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Abstract
Aim: Social anxiety disorder is the most common anxiety
disorders that should be of interest to researchers.
Method: This study investigates the role of meta-beliefs
(cognitive beliefs, negative meta-belief and mental
control) in prediction variance of social anxiety. This
study was descriptive –correlation, that and statistical
population consist of all clients suffering from social
anxiety disorder in Kermanshah city in 2015. For selection
of sample size using available sampling number 300
people were selected. The tools for collection of data were
Social Anxiety Questionnaire of Connor et al (2000),
Social Anxiety Meta Cognitive questionnaire of
Mahmoodi et al (2015) and Structured Interview (SCID).
For analysis of data using Pearson correlation and
multiple regression analysis. Results: The results showed
that there was significant positive relationship among
social anxiety and elements of cognitive ability, mental
control and negative meta-beliefs (P<0.001). Results of
regression showed that negative meta-belief and mental
control could predict variance of social anxiety (R2=21%,
P<0.001). While the component of cognitive ability was
not able to predict social anxiety variation. Conclusion:
With regard the role of meta-cognitive beliefs in
continuity of social anxiety, it seems that changing these
components can improve and reduce of social anxiety.
Keywords: social anxiety, meta cognitive beliefs,
cognitive beliefs, negative meta-belief and mental control
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چکیده

 اختالل اضطراب اجتماعی از شایعترین اختالالت اضطرابی است که باید:هدف

 پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفههای.مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد

- فراباورهای منفی و کنترل ذهنی) در پیش،باورهای فراشناختی (توانایی شناختی
 این پژوهش: روش.بینی اضطراب اجتماعی در جمعیت بالینی پرداخته است

توصیفی از نوع همبستگی بود که جامعهی آماری آن را کلیه مراجعان مبتال به
 برای. تشکیل میداد4931 اختالل اضطراب اجتماعی شهر کرمانشاه در سال
 نفر00 3 انتخاب نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس تعداد
 ابزار جمعآوری. انتخاب شدند،که به مراکز مشاورهای مراجعه کرده بودند
 پرسشنامه،)0 200 ( اطالعات مقیاس اضطراب اجتماعی کانور و همکاران
) و مصاحبه بالینی3931( فراشناخت اضطراب اجتماعی محمودی و همکاران
 برای تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و.) بودSCID( ساختاریافته

 نتایج نشان داد که بین اضطراب: یافته.تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد
 فراباورهای منفی و کنترل ذهنی رابطهی،اجتماعی و مؤلفههای توانایی شناختی

 نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که.) P<0/ 001 ( مثبت معناداری مشاهده شد
مؤلفههای فراباورهای منفی و کنترل ذهنی قادر به پیشبینی واریانس اضطراب
 حال آنکه مؤلفهی توانایی شناختی،) P<0/ 001 ،R2= 0/ 21 ( اجتماعی بودند

