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Review   
The aim of this study was to investigate the 

relationship between personality traits and coping styles 

with social anxiety in blind people. The design of the 

present study was descriptive-correlational. The study 

population was all blind people in Qazvin between the 

ages of 18 to 50 years, from which 170 people were 

selected by convenience sampling. Subjects completed 

the Neo Personality Traits Questionnaire (Costa and 

McCrae, 1992), the Stress Coping Questionnaire (Andler 

& Parker, 1990), and the Social Anxiety Scale (Watson 

and Friend 1969). Data were analyzed by Pearson 

correlation and multiple regression methods. 
The results of this study at a significance level of 0.05 

showed that there is a positive and significant 

relationship between neurotic personality traits and social 

anxiety of blind people and a negative and significant 

relationship between flexibility, conscientiousness, 

agreement and extraversion with social anxiety of these 

people.  There is also a negative and significant 

relationship between problem-oriented coping style and 

social anxiety of blind people; And there is a positive and 

significant correlation between emotion-oriented coping 

styles and avoidance with their social anxiety. The result 

is that based on the findings of this study, it can be 

inferred that personality traits and coping styles can 

predict social anxiety in blind people. 
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 چکیده :

انجام شد.   نایدر افراد ناب  یضطراب اجتماعبا ا  یمقابله ا  یو سبک ها  تیرابطه صفات شخص  یپژوهش با هدف بررس  نیا

س  ا    50ت  ا    18  نیس  ن  نیب     نیشهر قزو  نایافراد ناب  هیبود. جامعه پژوهش کل  یاز نوع همبستگ  یفیطرح پژوهش حاضر توص

 تیصفات شخص یها پرسشنامه ها  یدسترس انتخاب شدند. آزمودنر  د  یرینفر با روش نمونه گ  170آن ها    انیبودند که از م

neo  ،اض  طراب   اس ی   ( و مق1990استرس  زا)اند ر و پ  ارکر،  یه  ا  تی   (، پرسش نام  ه مقابل  ه ب  ا موقع1992)کاستا و مک کرا

 شدند. لیلچندگانه تح ونیو رگرس رسونیپ  یهمبستگ یکردند. داده ها با روش ها لی( را تکم1969)واتسون و فرندیاجتماع

اف  راد  یبا اضطراب اجتماع ییروان نژندگرا یتیصفات شخص  نیب  نشان داد که05/0  یپژوهش در سطح معنادار  نیا  جینتا

 نی   ا یبا اضطراب اجتماع ییو برون گرا یریبودن، توافق پذ یوجدان ،یریصفات انعطاف پذ  نیرابطه مثبت و معنادار و ب  نایناب

و  یرابطه منف نایافراد ناب یمسئله مدار با اضطراب اجتماع یسبک مقابله ا نیب نیچندارد. همو معنادار وجود   یافراد رابطه منف

مثبت و معنادار برقرار است.  یآن ها همبستگ یبا اضطراب اجتماع یمدار و اجتناب جانیه  یمقابله ا  یسبک ها  نیمعنادار؛ و ب

 شیتوان پ یابله امق یو سبک ها یتیشخص اترد که صفتوان استنباط ک  یپژوهش م  نیا  یها  افتهیآن که بر اساس    جهینت

 دارند. نایرا در افراد ناب  یاضطراب اجتماع ینیب

 

 

 نایافراد ناب ،یاضطراب اجتماع ،یمقابله ا  یسبک ها ،یتیصفات شخص کلیدی :واژگان  

 

 

 

 

در افراد    ی با اضطراب اجتماع ی مقابله ا یو سبک ها  یت یرابطه صفات شخص  یبررس 

 ن یشهر قزو ینا ی ناب

 
 سیده مریم حسینی

 رانی.انیقزو  یالملل نی دانشگاه ب ،یدانشکده علوم اجتماع ،یگروه روانشناس
 

 18/03/1401 تاریخ پذیرش:               22/02/1401 :اریخ دریافتت

 

 



 1401 بهار، 1، شماره 2دوره ،    یانسان هیو سرما منابع  یعلم فصلنامه                                        
ISSN : 2783-3984 

   نایافراد ناب  ،یاضطراب اجتماع ،یمقابله ا  یسبک ها ،یتیصفات شخص

   HRC-2205-1038کدمقاله: 

 

 مقدمه : 

خ می دهد درک کند و سریعا نسبت به  انسان مجهز به حواس مختلفی است که می تواند وقایع مهمی را که در پیرامونش ر
به  حاظ اهمیتی که در امر احساس، ادراک و شناخت  امور دارند، در حقیقت    آنها واکنش نشان  دهد. حواس مختلف انسان  

تلقی   انسان   دانایی  و  دانش  های  گردند. دروازه  هستند  می  شنوایی   و  بینایی  حس  حواس  این  توانند    .مهمترین  می  زیرا 
افراد نابینا  به واسطه  نقص بینایی خود، در   د گسترده تری تحت پو شش  قرار دهند.در مسافت دورتر و با ابعا  محرکها را

توانند تاثیر زیادی بر با یدگی هیجانی و تعامل ادراک و به دست آوردن بسیاری از تجربیات محروم هستند. این تجربیات می  
 .اجتماعی افراد نابینا داشته باشند

  هاى   گروه  در  نابینایى  و  بینایى  کم  وجود  فقیر،  خصوص کشورهاى  به  و  جهان  مختلف  کشورهاى  بهداشتى  مشکالت  از  یکى
 در   بینایى  میدان  رفتن  دست  از  یا  و  3.60(  0.5)  از  کمتر  بینایى  حدت  عنوان  به  نابینایى  (.1،2007تاسمان )  است  مختلف سنى

 (. 2،1995رس)تیلفواست شده تعریف ممکن تصحیح بهترین با سا م چشم
در مناطق مختلف سازمان بهداشت جهانی، گزارش شده    3تا %  1.1و    5.6تا    0.3  بین  ترتیب  به   بینایى  کم   و  شیوع نابینایى

 (. 3،2020است)پیزار و
شناسان   اضطرابروان  دارند  اعتقاد  از زندگی    ،اجتماعی  باعث کاهش رضایت  تواند  می  است و  نابودکننده  مخرب و  عاملی 

باشد.   موقعیتافراد  در  که  هراس  تجربه  یا  اضطراب  به  اجتماعی  شود،    اضطراب  می  ایجاد  عملکردی  یا  فردی  میان  های 
ای مزمن، افراد مبتال به ضایعات بینایی بعد از افراد مبتال گزارش النگالن، افراد مبتال به بیماری ه  طبق  بر .اطالق می گردد

