویان انجام میشود.

پارانوئید میباشد .مشخصه افراد مبتال به این اختالل ،شکایت و

روش

بیاعتمادی دیرپا نسبت به همه است ،مسئولیت این احساسات ازنظر

روش تحقیو حاضر از نوع همبستگی بود .جامعهآماری پژوهش

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

شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیامنور تبریز در سال تحصیلی 2۹-22

متخاصم ،تحریکپذیر و خشمگین هستند .افراد متعصب و

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

جزماندیش ،کسانی که مدارکی دال بر تخلف دیگران از قانون جذب

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

میکنند ،افرادی که به همسر خود سوءظن مرضی دارند اغلب دچار

و مورگان نمونهای به حجم  3۹2نفر با استفاده از روش نمونهگیری

اختالل شخصیت پارانوئید هستند (انجمن روانپزشکی امریکا،

تصادفی طبقهای (بر اساس نسبتهای جنسیتی) انتخاب شدند .بدین

.)2103

ترتیب بعد از هماهنگی الزم با مسئوالن آموزش دانشگاه،

اختالل شخصیت اسکیزوتایپی به عنوان تمایل به روان گسیختگی

پرسشنامههای پژوهش شامل پارانوئید گرین و همکاران ()211۹؛

یا تظاهرات خفیف در جمعیت بهنجار تعریف میشود (کبیرنژاد،

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

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

دروزیال ،چانگ و سانا ( )2112و اضطراب اجتماعی کانور و

غیربالینی اغلب به عنوان اسکیزوتایپی به آن اشاره میشود ،یک

همکاران ( )2111در اختیار دانشجویان قرارگرفت و دادههای الزم

ساختار چندبعدی است که به مجموعهای از عوامل شخصیتی و

پس از جمعآوری با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون

زیستی اشاره دارد که در سبک شناختی و تجارب ادراکی آشکار

و رگرسیون چند متغیره همزمان در نرمافزار  Spss-22تجزیه و تحلیل

میگردد (عاشوری ،محمدزاده ،نجفی و زراعتکار .)032۵ ،مطالعات

گردید.

چندی به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت پارانوئید و

ابزار

اسکیزوتایپی و ابعاد روانی پرداختهاند ،در همین راستا قراباغی،

پرسشنامه تفکرات پارانوئید :ابزاری است که جهت اندازهگیری

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

صفات و رگههای تفکر پارانوئید توسط گرین و همکاران ()211۹

معناداری بین ویژگی شخصیتی مسئولیتپذیر (توانا بودن در مس له

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

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

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

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

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

پارانوئید رابطه معناداری وجود دارد .همچنین کیازند و هدایت

زیاد) درجهبندی میشوند .این پرسشنامه در بین جمعیت بالینی و

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

غیربالینی مورد مطالعه قرار گرفته و ضریب قابلیت اعتماد به روش

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

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

میتوان دریافت که اضطراب اجتماعی و حل مسئله در مسائل

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

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

عزتاهلل و غدیری ( )032۵درستی و قابلیت اعتماد آن را بررسی و

از صفات شخصیت تحت ت ثیر قرار گرفته و زمینه ساز کنارهگیری

ت یید کردهاند .قابلیت اعتماد با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/۹2

اجتماعی و پیدایش مشکالت روانشناختی میگردند .از آنجایی که

به دست آمده است.

در سطو بالینی نقصهای بین فردی از ویژگیهای اختالالت پارانوئید

پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی :این مقیاس به منظور سنجش

و اسکیزوتایپی میباشد ،در سطو غیربالینی هم اضطراب و حل مس له

الگوهای شخصیتی اسکیزوتایپی ساخته شده و عمدتاً نشانه شناسی

اجتماعی ممکن است با صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی رابطه داشته

مثبت اسکیزوتایپی را میسنجد .این پرسشنامه شامل  32ماده میباشد

باشند .اما تاکنون همبستههای بین فردی این دو صفت شخصیتی مورد

که به صورت بلی  /خیر جواب داده میشود .جواب بلی نمره یک و
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جواب خیر نمره صفر میگیرد .این مقیاس دارای سه عامل تحت