 با توجه به نقش: نتیجهگیری.قادر به پیشبینی واریانس اضطراب اجتماعی نبود
 به نظر میرسد که،مؤلفههای باورهای فراشناختی در تداوم اضطراب اجتماعی
.تغییر این مؤلفهها میتواند به بهبود و کاهش اضطراب اجتماعی کمک کند
، توانایی فراشناختی، باورهای فراشناختی، اضطراب اجتماعی:کلید واژهها
 فراباورهای منفی،کنترل ذهنی
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مقدمه
اختالل اضطراب اجتماعی اینگونه تعریف میشود :ترس افراطی یا غیرمعمول از موقعیتهایی که رفتار یا عملکرد فرد ممکن است
مورد وارسی و ارزیابی قرار بگیرد و این ترس ناشی از این انتظار است که فرد به طور منفی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت و منجر
به دستپاچگی و تحقیر وی شود (سوزیک و همکاران .) 008 2 ،اختالل اضطراب اجتماعی سومین اختالل روانپزشکی و شیوع آن
حدود  % 13است (تولبور .) 2011 ،منشأ آشفتگیهای افراد مضطرب اجتماعی ممکن است ماهیت ساختاری داشته باشد و یا اینکه با
استراتژیهای بیماران برای ارزیابی و کنترل افکار مرتبط باشد (اسپکتور و همکاران 2002 ،؛ ولز .) 2009 ،در همین راستا محققان نشان
دادهاند که عالئم اضطرابی ممکن است ناشی از انتخابهای گزینشی باشد که تحت تأثیر باورهای فراشناختی قرار دارند (ولز و
همکاران ، 2001 ،یلماز و همکاران .) 2011 ،به عبارتی الگوهای نظری بر نقش و اهمیت فرآیندهای شناختی ،علیالخصوص
فراشناخت در تداوم این اختالل تأکید دارند (حسنوند عموزاده و همکاران .)2931 ،فراشناخت به ساختارهای روانشناختی ،اطالعات،
رویدادهایی اشاره دارد که در کنترل ،اصالح و تفسیر تفکر نقش دارند (گولدین و همکاران.) 2014 ،
ولز به تعیین باورهای فراشناختی در شکلگیری اضطراب اجتماعی پرداخته است (بک .) 76 91 ،وی به یک سندرم در این افراد یعنی
سندرم توجهی -شناختی اشاره کرد که شامل فکری است که به صورت تکراری و با مشکل در کنترل در شکل نگرانی و نشخوار
ذهنی و رفتار خودبازنگری نمایان میشود .فعالیت و پایداری این سندرم در پاسخ به استرس بستگی به عقاید فراشناختی ناسازگار
دارد .وی همچنین دریافت که بیماران در مورد استفاده از نگرانی به عنوان یک وسیله مقابلهای ،برخی فراشناختهای مثبت و در
مورد کنترلناپذیری و احتمال تأثیرات منفی ،برخی فراشناختهای منفی را دارا هستند (ساریاهو و همکاران .) 2009 ،فراشناخت شامل
سه بعد کنترل ذهنی ،فراباورهای منفی و توانایی شناختی است (محمودی و همکاران .)3931 ،منظور از کنترل ذهنی پاسخهایی است
که افراد برای کنترل فعالیتهای نظام شناختی خود نشان میدهند (بیابانگرد .) 1381 ،فراباورهای منفی یا باورهای فراشناختی منفی به
کنترلناپذیری ،اهمیت و معنی رخدادهای شناختی درونی مثل افکار و باورهای معمولی مربوط میشوند (ولز .) 2007 ،و منظور از

توانایی شناختی ،استعداِدِد پردازش ،فراگیری ،دستکاری ذهنی اطالعات و به طور خالصه به توانایی یادگیری اطالق میشود
(عسکریپور.) 1388 ،

در خصوص رابطهی باورهای فراشناختی و اضطراب اجتماعی مطالعات اندکی بر روی جمعیت غیربالینی صورت گرفته است که در
زیر به مواردی از آنان اشاره میشود :برهمند (  ) 2004و مارکانتانی و همکاران (  )0 201بین باورهای فراشناختی به خصوص استراتژی
کنترل فکر با افکار اضطرابی در بیماران اضطراب اجتماعی و بیماران اضطراب فراگیر همبستگی قویتری نسبت به گروه کنترل
مشاهده کردهاند.
ولز و همکاران (  ) 2004گزارش کردند که برخی از ابعاد فراشناختی مثل باورهای منفی در خصوص کنترلناپذیری افکار و خطر،
اعتماد شناختی و باورهای مربوط به کنترل افکار با اضطراب رابطه مثبت دارند .نتایج مطالعه بیرامی و همکاران ( )2931نشان داد که
بین باورهای فراشناختی و اضطراب اجتماعی همبستگی مثبت معناداری وجود داشت و ابعاد باور مثبت در مورد نگرانی ،نیاز به کنترل
ِف شناختی ،اطمینان شناختی و کنترل-
فکر و توان حل مسئله اجتماعی نقش معناداری در پیشبینی اضطراب اجتماعی داشتند ،اما وقو ِف