ابعاد مختلف زندگ  دارای بیشترین مشکالت  به سکته و سندرم خستگی مزمن،   ویژگیهای شخصیتی   با   وا دین.  ی هستنددر 
 در   ا گوسازی  برای  را  سرمشق هایی  یا  و  برمی انگیزند  در فرزندان  را  خاص  رفتارهای  که  هستند  موقعیت هایی  آفریننده  خود،

 (. 4،2015میپردازند)سروون  رفتارها از خاص دسته ای  تشویق به  یا و داده  آنها قرار اختیار
طالعات مختصری درباره ی نابینایان دارد. بعضی افراد تصور می کنند که بین افراد عادی و نابینا از  حاظ جامعه امعموال  

حرکتی،رفتاری و شناختی تفاوت های بسیاری وجود دارد و حتی گاهی خود نابینایان نیز چنین می پندارند که در    –حسی  

ژوهش ها نشان می دهد که نابینایان می توانند با محیط اطراف و ری از پیج بسیانتا  .دنیای تاریک و سیاهی به سر می برند
 . با اشخاص عادی به خوبی ارتباط برقرار کنند

فقدان حس بینایی بسیاری از سازگاری های انسان با محیط را دستخوش اختال  می کند که ممکن است بر شکل گیری  
پراسترس  رویدادهای  با  رویارویی  نحوه  و  شودبگذارد  تاثیر    هویت  افسردگی  به  منجر  اجتماعی  .  و  حمایت  که  حا ی  در 

امید   نفس،  به  اعتماد  به  و  انجامد  می  معلو یت  با  سازگاری  و  آمدن  کنار  به  کارامد  مقابله  های  شیوه  و  درونی  کافی،کنتر  
اختال     ست.همراه اضطرابی  اما باید گفت شرایط استرس زا با نوعی اختال  ا،  بیشتر به زندگی و مثبت بودن کمک می کند

عملی، اختال  -اضطراب تعمیم یافته )فراگیر(، اختال  وحشت زدگی، اختال  استرس پس از سانحه، اختال  وسواس فکری
 هستند.هراس رایج ترین آن ها 

 
1 Tasman 
2 Thylefors 
3 Pizzarello 
4 Cervone 
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اجتماع اضطراب  یا  اجتماعی  هراس  اختال   است.  اجتماعی  اضطراب  اختال   اضطرابی،  اختالالت  انواع  از  دیگر  به یکی  ی 
اختال  از طبقه اختال  های اضطرابی، شایع ترین نوع اختال  اضطرابی و سومین اختال  روانی از نظر شیوع بین وان یک عن

مطا عات از جنسیت به عنوان یک عامل زمینه ساز برای تحو  هراس اجتماعی   (.2010،  جمعیت عمومی می باشد )هافمن
 . ه این اختال  می باشدابتال بر برای یاد می کنند که در آن زن بودن یک عامل خط

اضطراب   گیری  شکل  در  اساسی  نقش  فردی   و  یاقت  توانایی  ی  درباره  منفی  باورهای  شناختی  های  نظریه  دیدگاه  از 
)راپی  کند  می  ایفا  کاهش 1،2004اجتماعی  برای  منفی  تقویت  نوع  یک  رفتاری  اجتناب  رفتاری،  های  نظریه  دیدگاه  از  و   )

عالوه بر آن رفتارهای اجتناب یا فرار مانع از خاموشی ترس های اجتماعی می گردد ی شود و  محسوب م  اضطراب اجتماعی
 (. 2004و همکاران،  2)فیشر

بدیهی است که اختالفات فردی باعث بسیاری از تفاوت های رفتار انسانی است و نخستین سرچشمه این امتیازات شخصیت 
ساسات انسان و نیز درک و فهم علل رفتارها از دیرباز  انی ها، نگرش و احتوانمندی ها، ناتوآدمی است  ذا شناخت خصلت ها،  

مورد توجه و عالقه اندیشمندان علوم اجتماعی مانند روان شناسان، مردم شناسان، متفکران تعلیم و تربیت و جامعه شناسان  
 بوده است.

صوصیات روان شناختی و غیره ها، موفقیت ها، خ  ابینا را در مهارتدر مورد صفات شخصیتی عده ای از نظریه پردازان افراد ن
 همچون افراد عادی معرفی می کنند.

افراد   در  های روانی  آسیب  گیری  شکل  که زمینه ساز  عواملی  شناسایی  شک  بروز  استبی  از  پیشگیری  در راه  گام  او ین   ،
تجربه فوبی اجتماعی   مومی و اجتماعات و نابینا در مجامع عبا توجه به میزان تاثیر پذیری افراد    .اختالالت روانی می باشد

راهکارهایی که به آن ها کمک    ارائه راه کارهایی جهت پیش گیری از آسیب های روانی در این افراد بسیار ضروری می باشد.
می در  کنتر  داشته و گا  کند که وقتی در جامعه های فراتر از اجتماع خود آن ها)نابینا( قرار می گیرند بتوانند بر این هراس 

 ارتباطات صحیح و کنتر  شده آن ها با اجتماع خود بردارند. جهت پیش برد
با بررسی و پژوهش در این زمینه می توان موقعیت های اضطراب برانگیز در اجتماع را پیدا کرد و افراد نابینا را در کاستن  

یت انسان از تجاربی که  از آنجایی که شخص  ی آنان یاری نمود.هراس و اضطراب ناشی از بودن در اجتماع و تعامالت اجتماع
گیرد می  شکل  آورد  می  دست  به  محیط  با  تجارب   ، فرد  با  هستند  نابینایی  جمله  از  جسمی  نقایص  دارای  که  افرادی   ذا 

افراد این  احتماال  اساس  این  بر  کنند.  مقابله  ها  آن  با  باید  که  شوند  می  مواجه  گوناگونی  زا  استرس  های   محیطی  ویژگی 
ای متفاوتی با بقیه انسان ها دارند که  زوما چون قشر وسیعی از افراد جامعه معلو ین می باشند    و سبک های مقابله   شخصیتی

 پس پژوهش در ارتباط با ویژگی های شخصیتی وسبک های مقابله ای آن ها الزم و ضروری به نظر می رسد.  
ا مقابله  های  سبک  از  استفاده  دیگر  سوی  برگرفتاز  تواند  می  افراد  ی  شخصیت  از  اصلی  ه  عواملی  از  یکی  شخصیت  باشد. 