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

عنوان عاملهای تجارب ادراکی غیرمعمول ،سوظن پارانوئید /

است .نمرهگزاری این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای

اضطراب اجتماعی و تفکر سحرآمیز است .جکسون و کالریچ

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

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

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

کردهاند .همچنین راولینگز ،کالریج و فریمن ( )2110ضریب قابلیت

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

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

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

اسکیزوتایپی گزارش کردهاند .درستی همزمان این پرسشنامه با

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

مقیاس روانآزردگی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ در فرهنگ اصلی

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

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

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

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

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

( )03۹۴انجام گرفته است .درستی همزمان این مقیاس و عاملهای آن

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

با مقیاس روانآزردگی فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی

 1/20گزارش کرده است .همچنین همسانی درونی در زیرمقیاسهای

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

ترس ،اجتناب و ناراحتی بدنی به ترتیب  1/2۵ ،1/2۴و  1/2۵بهدست

پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی از درستی عاملی و افتراقی مطلوبی هم

آمده است (حسنوند عموزاده.)03۹۱ ،

برخوردار است .همچنین قابلیت اعتماد بازآزمایی در فاصله  ۴هفتهای

يافتهها

کل مقیاس  1/۹۱و خرده مقیاسهای تجارب ادراکی غیرمعمول،

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

سوظن پارانوئید و اضطراب اجتماعی و تفکر سحرآمیز به ترتیب

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

 1/2۵ ،1/۱۵و  1/۵2محاسبه شده است.

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

مقیاس توانایی حل مس له :این مقیاس توسط دی زواال و همکاران

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

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

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

منطقی مس له ،جهتگیری منفی ،سبک برانگیختگی ،و سبک اجتنابی

با توجه به آنکه سطو سنجش متغیرها فاصلهای بوده است لذا از

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

شاخص های میانگین و انحراف استاندارد برای بررسی آن استفاده

مخبری ،درتاج و دره کردی ( )03۹2ضریب آلفای کرونباخ این ابزار

شد؛ بر اساس نتایج جدول  0میانگین متغیرهای مالك صفات

را  1/۹۵گزارش کردهاند .همچنین ،آنها به منظور بررسی درستی

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

همزمان پرسشنامه ،از اجرای همزمان خرده مقیاس سازش یافتگی

بین مؤلفههای متغیر حل مسئله اجتماعی نیز بیشترین میزان میانگین

اجتماعی پرسشنامه سازش یافتگی استفاده کرده و به این نتیجه

متعلو به سبک اجتنابی و کمترین میزان به جهتگیری منفی

رسیدند که همبستگی مقیاس کلی و خرده مقیاسهای این پرسشنامه

اختصاص دارد .در متغیر اضطراب اجتماعی نیز باالترین میانگین

با خرده مقیاس سازش یافتگی اجتماعی باال میباشد .این همبستگیها

متعلو به اجتناب و پایینترین آن به ناراحتی بدنی اختصاص دارد .در

بیانگر درستی همزمان باالی پرسشنامه مذکور و خرده مقیاسهای آن

جدول  0ضریب همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالك گزارش

میباشد .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای پنج خرده

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

مقیاس «جهتگیری مثبت ،حل منطقی مس له ،جهتگیری منفی،

مثبت و حل منطقی مسئله رابطه منفی معنیدار و با جهتگیری منفی،

سبک برانگیختگی و سبک اجتنایی» به ترتیب ،1/20 ،1/۱۹ ،1/۱0

سبک برانگیختگی و سبک اجتنابی رابطه مثبت معنیدار ()P> 1/10

 1/2۴و  1/۱2به دست آمد.

دارد .همچنین بین مؤلفههای اضطراب اجتماعی و پارانوئید رابطه

پرسشنامه اضطراب اجتماعی :پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور

مثبت معنیدار مشاهده گردید ( .)P> 1/10مطابو اطالعات این

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

جدول ،صفات اسکیزوتایپی با حل منطقی مس له رابطه منفی معنیدار
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رابطه صفات پارانوئید و اسکیزوتایپی با اضطراب اجتماعی و حل مس له...

( )P> 1/1۵و با جهتگیری منفی ،سبک برانگیختگی و سبک

شده که نشاندهندة میزان تغییرات الگوی رگرسیون در کل متغیر

اجتنابی رابطه مثبت معنیدار ( )P> 1/10دارد .همچنین بین مؤلفههای

مالك است ،برای الگو برابر  1/۴۱میباشد .به این معنی که الگوی

اضطراب اجتماعی و پارانوئید رابطه مثبت معنیدار مشاهده گردید

ارائه شده  ۴۱درصد واریانس صفات پارانوئید را پیشبینی میکند.