ناپذیری نقش معناداری در پیشبینی اضطراب اجتماعی نداشتند .مطالعهی گلمحمدی و همکاران ( )5931حاکی از رابطه باورهای
فراشناختی با اضطراب اجتماعی بود .وزیری و همکاران (  ) 1387به رابطه باورهای فراشناختی و فوبی اشاره کردهاند .حال آنکه
پژوهش کرمی و همکاران ( )1931رابطهای بین باورهای فراشناختی و اضطراب اجتماعی گزارش نکردهاند.
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با عنایت به مطالعات اندکی که بیشتر بر روی جمعیت غیربالینی انجام شده و همچنین با توجه به شیوع باالی اختالل اضطراب
اجتماعی و آسیبهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی (وونگ و همکاران 2012 ،؛ دیمر و همکاران ) 2013 ،ناشی از این اختالل و
اثرات آن بر کاهش کیفیت زندگی (ویدمن و همکاران 2012 ،؛ رومم و همکاران ،) 2012 ،شناخت عوامل مؤثر در اضطراب اجتماعی
میتواند منجر به تدارک بهتر اقدامات درمانی شود ،لذا قبل از هرگونه پیشنهادی ،این پژوهش در راستای بررسی نقش مؤلفههای
باورهای فراشناختی (توانایی شناختی ،فراباورهای منفی و کنترل ذهنی) در پیشبینی اضطراب اجتماعی بود تا در عین مشخص کردن
روابط متغیرهای فراشناختی با نشانههای اضطراب اجتماعی ،تا حدودی زمینهی شکلگیری اضطراب اجتماعی در بستر عوامل
تأثیرگذار و گسترهی همبستههای مرتبط با آن را مشخص نماید.
روش
جامعهی این پژوهش کلیه مراجعان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی مراکز مشاورهای سطح شهر کرمانشاه در سال  4931بود که با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای انجام پژوهش مذکور ابتدا کسانی را که در مقیاس اضطراب اجتماعی

کانور 1و همکاران ( )0 20 0نمره باالی  19و همچنین در مصاحبه ساختاریافته ( )SCID-Iواجد مالکهای شرکت در پژوهش بودند،
انتخاب شدند .مالکهای ورد به پژوهش؛ گرفتن نمرهی  19و باالتر در مقیاس اضطراب اجتماعی ،دریافت تشخیص اضطراب
اجتماعی با توجه به مصاحبهی بالینی ساختاریافته ،استفاده نكردن بیمار از هر گونه داروي اعصاب و روان و مالکهای خروج از
پژوهش عبارت بودند از :عدم تمایل به همکاری در پژوهش و وجود بیماریهای جسمانی و روانی دیگر .در این پژوهش جنبههای
اخالقی شامل موارد زیر در نظر گرفته شدند :شرکتکنندگان در این پژوهش از اختیار الزم برای همکاری برخوردار بودند ،رضایت
آنان به صورت شفاهی جلب شد ،اطالعات مربوط به شرکتکنندهها محفوط نگه داشته شد و این اطمینان به آنان داده شد که

اطالعات محرمانه بوده و به صورت گروهی گزارش خواهد شد .جهت تحلیل دادهها ،عالوه بر شاخصهای آمار توصیفی از شاخص-
های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد .در نهایت پس از گردآوری
اطالعات و ورود آنها به رایانه ،تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  19انجام شد.
ابزار

 -مصاحبهی بالینی ساختاریافته برای اختالالت محور یک ( SCID-I :)SCID-Iبرای سنجش محور یک کاربرد دارد و

دارای دو نسخهی بالینگر ( )SCID-CVو نسخهی پژوهشی میباشد که در این پژوهش از نسخهی بالینگر استفاده شد .این نسخه
اختاللهایی را که در کلینیکها شایعتر هستند ،پوشش میدهد و نسبت به نسخهی پژوهشی کوتاهتر است و با یک مصاحبهی باز
دربارهی بیماری فعلی و دورههای قبلی بیماری آغاز میگردد .در این نسخه هر کدام از مادهها به سه صورت:؟ (اطالعات نکافی
دربارهی نشانه( - ،عدم وجود نشانه) و ( +وجود نشانه) عالمتگذاری میگردند و شش حوزهی نشانگان روانپریشی ،دورههای
خلقی ،اختاللهای روانپریشی ،اختاللهای خلقی ،اختاللهای مصرف مواد و اضطراب را پوشش میدهد (محمدخانی.) 1389 ،
شریفی و همکاران (  ) 1387توافق تشخیصی متوسط تا خوب (ضریب کاپای باالی  )0/ 60را برای تشخیصهای کلی و خاص به دست
آوردهاند .آنان همچنین کاپای کل تشخیصهای فعلی را  0/ 52و کاپای کل تشخیصهای طول عمر را  0/ 55برآورد کردهاند (نقل از
حسنی و همکاران .)3931 ،شاخص توافق کاپا برای تشخیصهای مقولهای از  0/ 48تا  0/ 98و برای تشخیصهای درون طبقهای از
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 0/ 90تا  0/ 98برآورد گردیده است .همچنین ضریب همسانی درونی آن از  0/ 71تا  0/ 94گزارش گردیده است (مافی و همکاران،
.) 1997