اثرگذار بر کارکردهای روان شناختی است به ویژه این که در انتخاب مهارت های مقابله ای از یک سو و اثرگذاری بر مهارت  
ر مقابله با تواند افراد را د  های مقابله ای از سوی دیگر تاثیر دارد. چنین فرض می شود که ابعاد مشخصی از شخصیت می

سوق    استرس  مختلفی  های  قا ب  صفات   دهد.در  بین  که  دهند  می  نشان  گرفته  صورت  های  پژوهش  اغلب  نتیجه  در 

 
1 Rapee 
2 Fisher 
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شخصیتی و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد اما اغلب این نتایج در مورد افراد عادی به دست آمده  
با توجه به آنچه    یی پژوهش چندانی در ایران انجام نگرفته است.ارای معلو یت بیناتغیرها در افراد دو در خصوص ارتباط این م
نابیناگفته شد، هدف پژوهش   افراد  با اضطراب اجتماعی در  رابطه  ؛  بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای 

گانه افراد نابینا با  ای مقابله ای سه  ررسی رابطه سبک هبو    صفات پنجگانه شخصیتی افراد نابینا با اضطراب اجتماعی آن ها
 ا می باشد که بر مبنای اینن اهداف، فرضیه های پژوهش بدین شرح اند:اضطراب اجتماعی آن ه

 بین صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای افراد نابینا با اضطراب اجتماعی آن ها رابطه وجود دارد. -

 ه وجود دارد.جتماعی آن ها رابطبا میزان اضطراب ابین صفات شخصیتی افراد نابینا  -

 .ین سبک های مقابله ای افراد نابینا با اضطراب اجتماعی آن ها رابطه وجود داردب -

 :پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان

 صفات شخصیتی -

 تفاوت  بر  گرایانه،  انسان  و   روانکاوانه  های  نظریه  مانند  شخصیت   های  نظریه  سایر  خالف  بر  شخصیت  های  ویژگی  نظریه
  برای  این  و   دهد  می  تشکیل  را  فرد  یک  شخصیت  که  است  مختلف   های  ویژگی  تعامل  و  ترکیب.  دارد  تمرکز  افراد  بین  های

 فردی  خصوصیات  این  گیری  اندازه  و  تعیین  بر  شخصیت  های  ویژگی  نظریه.  است  فرد  به  منحصر  و  یگانه  شخص،  هر
دیدگاهدارد  تمرکز  شخصیت پایه  بر   .  Eysenkمزاج عامل  سه  دارای  وشخصیت  نورزگرایی  برونگرایی،  گسسته    ی  روان 

 (. 1،2018خویی است)تان 

 سبک های مقابله ای  -

شده،  سازگاری  عدم  و  کنند  می  تجربه  بیشتری  های  استرس   نیستند،  مؤثر  مقابله  به  قادر  که  افرادی  بروز   باعث  ایجاد 
 مالحظه   قابل  طور  به  کنند،  می  ادهتفاس  مدار  مسئله  ای  مقابله  های  شیوه  از  که  کسانی.  گردد  می  روانی  مشکالت  و  اختالالت

 مشکل   مختلف  های  جنبه   بررسی  و  اطالعات  جستجوی  در  و  کنند  می  تجزیه  کنتر   قابل  و   تر  کوچک  اجزاء  به  را  مشکل  ای
 . باشند  می رفتار و اعما  هدایت و

 اضطراب  -

مورد توجه قرار گرفت و نشان  ای آن  استرس و اضطراب و راهبردهای مقابلههای اخیر توجه به پیشگیری و کنتر     در سا 
 (. 2،2015ن اهبردها نقش مهمی درکاهش اضطراب دارد.)کاپالداده شد این ر

اضطراب را یک مجموعه متمایز از خودپذیری، باورها، احساسات و رفتارهای مربوط به یادگیری در کالس می دانند که ناشی 
 (. 2014، و حسینی اطاق سراییفرد بودن فرآیند یادگیری زبان است)ستوده نما از منحصر به 

 اضطراب اجتماعی -

نگران نظر دیگران در   ،افراطی  اضطراب اجتماعی، اختال  اضطرابی منزوی کننده ای است که مبتالیان به آن، به صورتی
بروز   ام دهند که شرم آور باشد و این مسا ه اغلب با انج مورد خودشان هستند. آنها از این می ترسند که چیزی بگویند یا کاری

 
1 Tan 
2 Kaplan 
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مانند جسمی  باورند  :عالئم  این  بر  آنها  شود.  می  همراه  یا  رزیدن  کردن  عرق  شدن،  آنها    سرخ  عالئم  متوجه  دیگران  که 
 . ( 2008و همکاران،  1خواهند شد و سپس قضاوت منفی در موردشان خواهند کرد )وایلدا

ه  طراب اجتماعی گویای آن است که در بین یافت( بررسی پیشینه مطا عات مربوط به تبیین اض4201)  2گالمپ به اعتقاد فان و  
های پژوهشی که از منظر رویکردهای علمی مختلف مانند روانشناسی اجتماعی، روانشناسی با ینی، روانپزشکی، روانشناسی  

 تحو ی، ژنتیک و علوم رفتاری و زیستی جمع آوری شده است. 
 فراد نابینا ا -

میتواند   محیط،  کامل  تجربه  برای  فرصت  کاستیفقدان  با  را  نابینا  فرد  اجتماعی  و  شخصی  به   رشد  و  کند  رو  روبه  هایی 
 .کفایتی، وابستگی، عزت نفس پایین و در نهایت منجر به سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی کمتری گردداحساس بی

فقدان ادراک بینایی  اند از: کمبود تحرک، ضعف ارتباطی، ضعف در پیشرفت اطالعات،  برخی از مشکالت آسیب بینایی عبارت
 بستگی فردی و اجتماعی و. . . های شغلی، فقدان احساس امنیت ما ی، واو فرصت خوشایند، کمبود تفریح، کار

 

 :پژوهش نهیشیپ

 شایعترین از یکی اضطراب (، صورت پذیرفت، نتایج نمایانگر این بود که 2020) 3در پژوهشی که توسط اسنانی  -

 و ناشناخته منشاء  با د واپسی و هراس  مبهم و ناخوشایند منتشر، احساس  یک معنای به هک است رایج روانی های اختال 

 . است فیزیو وژیکی برانگیختگی

( تحت عنوان بررسی ویژگی های شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی  با 2020) 4پژوهش چان  -

در   دانشجوی چینی، 555انجام شد. این پژوهش که در بین میانجی گری انگیزه یادگیری در بین دانشجویان دانشگاه چین 

وجدان کاری، روان رنجوری، برونگرایی،  ) یت یشخصیک نظر سنجی مبتنی بر وب انجام شد. نتایج نشان داد که ویژگی های 

  تماعی راباز بودن و موافقت( در پیش بینی متغیرهای پژوهش متفاوت عمل می کردند. وجدان کاری و برونگرایی اضطراب اج

 مثبت پیش بینی می کردند. و روان رنجوری اضطراب اجتماعی را در جهت عکس پیش بینی می کرد. 