( .)P> 1/10جهت بررسی توانایی پیشبینی مؤلفههای حل مسئله

همچنین بر اساس نتایج ،میزان  Fمحاسبه شده ،تحلیل واریانس

اجتماعی و اضطراب اجتماعی در پیشبینی صفات پارانوئید و

رگرسیون صفات پارانوئید بر اساس مؤلفههای حل مسئله اجتماعی

اسکیزوتایپی از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد .بدین

(جهتگیری مثبت ،منفی ،حل منطقی مسئله و سبک برانگیختگی و

منظور تحلیلهای اولیه بهمنظور اطمینان از عدم تخطی از مفروضههای

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

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

میباشد (P>1/110؛  32۹(= 2/202و  )F)۹و حاکی از این است که

پیشفرضهای تحلیل رگرسیون انجام شد .مقادیر تحمل بیشتر از

رگرسیون متغیرهای پیشبین به طرف متغیر مالك از نظر آماری

 1/10نشاندهندة عدم وجود همخطی و شاخص تورم واریانس برای

معنیدار است ،بنابراین الگوی رگرسیونی از اعتبار الزم برخوردار

تمامی مولفهها کمتر از  01به دست آمد؛ لذا فرض استقالل متغیرها

میباشد .نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میدهند که مؤلفههای

پذیرفته میشود .به عالوه ،مقدار آمارة دوربین  -واتسون برای مؤلفه-

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

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

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

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

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

میتوان نتیجه گرفت که فرض استقالل دادهها رعایت شده است.

 )t= ۵/02نقش معنیداری در پیشبینی صفات پارانوئید دارند .برای

در جدول  2نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون برای پیشبینی

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

صفات پارانوئید بر اساس مؤلفههای حل مس له اجتماعی و اضطراب

بدنی ( )t= 0/۵۵0مقدار  tدر سطو معنیداری قرار ندارند لذا این سه

اجتماعی ارائه شده است .بر اساس نتایج ،مجذور ضریب تعیین تعدیل

مؤلفه در پیشبینی صفات پارانوئید از توان الزم برخوردار نیستند.

جدول .0آمار توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرها
2

3

۴

ردیف

متغیر

0

0

پارانوئید

0

2

اسکیزوتایپی

**1/۴۵

0

3

جهتگیری مثبت

**-1/220

-1/1۵۱

0

۴

حل منطقی مس له

**-1/32

*-1/02۱

**1/22۴

0

۵

جهتگیری منفی

**1/۴22

**1/32۱

-1/113

-1/1۵۴

۱

سبک برانگیختگی

**1/323

۵

۱

2

۹

2

01

0

**1/201

1/1۹2

1/12۹

**1/۴2۹

0

2

سبک اجتنابی

**1/2۱۵

**1/2۵2

**1/0۹2

1/10۱

**1/322

**1/۴۱۵

0

۹

ترس

**1/۵۱3

**1/333

**-1/0۴۱

**-1/0۴2

**1/22۵

**1/221

**1/3۵۹

0

2

اجتناب

**1/۵22

**1/3۵۹

**-1/0۵3

**-1/022

**1/302

**1/2۵۵

**1/3۴2

**1/2۹۴

0

01

ناراحتی بدنی

**1/۴۱۹

**1/2۹۹

**-1/022

**-1/0۹2

**1/0۱0

**1/21۱

**1/2۱2

**1/۱23

**1/2۵0

0

میانگین

3۴/1۴0

۵3/۱۵2

03/۱۴2

03/30۹

02/22۵

02/222

03/2۹۴

02/2۵2

0۴/۱۹۵

۹/۱۵2

انحراف معیار

۱/ ۹

۱/3۴2

۴/122

3/22

3/2۱2

3/2۴2

3/۵۴0

۴/2۵۱

۵/22۴

3/210

واریانس

012/2

۴1/22

0۱/۱

0۵/2

01/۱

01/۱

02/۵

22/۱

33/3

0۵/2
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جدول .2پیشبینی صفات پارانوئید بر اساس مؤلفههای حل مس له اجتماعی و اضطراب اجتماعی
متغیر پیشبین