-پرسشنامه اضطراب اجتماعی ( :1)SPINاین پرسشنامه به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردیده است و شامل  17ماده و

سه زیرمقیاس فرعی ترس 6( 2ماده) ،اجتناب 7( 3ماده) و عالئم فیزیولوژیک 4( 4ماده) است و در آن ،هر ماده بر اساس مقیاس پنج
درجهای لیکرت ،نمرهگذاری میشود .این ابزار با دارا بودن ویژگیهای باثبات روانسنجی میتواند به عنوان یک ابزار برای سنجش
شدت عالئم اختالل اضطراب اجتماعی به کار رود و با توجه به اینکه نسبت به کاهش عالیم در طی زمان حساس است ،میتواند به
عنوان یک ابزار غربالگری و نیز برای آزمودن پاسخ به درمان اختالل اضطراب اجتماعی و یا تمیز دادن درمانهای با کارایی متفاوت
به کار گرفته شود (کانور و همکاران .)0 200 ،در این پرسشنامه ،نقطهی برش  19با کارایی یا دقت تشخیصی  ،0/97افراد با اختالل
اضطراب اجتماعی و بدون این اختالل را از هم تشخیص میدهد (دیویدسون و همکاران .) 1997 ،حسنوند عموزاده ( ) 386 1ضریب
آلفای پرسشنامه را در نمونهی غیربالینی ایرانی در نیمهی نخست؛  0/28و در نیمهی دوم؛  ،0/ 76همبستگی دو نیمهی آزمون را  0/ 84و
ضریب همبستگی اسپیرمن براون را  0/ 91گزارش نموده است .همچنین محاسبهی آلفای کرونباخ مربوط به کل آزمودنیها در
زیرمقیاسهای مختلف گزارش شده مقیاس اضطراب اجتماعی یعنی اجتناب0/ 75 ،؛ ترس 0/ 74 ،و ناراحتی 0/ 75 ،رضایتبخش
گزارش شده است.
 پرسشنامه فراشناخت اضطراب اجتماعی محمودی و همکاران ( :)3931این مقیاس برای سنجش ُبُبعد فراشناختیاضطراب اجتماعی تدوین شده است و فراشناختهای مرتبط با اختالل اضطراب اجتماعی را ارزیابی میکند که تعیین این باورهای
فراشناختی میتواند در درمان اختالل اضطراب اجتماعی ثمربخش باشد .این پرسشنامه خودگزارشی شامل  03سؤال است که در طیف
چهار درجهای لیکرت تنظیم شده است به این صورت که =1مخالف=2 ،کمی موافق=3 ،نسبتًاًا موافق و =4خیلی موافق درجهبندی شده
است .عبارات  19 ،41 ، 10 ،5به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .این مقیاس شامل سه قسمت کنترل ذهنی ،ذهن مشغولی یا
فراباورهای منفی و توانایی شناختی است (محمودی و همکاران.)3931 ،
یافتهها
از  00 3پرسشنامه تکمیل شده  69درصد زن و  31درصد مرد بودند .از نظر تحصیالت  24 /3درصد زیر دیپلم 68 /7 ،درصد لیسانس و
 7درصد باالتر از لیسانس بودند .میانگین سنی در شرکتکنندگان  29 / 38و انحراف معیار  12بود .شاخصهای آمار توصیفی
متغیرهای پژوهش در جدول  1گزارش شده است.
ج د و ل  -1ش ا خ ص ه ا ی آ م ا ر ت و ص ی ف ی م ت غ ی ر ه ا ی پ ژ و ه ش
میانگین

انحراف معیار

3/ 31

0/ 946

متغیر

2/16

0/ 974

توانایی شناختی

3/ 27

0/ 871

فراباورهای منفی

3/ 17

0/ 67 9

کنترل ذهنی

3/ 26

0/ 86 8

اضطراب اجتماعی
باورهای فراشناختی کلی

1

)Social Phobia Inventory (SPIN
fear
3
avoidance
4
physiological symptom
2
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که متغیر اضطراب اجتماعی با باورهای فراشناختی کلی (  ،) r=0/1 52توانایی شناختی
(  ،) r=0/ 368فراباورهای منفی ( ) r=0/983و کنترل ذهنی ( ) r=0/993همبستگی مثبت معناداری در سطح  P< 0/ 001داشت (جدول
.)2
ج د و ل  -2ن ت ا ی ج ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن م ت غ ی ر ه ا ی پ ژ و ه ش
متغیرها

اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی

1

باورهای فراشناختی کلی

*0/1 52

باورهای فراشناختی کلی

توانایی شناختی

فراباورهای منفی

کنترل ذهنی

1

توانایی شناختی

*0/ 368

*0/ 257

فراباورهای منفی

*0/983

*0/ 311

کنترل ذهنی

*0/993

*0/ 232

1
1

*0/ 579
*0/ 622

1

*0/ 515

*P<0/ 001

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که کنترل ذهنی و فراباورهای منفی  21درصد واریانس متغیر اضطراب اجتماعی را
پیشبینی کرد ،نتایج ضریب رگرسیونی بتا نشان داد که کنترل ذهنی (  ) t=3/ 291 ،β=0/ 224و فراباورهای منفی ( 3/ 262 ،β=0/ 213
= )tدر سطح  P<0/ 001توانستند پراکندگی متغیر اضطراب اجتماعی را پیشبینی کنند ،حال آنکه توانایی شناختی قادر به تبیین
واریانس متغیر اضطراب اجتماعی نبود (جدول .)3
ج د و ل  -3ن ت ا ی ج ت ح ل ی ل ر گ ر س ی و ن ب ر ا ی پ ی ش ب ی ن ی ا ض ط ر ا ب ا ج ت م ا ع ی ب ر ا س ا س ک ن ت ر ل ذ ه ن ی  ،ف ر ا ب ا و ر ه ا ی م ن ف ی و ت و ا ن ا ی ی ش ن ا خ ت ی
متغیرهای پیشبین

R

R2

F

P-value

کنترل ذهنی
فراباورهای منفی

0/ 46

0/ 21

26 /14

0/ 001

توانایی شناختی

Β

B

T

P-value

0/ 224

0/ 244

3/ 291

*0/ 001

0/ 213

0/ 08 2

3/ 262

*0/ 001

0/ 06 1

0/ 15 1

1/ 487

0/1

*P<0/ 001

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی پیشبینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفههای باورهای فراشناختی (توانایی شناختی ،فراباورهای منفی
وکنترل ذهنی) در بین مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی شهر کرمانشاه پرداخته است .نتایج حاکی از نقش مؤلفههای فراباورهای
منفی و کنترل ذهنی در پیشبینی اضطراب اجتماعی بود .نتایج این مطالعه با پژوهشهای بیرامی و همکاران ( ،)2931برهمند ( ) 2004
و مارکانتانی و همکاران (  )0 201همسویی داشت.
در تبیین این موضوع باید اشاره کرد که الگوهای شناختی اضطراب اجتماعی مثل مدل رپی و همکاران (  ،) 1997هافمن (  ) 2007و
کیمبرل ( ) 008 2باورهای شناختی ناسازگارانه را عامل مهمی در جهت احساس اضطراب در موقعیتهای جدید میدانند .به عبارتی
باورهای فراشناختی منفی موجب ایجاد سوگیری در تعبیر و تفسیر موقعیتهای اجتماعی و همچنین منجر به ایجاد ارزیابیهای منفی از
موقعیتهای اجتماعی میشود ،لذا این امر منجر به تجربه اضطراب بیشتر میشود .از سویی عدم کنترل ذهنی باعث تنش عاطفی می-