  با جامعه مقیم بزرگساالن توسط روان سالمت خدمات از استفاده هشی تحت عنوان  (، در پژو2019)5فیلنبوم -

 روانشناختی حا تی اضطرابرسید که  ، به این نتیجه خشونت مستعد منطقه یک در DSM-IV خلقی و اضطرابی اختالالت

 روانی اختال  یک شود خارج متعاد  حد از اگر  اما میکنند، تجربه زندگی طو  در را  آن  انسانها همه کمابیش که است

 . میشود محسوب

 
1 Wild, J. 

2 Phan, K.L.  &Klumpp, H.  
3 Asnaani 
4Chun 
5 Fillenbaum 
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 ابعاد تحمل عدم و پایین درجه اضطراب حساسیت"(، تحت عنوان 2018و همکاران) 1انجام شده توسط ا ن  تحقیق -

  ابعاد مورد در، "مراتبی  سلسله مد   یک در افسردگی و اجتماعی اضطراب برای خاص پذیری آسیب عنوان به قطعیت عدم

ی اجتماعی حساسیت اضطرابی به شدت با ترس از ارزیابی منفی و در نتیجه ها نگرانی بُعدت اضطرابی نشان داد که حساسی

 اضطراب اجتماعی مرتبط است. 

 :پژوهش یش شناسرو

ا حاضر  بنپژوهش  هدف  نظر  باشد.ز  می  همبستگی  آن  انجام  روش  و  توصیفی  اجرا  نظر  از  و  همبستگی   یادی  مطا عات  در 
بین متغیر ها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک های رابطه  

 مقابله ای با اضطراب اجتماعی در افراد نابینا شهر قزوین بود. 

نابینا ساکن شهر قزوین بود.  ،ری پژوهشجامعه آما افراد  ای  شامل کلیه  ن  روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. به 
صورت که با توجه به این که گروه نمونه مورد بررسی در این پژوهش افراد نابینا بودند،  ذا برای جمع آوری نمونه از این گروه  

اداره   مانند  خاصی  مراکز  از  که  بود  نیاز  نابینایان  خاص  بخش  نیز  و  بینایان  کم  و  نابینایان  انجمن  قزوین،  استان  بهزیستی 
 .  کتابخانه شهدا استفاده شود

پژوهشگر به این مراکز معرفی و از آن ها جهت همکاری برای پژوهش   ،در ابتدا با نوشتن نامه های جداگانه به مراکز فوق
یا    ،بررسی درخواستدعوت به عمل آمد. بعد از مراجعه به این مراکز برای   با مراجعه و  زمانی در نظر گرفتند. بعد از مدتی 

با درخواست موافقت کردندو نهایتا  تماس تلفنی پژوهشگر مسئو ین این م نفر به عنوان نمونه معرفی شدند. افراد    170راکز 
 سا  قرار داشتند.  50تا  18زن بودند و بین سنین  96مرد و  74نمونه شامل 

 از سه ابزار استفاده گردید که شرح آن ها بدین صورت می باشد:ده ها نیز، جهت گردآوری دا
( به منظور سنجش روش های مقابله  1990مقابله با استرس اند رپارکر: این مقیاس توسط اند رپارکر )مقیاس شیوه های  ا ف(  

عبارت دارد که پاسخ های هرکدام با    48افراد )نوجوانان و بزرگ ساالن( در موقعیت های فشارزا و بحرانی ساخته شده است،  
 مقیاس  یکرت درجه بندی شده است. 

با    هرکدام از روش های مقابله مقیاس جداگانه دارد  ماده مقیاس سبک مقابله اجتنابی دارای دو خرده مقیاس می    16یک 
تار های مقابله ای شامل  باشد که شامل روی آوردن به اجتماع و روی آوردن به فعا یت ها است. مقیاس سه زمینه اصلی رف

 یرد.مقابله مسئله مدار، مقابله هیجان مدار و مقابله اجتنابی را دربر می گ
گزینه است که آزمودنی باید یک گزینه را عالمت بزند. دامنه پاسخ هر سوا  از یک    5هر یک از ماده های پرسشنامه دارای   

ز چنین عملی را انجام نمی دهد و گزینه پنج نشان دهنده آن  تا پنج می باشد. گزینه یک نشان می دهد که آزمودنی هرگ
زیاد انجام می دهد. گزینه دو، سه و چهار به ترتیب به معنی به ندرت، گاهی اوقات و است که آزمودنی چنین عملی را بسیار  

ک مقابله را بیشتر به کار اکثر اوقات می باشد. هر آزمودنی که در یکی از سبک های مقابله نمره باالتری به دست آورد آن سب
و برای سبک اجتنابی    0.85ی سبک هیجان مدار  برا  0.90می برد. ضریب پایایی توسط اند رپارکر برای سبک مسئله مدار  

( همسانی درونی )ضریب آ فای کرونباخ( ابزار برای سبک  1384برآورد شده است. در ایران به وسیله پیری و شهرآرای )  0.82
 برآورد شد.  0.80و برای سبک اجتنابی  0.85برای سبک هیجان مدار  0.81مسئله مدار 

 
1 Allan 
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عامل اصلی توسط کاستا   5که به منظور ارزیابی سریع و مختصر لی عام  5آزمون این  فرم کوتاه : NEOآزمون شخصیت  ب(
در ایران توسط  سوا  است و برای او ین بار    60و مک کرا طراحی شده است و به روش  یکرت درجه بندی شده است. دارای  

)کامال مخا فم، مخا فم، نظری ندارم،    ( آماده استفاده در زبان فارسی شده است. آزمودنی بر اساس نوع پاسخ1381کیامهر )
ویژگی بزرگ شخصیتی افراد را مورد   5موافقم، کامال موافقم( به ترتیب نمرات از صفر تا چهار کسب می کند. این آزمون  

توافق پذیری  –  4 (Oانعطاف پذیری )–  3 (Eبرون گرایی )-2 ( Nروان نژندگرایی )  -1ارتند از:  بررسی قرار می دهد که عب
(A) 5 –( وجدانی بودنC .) سوا  مورد اندازه گیری قرار می گیرند. 12هر یک از ویژگی های مذکور در این آزمون با 