ضریب استاندارد

t

P

جهتگیری مثبت

-1/002

-2/1۱۹

1/132

حل منطقی مس له

-1/0۵1

-2/222

1/112

جهتگیری منفی

1/2۴1

۵/3۵2

1/110

سبک برانگیختگی

1/022

2/220

1/11۱

سبک اجتنابی

-1/122

-1/۴۹3

1/۱22

ترس

1/323

۵/02

1/110

اجتناب

1/1۵2

1/۹۴2

1/32۹

ناراحتی بدنی

1/122

0/۵۵0

1/022

R

1/2۵0

 R2تعدیل شده

1/۴۱

F

سطو معنیداری

1/110

2/202

جدول .3پیشبینی صفات اسکیزوتایپی بر اساس مؤلفههای حل مس له اجتماعی و اضطراب اجتماعی
متغیر پیشبین

ضریب استاندارد

t

P

جهتگیری مثبت

1/1۵0

1/22۴

1/۴2

حل منطقی مس له

-1/01۴

-0/۵2۴

1/02۹

جهتگیری منفی

1/212

3/2۱۵

1/110

سبک برانگیختگی

1/11۹

1/0۴۹

1/۹۹3

سبک اجتنابی

1/120

0/232

1/202

ترس

1/1۹

0/12۱

1/31۱

اجتناب

1/0۵0

0/2۵2

1/1۹0

ناراحتی بدنی

1/1۵۴

1/23

1/۴۱۱

R

1/32۹

 R2تعدیل شده

1/020

F

23/2۹1

سطو معنیداری

1/110

در جدول  3نیز نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون برای پیشبینی

جهتگیری مثبت و حل منطقی مس له رابطه منفی ،و جهتگیری

صفات اسکیزوتایپی بر اساس مؤلفههای حل مس له اجتماعی و

منفی ،سبک برانگیختگی و سبک اجتنابی رابطه مثبتی با صفات

اضطراب اجتماعی ارائه شده است .بر اساس نتایج این جدول ،مجذور

پارانوئید دارند .این نتایج همسو با نتایج شبانی و همکاران (،)032۴

ضریب تعیین تعدیل شده که نشاندهندة میزان تغییرات الگوی

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

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

( ،)03۹۹ملکشاهیفر ( ،)03۹2محمدزاده و سهرابی ( ،)032۱هاندل

که الگو  02درصد واریانس صفات اسکیزوتایپی را پیشبینی میکند.

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

همچنین بر اساس نتایج ،میزان  Fمحاسبه شده ،تحلیل واریانس

کراپر و روز ( )2102است .در تبیین این نتایج میتوان گفت فرد

رگرسیون صفات اسکیزوتایپی بر اساس مؤلفههای حل مسئله

دارای صفات پارانوئید ممکن است بیش ذهنیسازی داشته باشد،

اجتماعی و اضطراب اجتماعی معنادار میباشد (P> 1/110؛ 23/2۹1

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

=( 32۹و  )F)۹و حاکی از این است که رگرسیون متغیرهای پیشبین به

براساس باورهای غلط پشیبینی میکنند .نقص در استفاده از اطالعات

طرف متغیر مالك از نظر آماری معنیدار است ،بنابراین الگوی

زمینهای در آنها باعث میشود که استنباطهای غلطی درباره حاالت

رگرسیونی از اعتبار الزم برخوردار میباشد.

ذهنی دیگران داشته باشند و به تبع آن توانایی حل مس له اجتماعیشان

نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میدهند که فقط جهتگیری منفی

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

( )t=3/2۱۵ ،P>1/110متغیر اسکیزوتایپی را پیشبینی میکند .بقیه

منطقی به مسائل محیطی خود نگاه میکنند .این افراد استنباطهای

مؤلفهها در پیشبینی متغیر مالك سهم معنیداری ندارند.

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

بحث و نتيجهگيری

منطقی استفاده میکنند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین سبک

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

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

صفات پارانویید رابطه معنادار وجود دارد؛ براساس یافتهها،

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

همچنین بین سالمتروانی دانشجویان و تفکر پارانوئید آنها رابطه

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

منفی و معنی داری وجود دارد و در نهایت این که بین نهاییخواهی

افراد چنین فرض میکنند که دیگران قصد آسیب رساندن به آنها را

و تفکر پارانوئید دانشجویان رابطه معنیدار وجود دارد .بر اساس نتایج

دارند و بیاعتمادی فراگیر و ناموجه ویژگی اصلی آنها به حساب

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

میآید .افراد دارای صفات پارانوئید به اطرافیان خود شکاك و

اختالل پارانوئید ،یک نوع بیماری بدگمانی شخصیتی میباشد که فرد

بیاعتماد و کمتر نگاه مثبت دارند؛ این افراد کمتر تمایل دارند با نگاه

را درگیر خود میکند و به گونه اختالل در افراد به وجود میآید.