شود ،تجربه این تنش موجب ایجاد تهدید در پردازش و تشدید اضطراب و هیجانات منفی میشود و این امر اضطراب بیشتری برای
افراد رقم میزند .در خصوص علت عدم معناداری توانایی شناختی و اضطراب اجتماعی استفاده از ابزار خودسنجی در این مطالعه
ذکر کرد ،چون پرسشنامههای خودسنجی تحت تأثیر سوگیری قرار دارند و باعث میشود افراد خود را به صورت واقعی توصیف
نکنند (هاپریچ.) 2006 ،
نتایج همچنین حاکی از ارتباط باورهای فراشناختی با اضطراب اجتماعی بود که نتایج این یافته با مطالعات وزیری و همکاران ( ،) 1387
گلمحمدی و همکاران ( )5931و بیرامی و همکاران ( )2931همسویی داشت و با پژوهش کرمی و همکاران ( )1931همسویی
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نداشت .سندرم شناختی – توجهی موجود در افراد مبتال که شامل فکری تکراری است و با دشواری در کنترل به شکل نگرانی و
نشخوار ذهنی رفتار خودبازنگری نمایان میشود ،منجر به بروز عقاید فراشناختی ناسازگار و تداوم و فعالیت این سندرم شده و
اضطراب اجتماعی بیشتری در مبتالیان رقم میزند.
نتایج نشان داد که بین فراباورهای منفی و اضطراب اجتماعی رابطه مثبت معناداری مشاهده شد .نتایج این یافته با پژوهشهای ولز و
همکاران (  ) 2004همسویی داشت .روث (  ) 2004معتقد است که وجود باورهای شناختی منفی در مورد خویشتن میتواند به عنوان
عامل خطر در جهت ترس و اجتناب افراد مستعد به اضطراب اجتماعی در ورود به موقعیتهای اجتماعی باشد .به عبارتی فراباورهای
منفی از مهمترین مؤلفههای فراشناختی هستند که باعث اجتناب میشود .افراد مبتال به سبب داشتن فراباورهای منفی درگیر سندرم

شناختی – توجهی میشوند که این امر به تداوم نشانههای اضطراب اجتماعی منجر میشود.

نتایج نشان داد که بین عدم کنترل ذهنی و اضطراب اجتماعی همبستگی مثبت معناداری مشاهده شد .نتایج این یافته با مطالعات ولز و
همکاران (  ) 2004همسویی داشت .مؤلفهی پایش تهدید سندرم شناختی -توجهی باعث تمرکز توجه بر منابع بالقوهی تهدید میشود و
احساس خطر ذهنی را افزایش میدهد و از این طریق فعالشدگی هیجانی را افزایش داده و موجب احساس عدم کنترل بر وقایع و
رخدادها میشود.
نتایج همچنین نشان داد که بین عدم توانایی شناختی و اضطراب اجتماعی همبستگی مثبت معناداری مشاهده شد .نتایج این یافته تا
حدودی با مطالعات ولز و همکاران (  ) 2004و بیرامی و همکاران ( )2931همسویی داشت .در تبیین این موضوع باید اشاره کرد که
مبتالیان اختالل اضطراب اجتماعی به سبب نقص در پردازش اطالعات ،چندان فرصت سازگاری مناسب با موقعیت را ندارند ،لذا
همین امر موجب تداوم اضطراب بیشتر در بین مبتالیان میشود .از سویی فرایند پردازش اطالعات موجب تقویت برنامهای برای
هدایت سیستم شناختی میشود که فرد را به کشف کنندهی ماهر و حساس تهدید مبدل میسازد و فرد توانایی سازگاری مناسب با
موقعیت اجتماعی را ندارد.
نتایج پژوهش حاضر بر نقش مؤلفههای فراشناختی در پیشبینی اضطراب اجتماعی در بین مبتالیان اختالل اضطراب اجتماعی تأکید
دارد .با توجه به نقش مؤلفههای باورهای فراشناختی در تداوم اضطراب اجتماعی ،به نظر میرسد که تغییر این مؤلفهها میتواند به
بهبود و کاهش اضطراب اجتماعی کمک کند و اینکه درمانگران و مسئولین و کارشناسان حوزه سالمت جهت پیشگیری از اضطراب
اجتماعی به اصالح باورهای فراشناختی و مؤلفههای آن توجه نمایند و مورد استفاده قرار دهند.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی همراه بود از جمله اینکه پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و نمیتوان از آن نتایج علت و
معلولی گرفت و لذا بهتر است پژوهشهای مداخالتی برای بررسی رابطهی علت و معلولی انجام شود و با توجه به اینکه پژوهش
حاضر بر روی مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی شهر کرمانشاه صورت گرفته ،لذا باید جانب احتیاط را در تعمیم نتایج به سایر
افراد رعایت کرد .استفاده از پرسشنامههای خوداظهاری یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر بود.
از بعد پژوهشی میتوان پیشنهاد کرد که مطالعه حاضر در بین گروههای مختلف اعم از بیمار و سالم صورت گرفته و نتایج با هم
مقایسه شود ،همچنین به بررسی دیگر مؤلفههای فراشناخت در تداوم و پیشبینی اضطراب اجتماعی نیز پرداخته شود.
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