ک فرم  آزمون  از  استفاده  با  که  پژوهشی  در  کرا  مک  و  کاستا  آزمون:  روی    NEO )60وتاه  پایایی  بر  از    208سوا ی(  نفر 
بعد ویژگی شخصیتی به دست آوردند. پایایی به دست آمده برای ابعاد    5دانشجویان انجام دادند پایایی قابل قبو ی را برای  

 به ترتیب (Cو وجدانی بودن ) (Aتوافق پذیری )   (،Oباز بودن نسبت به تجربه )   (،Eبرون گرایی )  (،Nروان نژندگرایی )
N:0 /79 ،80, E=0/79/A=0/75, O=0 C=0/83  .است 

سوا ی( بر روی دانشجویان شهر تهران انجام   60ستفاده از آزمون فرم کوتاه )( در پژوهشی که با ا1381روایی آزمون: کیامهر )
برای   قبو ی  قابل  روایی  کرد.    5داد  اعالم  زیر  ترتیب  به  شخصیتی  و    A :78 /0و    O:71/0و    E:91/0و    N:75/0ویژگی 

C:75/0 . 
ی اضطراب اجتماعی ساخته شده مقیاس اضطراب اجتماعی: این مقیاس توسط واتسون و فرند به منظور تشخیص و ارزیابج(  

ماده ای دارای دو خرده مقیاس اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی می باشد. خرده مقیاس اجتناب   58است. این ابزار  
 ماده دارد. 30ترس از ارزشیابی منفی ماده و خورده مقیاس   28اجتماعی 

ناشی از شیوع ویروس کرونا و فراهم نبودن امکان مراجعه حضوری پس از انتخاب نمونه به د یل محدودیت های ایجاد شده  
طبقه  جهت    به مراکز مذکور، پرسشنامه های مورد نظر به صورت آنالین تهیه شدند و به شیوه انفرادی توزیع و اجرا گردید.

تجزیه    بندی استفادو  استنباطی  آمار  و  توصیفی  آمار  های  روش  از  شده  آوری  جمع  های  داده  تحلیل  آمار  و  ابتدا  گردید.  ه 
گیری  کار  به  با  پژوهش  های  متغیر  وضعیت  و  نمونه(  )افراد  دهندگان  پاسخ  شناختی  جمعیت  اطالعات  به  مربوط  توصیفی 

درصد، )فراوانی،  آمار توصیفی  های  شاخص  فراوانی  ادامه    جدو   در  و  شد  گذاشته  نمایش  به  استاندارد(  انحراف  و  میانگین 
آزمون از  صحیح  استفاده  کلموگروف    جهت  آزمون  از  استفاده  با  آماری  های  روش  و  و    –ها  چو گی  ضریب  و  اسمیرنف 

و جهت همچنین برای پایایی پرسش نامه ها از ضریب آ فای کرونباخ    کشیدگی توضیع متغیر های مورد مطا عه مشخص شد.
ه شد. تحلیل های آماری با ن و ضریب همبستگی پیرسون استفادبررسی فرضیات و سواالت پژوهش، از آزمون های رگرسیو

 صورت گرفت. 24نسخه  (Spssاستفاده از نرم ابزار )

 

 :پژوهش یها افتهی

نفر    79سا ،     30تا    20بین    نفر  52نفر مرد،    74نفر زن و    96بر اساس یافته های پژوهش، از بین اعضای حاضر در پژوهش  
 سن داشتند. سا  50تا  41نفر نیز بین  39و  سا  40تا  31

 اطالعات توصیفی -
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جدو    ترتیب  3و    2،  1در  به    به  مربوط  نمرات  آماری  اضطراب ی،  امقابله  یهاسبکتوصیف  متغیر  و  شخصیتی  صفات 
  با توجه به اینکه.  ارائه شده استنمرات    معیارف  و انحرا  یانگینم  یها به همراه شاخص  یدگیشکچو گی و    شاملاجتماعی  

 برخوردارند. بهنجار توزیع از 0/ 05 سطح در هاداده باشدمی -2 و+ 2 بین هاادهد کشیدگی و چو گی مقادیر
 

 یامقابله یهاسبک یرمتغ . توصیف آماری نمرات1جدول 

 انحراف معیار میانگین یدگی کش چو گی  

 11.522 42.81 0.184- 0.504 مقابله مسئله مدار 

 5.612 39.68 1.696 0.683 مدار هیجانمقابله 

 6.703 36.35 0.285 0.695-  اجتنابیمقابله 

 

 ی تیصفات شخص یرمتغ . توصیف آماری نمرات2جدول 

 انحراف معیار میانگین یدگی کش چو گی  

 5.894 29.40 0.024 0.119 ییروان نژندگرا

 6.449 25.46 0.304 0.611 ی ریانعطاف پذ

 5.502 27.95 0.356 0.258 بودن یوجدان 

 5.199 22.96 0.583- 0.112 ی ریتوافق پذ

 6.856 30.55 0.161 0.492 ییبرون گرا

 

 یاضطراب اجتماعمتغیر نمرات  یآمار  فیتوص. 3جدول 

 انحراف معیار میانگین یدگی کش چو گی  

 20.804 152.51 1.928 0.337- ی اضطراب اجتماع

 
 ها اده ا  بودن دآزمون نرم -

به   باید  ها،  فرضیه  آزمون  انجام  از  داده پیش  توزیع  بودن  نرما   میآزمون  کمک  امر  این  پرداخت.  بتواند ها  محقق  که  کند 
اسمیرنوف جهت تشخیص    -آزمون آماری مناسب را جهت آزمون فرضیه ها انتخاب نماید. بدین منظور از آزمون کو موگروف

، مورد 05/0متغیرهای پژوهش در سطح معناداری  های مربوط به  منظور توزیع دادهشده است. بدینها استفاده  نوع توزیع داده 
 ، آمده است. 4اند که نتایج آن در جدو  بررسی قرار گرفته

 

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات -. نتایج آزمون کالموگروف4جدول 
 سطح معنی داری  کا موگروف اسمیرنوف  Z متغیر

 0/ 205 1/ 067 ییروان نژندگرا
 0/ 512 0/ 820 ی ریانعطاف پذ
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 0/ 108 1/ 208 بودن یوجدان 
 0/ 635 0/ 745 ی ریتوافق پذ

 0/ 565 0/ 787 ییبرون گرا
 0/ 237 1/ 032 مقابله مسئله مدار 

 0/ 136 1/ 160 مدار هیجانمقابله 
 0/ 258 1/ 011  اجتنابیمقابله 

 0/ 159 1/ 125 ی اضطراب اجتماع

 
می باشد. بنابراین    05/0معناداری آماره محاسبه شده برای تمامی متغیرها بزرگتر از  ، سطح  4درج در جدو   نتایج منبر اساس  

   فرض نرما  بودن توزیع نمرات پذیرفته می شود.
 