و جهتگیری مثبتی به قضایا و مسائل پیرامون خود بنگرند .با توجه

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

به آنکه در بین افراد دارای صفات پارانوئید نگرشهای منفی و بیپایه

ترس همراه است ،استفاده میکنند ،موقعیتی که میدانند منطقی و

و اساس نسبت به رویدادهای محیطی زیاد است ،جهتگیری منفی

واقع بینانه نیست .بسیاری از افراد ،برای آنچه میخواهند بگویند و یا

زیادی نیز به حل مسائل دارند؛ جهتگیری منفی به مسائل باعث

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

ناکارآمدی فکری و تالشهای فرد در مواجهه با شرایط تنشزا

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

میشود و به او اجازه نمیدهند در مسیر تحقو اهدافش تالش کند و

میتواند افراد را به سوی اندیشههای پارانویایی سوق دهد ،بنابراین

به صورت منطقی تفکر کند؛ لذا بدین دلیل میتوان گفت که رابطه

میزان اضطراب اجتماعی در بین این افراد باالتر است.

مثبت و مستقیمی بین جهتگیری منفی و صفات پارانوئید وجود دارد.

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

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

اسکیزوتایپی رابطه معنادار وجود دارد .نتایج بدست آمده با نتایج

پارانوئید رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد؛ سبک اجتنابی گویای

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

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

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

پارانوئید به دلیل فقدان بینش و آگاهی نسبت به این موضوع که بخش

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

مهمی از مشکالت پیش آمده به دلیل ویژگیهای دورنی و ذهنی

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

خودشان است مشکالت موجود را انکار میکنند .با توجه به آنکه در

و همراستا میباشد .ازدیگر یافتههای این پژوهش این بود که رابطه

بین افراد دارای صفات پارانوئید میزان بیاعتمادی به دیگران بیشتر

معناداری بین صفات اسکیزوتایپی با اضطراب اجتماعی وجود دارد؛

است و همچنین نادیده گرفتن مشکالت و مسائل و همچنین اطرافیان

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

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

اجتماعی ،میزان صفات اسکیزوتایپی نیز افزایش مییابد .نتایج بدست

افراد موجه به نظر میرسد.

آمده از این بخش را نیز میتوان همسو با نتایج کیازند و همکاران

یافتهها در بررسی رابطه بین صفات پارانوئید با اضطراب اجتماعی

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

نشان داد که رابطه معناداری بین صفات پارانوئید با اضطراب اجتماعی

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

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

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

افزایش اضطراب اجتماعی ،میزان صفات پارانوئید نیز افزایش مییابد.

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

نتایج به دست آمده همسو با یافتههای شبانی و همکاران (،)032۴

این نتایج میتوان گفت که اختالل شخصیت اسکیزوتایپی الگویی

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

فراگیر از کاستیهای اجتماعی و بین فردی است که با تحریفهای

( ،)03۹۹ملکشاهیفر ( ،)03۹2هندال و همکاران ( )210۹و کاسگریو

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

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

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

به بررسی رابطه بین سالمتروان با تفکر پارانوئید و نهاییخواهی

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

پرداختهاند .نتایج این تحقیو نشان داد که بین سالمتروانی

نزدیک و صمیمانه مشخص میشود؛ با توجه به آنکه افرادی که

دانشجویان و نهاییخواهی آنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

دارای صفات اسکیزوتایپی هستند ،در برقراری ارتباط توانایی
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مجله علوم روانشناختی