 یافته های استنباطی  -

 پژوهش  هایفرضیه

 .دارد وجود رابطه ها آن اجتماعی اضطراب با نابینا افراد ای مقابله های سبک و شخصیتی صفات بین: اصلی فرضیه

ضریب  نابینا  افراد  اجتماعی  اضطراب  با  ایمقابله  های  سبک  و  شخصیتی  صفات  بین  رابطه  بررسی  منظور  به  همبستگی   از 
 .است شده  ارائه ادامه در آمده بدست نتایج. شد استفاده پیرسون

 

 ی اجتماع اضطراب و شخصیتی صفات بین همبستگی ضرایب ماتریس .5 جدول

 6 5 4 3 2 1 متغیرها
      1 یی روان نژندگرا-1

-0/ 573 ی ریانعطاف پذ-2 ** 1     

0/ 561 بودن یوجدان-3 ** 630 /0- ** 1    

0/ 173 ی ریتوافق پذ-4 * 182 /0- * 137 /0  1   
-0/ 514 ییبرون گرا-5 ** 674 /0 ** 581 /0- ** 274 /0- ** 1  
اضطراب  -6

 ی اجتماع
506 /0 ** 584 /0- ** 539 /0 ** 282 /0 ** 565 /0- ** 1 

 0/ 01معنی داری در سطح **          05/0معنی داری در سطح     *   
 

جدو    بین  5در  همبستگی  نتایج  شخص،  اجتماعو    یتیصفات  همبستگی   یاضطراب  ضرایب  تمامی  است.  شده  داده  نشان 

  ویژگی شخصیت رابطه بین  (. بر اساس نتایج بدست آمده  p<0/ 01باشند ) معنی دار می  0/ 01محاسبه شده در سطح آ فای  
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روان نژندگرایی با اضطراب اجتماعی مثبت و رابطه بین صفات برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن با  
 اضطراب اجتماعی افراد نابینا منفی می باشد.

 

 یاضطراب اجتماع و یامقابله یهاسبک . ماتریس ضرایب همبستگی بین 6جدول 

 4 3 2 1 متغیرها
    1 مقابله مسئله مدار -1

-0/ 280 مدار هیجانمقابله -2 ** 1   

-0/ 597  اجتنابیمقابله -3 ** 230 /0 ** 1  

-0/ 536 ی اضطراب اجتماع -4 ** 301 /0 ** 441 /0 ** 1 

 
نشان داده شده است. تمامی ضرایب همبستگی   یاضطراب اجتماعو    یامقابله  یسبک ها، نتایج همبستگی بین  6در جدو   

  های مقابله(. بر اساس نتایج بدست آمده رابطه بین سبکp<0/ 01باشند )معنی دار می  0/ 01شده در سطح آ فای    سبهمحا
 باشد. با اضطراب اجتماعی منفی میمقابله مسئله مدار  با اضطراب اجتماعی مثبت و رابطه بین سبک و اجتنابی مدار جانیه
 

 های فرعیفرضیه
 دارد.  وجود رابطه ها آن اجتماعی  اضطراب میزان با نابینا افراد شخصیتی  صفات  .بین1

  ج ینتااستفاده شد.    چندگانهاز آزمون رگرسیون    یت یصفات شخص  اساس   بر  نایافراد ناب  یاضطراب اجتماع  به منظور پیش بینی
 .است شده  ارائه ادامه درهای آن فرضبه همراه بررسی پیش آزمون  نیا یاجرا به مربوط 

 دگی باقی مانده هایکسانی پراکن-1

 
 . نمودار پراکنش باقی مانده ها 1شکل 

 
باقی مانده های استاندارد شده، نشان داده شده است. انتظار بر این است که    ، پراکنش مقادیر پیش بینی شده و1در شکل  

در مرکز نمودار و در    شود اکثریت نمره هاباقی مانده ها، توزیع نسبتا مستطیلی شکلی داشته باشند. به طوریکه مشاهده می  
 شده اند. از این رو فرض نرما  بودن توزیع باقی مانده ها برقرار می باشد. امتداد نقطه صفر متمرکز

 خطی بودن رابطه بین متغیرها  -2
تراکمی نرما   احتما   نمودار  از  متغیرها،  بین  رابطه  بودن  بررسی خطی  مشاهده شد  جهت  تراکمی  احتما   برابر که  در  را  ه 

 ، استفاده شد. دهدیم ا  تراکمی مورد انتظار قرار احتم
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 . نمودار احتمال نرمال تراکمی مشاهده شده در برابر مورد انتظار متغیرهای پیش بین و مالک2شکل 

  به عبارت دیگر مفروضه خطی بودن رابطه  ؛ قرار دارند به خوبی روی خط قطر هادادهکه  دهدی منمودار باال نشان

به د یل عدم وجود کجی و کشیدگی قابل مالحظه، برقرار   ،نیبشیپبا ترکیب خطی متغیرهای  یاعاضطراب اجتمبین 

 . باشدیم

 . نرما  بودن عبارت خطا 3
 پذیرفت. (، انجام Residualبررسی این مفروضه با استفاده از  ترسیم نمودار هیستوگرام باقی مانده ها )

 
 مانده ها  یباقفروضه نرمال بودن . نمودار هیستوگرام مربوط به بررسی م3شکل 

 
  چنانکه در نمودار باال مشاهده می شود، شکل توزیع تقریبا نرما  است. همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت

است. بنابراین نرما  بودن توزیع مقادیر خطا را   1راست نمودار بسیار کوچک )نزدیک به صفر( و انحراف استاندار نزدیک به 

 تیجه گرفت.  می توان ن

 های مربوط به برازش مدلآماره  خالصه .7جدول 

R R مد  مجذور    واتسون-آماره دوربین خطای استاندارد برآورد   

1 674 /0 454 /0 601 /15 760 /1 
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همبستگی   ،7درجدو  ضریب  جدو ،  نتایج  به  توجه  با  است.  شده  داده  نشان  مد   برازش  به  مربوط  های  آماره  خالصه 

  0/ 454( برابر با  Rمی باشد. همچنین مقدار ضریب تعیین )مجذور    674/0یر مستقل و متغیر وابسته برابر با  چندگانه بین متغ
باشد. برای بررسی ضطراب اجتماعی توسط صفات شخصیتی میباشد که نشان دهنده میزان تبیین واریانس و تغییرات امی

  760/1واتسون برابر با -اساس نتایج جدو  مقدار آماره دوربین . برواتسون استفاده شد-استقال  باقی مانده ها از آماره دوربین
  باقی مانده ها رعایت  توان گفت پیش فرض استقالقرار دارد می  5/2تا    5/1است که با توجه به اینکه مقدار آن در فاصله  

 شده است. 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس. 8جدول 

 سطح معنی داری  F ات میانگین مجذور درجه آزادی  مجموع مجذورات  

 0.001 27.307 6646.032 5 33230.161 رگرسیون

   243.380 164 39914.333 باقیمانده

    169 73144.494 کل

 
، نتایج آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسی مد  رگرسیونی ارائه شده آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج 8در جدو   

معنی دار است، که نشان می    01/0می باشد که در سطح آ فای کوچکتر از    307/27برابر با    بدست آمده   Fدر جدو ، مقدار  
می صفات شخصیتی  مربوط  دهد  بودن  تواند تغییرات  مناسب  دهنده  نشان  نمایند و  تبیین  به خوبی  را  اجتماعی  اضطراب  به 

 مد  رگرسیونی ارائه شده است.  
 

 یق صفات شخصیتیطراز  یاب اجتماعاضطر بینی. تحلیل رگرسیون برای پیش9جدول 
ضرایب  ضرایب استاندارد نشده 

 استاندارد شده

t  سطح
معنی 
 داری 

شاخص های هم  
 خطی 

 B   خطای
 استاندارد 

Beta Toler

ance 

VIF 

.141 ثابت

746 

17.828  7.951 0.00

1 

  

روان  
 نژندگرایی

0.53

5 

0.265 0.152 2.022 0.04

5 

0.59

2 

1.68

9 

انعطاف 
 پذیری

-

0.75

0 

0.283 -0.232 -

2.653 

0.00

9 

0.43

3 

2.30

9 

- وجدانی بودن
0.67

9 

0.304 0.180 2.235 0.02

7 

0.51

6 

1.94

0 



                                         
1140 بهار، 1، شماره 2دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم   

ISSN : 2783-3984 

   نایافراد ناب  ،یاعاضطراب اجتم ،یمقابله ا  یسبک ها ،یتیصفات شخص

   HRC-2205-1038کدمقاله: 

 
 

- پذیری توافق 

0.54

9 

0.240 0.137 2.282 0.02

4 

0.92

2 

1.08

5 

- برون گرایی

0.57

1 

0.254 -0.188 -

2.252 

0.02

6 

0.47

6 

2.10

0 

 

 

بینی اضطراب اجتماعی از طریق صفات شخصیتی، آورده  دگانه برای پیش نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چن  ،9در جدو   
( که از مقدار برش VIFبیشتر است و آماره تراکم عاملی)  1/0شده است. با توجه به اینکه مقدارآماره تحمل از مقدار برش  

 صورت نگرفته است. کمتر است، نتیجه می شود که از مفروضه هم خطی، تخطی  10
، -0/ 232، انعطاف پذیری برابر با  0/ 152( برای صفت روان نژندگرایی برابر با  Betaسیونی استاندارد شده )مقدار ضریب رگر

باشد. با توجه به  می  -188/0و برای صفت برون گرایی برابر با    -137/0، توافق پذیری برابر با  -180/0وجدانی بودن برابر با  
شود که صفت روان نژندگرایی به شکل دار است، نتیجه گرفته میمعنی  05/0بدست آمده که در سطح آ فای    tمقدار آماره  

مثبت و صفات برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن به شکل منفی اضطراب اجتماعی افراد نابینا را پیش  
 بینی می کند. 

 جود دارد.با اضطراب اجتماعی آن ها رابطه و بین سبک های مقابله ای افراد نابینا -2
سبک اساس  بر  نابینا  افراد  اجتماعی  اضطراب  بینی  پیش  منظور  مقابلهبه  شد.  های  استفاده  چندگانه  رگرسیون  آزمون  از  ای 

 های آن در ادامه ارائه شده است.فرضنتایج مربوط به اجرای این آزمون به همراه بررسی پیش
 پراکندگی باقی مانده هایکسانی -1

 
 نش باقی مانده ها . نمودار پراک4شکل 

 
بر این است که    ،4در شکل   انتظار  پراکنش مقادیر پیش بینی شده وباقی مانده های استاندارد شده، نشان داده شده است. 

ه ها در مرکز نمودار و در  باقی مانده ها، توزیع نسبتا مستطیلی شکلی داشته باشند. به طوریکه مشاهده می شود اکثریت نمر
 مرکزشده اند. از این رو فرض نرما  بودن توزیع باقی مانده ها برقرار می باشد.امتداد نقطه صفر مت
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 خطی بودن رابطه بین متغیرها  -2
برابر  در  را  مشاهده شده  تراکمی  احتما   که  تراکمی  نرما   احتما   نمودار  از  متغیرها،  بین  رابطه  بودن  بررسی خطی  جهت 

 ده شد. دهد، استفاحتما  تراکمی مورد انتظار قرار میا

 
 نمودار احتمال نرمال تراکمی مشاهده شده در برابر مورد انتظار متغیرهای پیش بین و مالک .5شکل 

  

  ها به خوبی روی خط قطر قرار دارند؛ به عبارت دیگر مفروضه خطی بودن رابطه  دهد که دادهنمودار باال نشان می

 یل عدم وجود کجی و کشیدگی قابل مالحظه، برقرار  بین، به داضطراب اجتماعی با ترکیب خطی متغیرهای پیشبین 

 باشد. می

 . نرما  بودن عبارت خطا 3
 (، انجام پذیرفت. Residualبررسی این مفروضه با استفاده از  ترسیم نمودار هیستوگرام باقی مانده ها )

 
 مانده ها  یباق. نمودار هیستوگرام مربوط به بررسی مفروضه نرمال بودن 6شکل 

 ر نمودار باال مشاهده می شود، شکل توزیع تقریبا نرما  است. همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت چنانکه د

است. بنابراین نرما  بودن توزیع مقادیر خطا را   1راست نمودار بسیار کوچک )نزدیک به صفر( و انحراف استاندار نزدیک به 

 می توان نتیجه گرفت.  
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 وط به برازش مدلهای مرب آماره خالصه .10جدول 

R R مد  مجذور    واتسون-آماره دوربین خطای استاندارد برآورد   

1 575 /0 331 /0 170 /17 656 /1 

 
همبستگی   ،10جدو   در ضریب  جدو ،  نتایج  به  توجه  با  است.  شده  داده  نشان  مد   برازش  به  مربوط  های  آماره  خالصه 