ضعیفتری نسبت به بقیه افراد دارند؛ لذا میزان اضطراب در این افراد

دانشجویان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،

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

.2۹-20 ،)2۴(22
جهانبخشی ،زهرا؛ برجعلی ،احمد؛ فرح بخش ،کیومرث؛ فلسفی نژاد،

میزان ارتباط در افراد کمتر باشد میزان اضطراب افزایش مییابد؛

محمدرضا و شریعتمدار ،آسیه ( .)0322فراتحلیل درمانهای

دالیل این امر تفاوتهای زیستی ،نقشهای اجتماعی ،قوانین،

روانشناختی بر کاهش اختالل اضطراب اجتماعی در کودکان و

سنتهای جاری و فرهگ و به ویژه نگرشهای منفی و باورهای منفی

نوجوانان .مجله روانشناسی مدرسی.33-۵3 ،)2(2 ،

نسبت به همنوعان خود میباشد .به طور کل نتایج این پژوهش نشان

حسنوند عموزاده ،مهدی ( .)03۹۱بررسی روایی و پایایی مقیاس فوبی

داد که جهتگیری مثبت و حل منطقی مس له رابطه منفی با

اجتماعی .پایاننامه کارشناسی روانشناسی بالینی ،دانشکده

اسکیزوتایپی و جهتگیری منفی ،سبک برانگیختگی و سبک

روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شاهد.

اجتنابی رابطه مثبتی با دارند.

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

این مطالعه دارای محدودیتهای بود که از جمله آنها میتوان به

تکانشوری و خودکارآمدی در دانشآموزان زورگو و عادی.

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

پژوهش در نظامهای آموزشی.0-02 ،)32(01 ،

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

شبانی ،مهدی؛ بختی ،مجتبی و شبانی ،ادریس ( .)032۴رابطه صفات

ناممکن میسازد .با توجه به این محدودیتها پیشنهاد میشود در

شخصیتی و ناگویی خلقی با اضطراب سالمتی .دومین کنفرانس

تفسیر نتایج حاضر این محدودیتها را در نظر بگیرند.

ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی
و فرهنگی .تهران ،ایران.

منابع

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

احمدی ،سعید و امینی ،فروتن ( .)032۴بررسی رابطه بین سالمتروان با

آموزش توانش حل مس له بین فردی بر افزایش توانشهای

تفکر پارانوئید و نهاییخواهی .اولین همایش ملی راهکارهای

اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان دیرآموز پایه

توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ،مشاوره و آموزش در

اول دبستان .مطالعات روانشناختی.0-2۵ ،)۴(01 ،

ایران.

شمس ،فاطمه و امیریان ،مژگان ( .)032۵نقش واسطهای خودکارآمدی در

ارشادیمنش ،سودابه؛ کیانی ،سیاوش؛ نظری ،سیفاهلل؛ فرجی ،مهدی

رابطه ویژگیهای شخصیتی با توانشهای اجتماعی .روشها و

( .)0323ارتباط میان ابعاد دوستی و ریخت شخصیتی .فصلنامه

مدلهای روانشناختی.0۴-2۵ ،)22(۹ ،

علمی پژوهشی علوم روانشناختی.۴11-۴0۱ )۵0( 03 ،

صدری ،اسماعیل و اسدی ،سارا ( .)032۵اثربخشی برنامه توانشهای

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

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

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

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

اضطراب اجتماعی دختران نوجوان .مطالعات روانشناسی بالینی۹ ،

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

(.03۹-002 ،)31

رابطه ویژگیهای شخصیت و بهزیستی مذهبی  /معنوی با صفات

البرزی ،محبوبه؛ انباری ،عبدالرحمن و خوشبخت ،فریبا ( .)0322بررسی

شخصیت اسکیزوتایپی .روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،

نقش توانشهای اجتماعی و جو خانواده در حل مس له اجتماعی:

.23۹-231 ،)3(22

نقش واسطهای انعطاف پذیری شناختی .مطالعات روانشناسی

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

تربیتی.0-3۴ ،30 ،

وجود بر توانشهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی دانشآموزان

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

پسر .نشریه پرستاری کودکان.0-۹ ،)0(۵ ،

پورخاقان ،فاطمه ( .)0323رابطة نشانههای اضطراب اجتماعی با

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

خشم :نقش میانجیگری دشواریهای نظمجویی هیجان .فصلنامه

( .)032۵اعتبارسنجی مقیاس تفکرات پارانوئید در جامعه ایرانی.

علمی پژوهشی علوم روانشناختی.320-332،)۵0( 03 ،

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.۴2-۵3 ،)۹(01 ،

بیانی ،علی اصغر؛ رنجبر ،منصور و بیانی ،علی ( .)0320بررسی رابطه بین
توانایی حل مسئله اجتماعی با افسردگی و هراس اجتماعی در
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