  0/ 331( برابر با  Rمی باشد. همچنین مقدار ضریب تعیین )مجذور    575/0چندگانه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر با  
باشد. برای بررسی ای میهای مقابله ضطراب اجتماعی توسط سبکباشد که نشان دهنده میزان تبیین واریانس و تغییرات امی

 656/1واتسون برابر با  -دوربین  واتسون استفاده شد. براساس نتایج جدو  مقدار آماره -استقال  باقی مانده ها از آماره دوربین
استقال  باقی مانده ها رعایت  توان گفت پیش فرض  قرار دارد می  5/2تا    5/1است که با توجه به اینکه مقدار آن در فاصله  

 شده است. 
 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس  .11جدول 

مجموع  
 مجذورات 

 سطح معنی داری  F میانگین مجذورات  درجه آزادی 

24208.92 رگرسیون

9 

3 8069.643 27.374 0.001 

48935.56 باقیمانده

5 

166 294.793   

73144.49 کل

4 

169    

 
نتایج آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسی مد  رگرسیونی ارائه شده آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج  ،11در جدو  

معنی دار است، که نشان می    01/0ر سطح آ فای کوچکتر از  می باشد که د  374/27بدست آمده برابر با    Fدر جدو ، مقدار  
ضطراب اجتماعی را به خوبی تبیین نمایند و نشان دهنده مناسب بودن تواند تغییرات مربوط به اای می های مقابلهدهد سبک

 مد  رگرسیونی ارائه شده است.  
 

 ای های مقابلهبینی اضطراب اجتماعی از طریق سبک تحلیل رگرسیون برای پیش. 12جدول

 

 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 
استاندارد 

 t شده

سطح معنی  
 داری 

 شاخص های هم خطی 
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B 

خطای  
 Beta استاندارد 

Toleranc

e 
VIF 

   0.001 8.307  16.958 140.861 ثابت

- 0.390- 0.145 0.704- مقابله مسئله مدار 

4.846 

0.000 0.622 1.60

8 

1.09 0.915 0.024 2.280 0.151 0.246 0.561 مقابله هیجان مدار

3 

1.56 0.639 0.031 2.182 0.173 0.246 0.538 مقابله اجتنابی

5 

 
پیش12جدو   در   برای  چندگانه  رگرسیون  تحلیل  به  مربوط  نتایج  سبک،  طریق  از  اجتماعی  اضطراب  مقابله بینی  ای،  های 

( که از مقدار VIFبیشتر است و آماره تراکم عاملی)  1/0رش  آورده شده است. با توجه به اینکه مقدارآماره تحمل از مقدار ب
 هم خطی، تخطی صورت نگرفته است.  کمتر است، نتیجه می شود که از مفروضه 10برش 

، مقابله هیجان مدار  390/0ای مقابله مسئله مدار برابر با  ( برای سبک مقابله Betaمقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده )
بدست آمده که در سطح آ فای  tباشد. با توجه به مقدار آماره می 173/0ای اجتنابی برابر با برای سبک مقابله و 151/0برابر با 

ای ای هیجان مدار و اجتنابی به شکل مثبت و سبک مقابلههای مقابلهشود که سبکدار است، نتیجه گرفته میمعنی  05/0
 کنند. بینی میابینا را پیشمسئله مدار به شکل منفی اضطراب اجتماعی افراد ن

 

 :نتیجه گیری

  همپژوهان،   و  1فیسته   -گفتار )ترودیو  ادراک  است  مسلم   که  چیزی  هستند.   دخیل  ارگفت  تو ید  و  ادراک  در  مختلفی  سیستم های
 معتقدند   از پژوهشها  هستند. بعضی  دخیل  گفتار  پردازش   در   نیز   مسی  چند وجهی است. حتی اطالعات  گفتار  ( و تو ید2013

 فراهم میشود.  شنیداری و دیداری حسی سیستم های طریق از اطالعاتی مهمترین
اجتماعی حمایت کرده اند   فراتحلیل ها و مطا عات مروری از اثربخشی و کارامدی درمان های شناختی رفتاری در اضطراب

   (.2016 3استنگیر ؛2014 ،و همکاران 2ویلسون  )مایو
نتایج پژوهش ای فراتر از چارچوب های نظری شناختی و رفتاری، که همسو با    ا در حوزهبنابراین انتظار می رود درمانی پوی

اجتماعی اضطراب  شناختی رفتاری  در ا گوهای  اهمیت خود  درباره  پیترز  گریگوری  ،)های جدید  های 2017  4و  پیچیدگی   ،)
 ابد.اب اجتماعی دست یاین سازه را مورد توجه قرار دهد، بتواند به موفقیت های چشمگیری در بهبود اضطر

 
1 Trudeau-Fisette 
2 Mayo-Wilson, E. 
3 Stangier, U. 

4 Gregory, B.  &Peters, L.  
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های استنباطی، عمل تفسیر انجام گرفته است. خام و تجزیه و تحلیل  هایحاضر برای کشف مفاهیم از د  داده پژوهش  در  
گیری اختصاص دارد که با ارائه نتیجه سؤاالت به تفسیر نتایج پرداخته شده است. در انتها به بحث و تفسیر و نتیجه بخشاین 

 می پردازیم.دات به ارائه پیشنها

 و بررسی فرضیه های پژوهش بحث

 فرضیه اول پژوهش 
 .بین صفات شخصیتی افراد نابینا با میزان اضطراب اجتماعی آن ها رابطه وجود دارد -

روان نژندگرایی با اضطراب اجتماعی های فصل چهارم حاکی از آن بود که بین صفت شخصیتی  نتایج تجزیه و تحلیل داده
ابطه مثبت و معنادار و بین صفات برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن با اضطراب اجتماعی افراد نابینا ر

دار وجود  دار  معنا  و  منفی  رابطه  ها  کاپالن آن  های  پژوهش  یافته  با  یافته  این  همکاران)  1د.  هربرت  2015و  و  کاشدان   ،)
 (همسو بود. 2004(، فیشر و همکاران )2006)

مط اضطراب  2018و همکاران)   2ا عه ی وربوا نتایج  با  نژندی  بین ویژگی شخصیتی روان  دار  رابطه مثبت و معنی  از  ( حاکی 
اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی است اما بین ویژگی های شخصیتی انعطاف پذیری، وجدانی بودن و برون گرایی با اضطراب 

ی شخصیتی توافق پذیری با اضطراب اجتماعی در ه ای بین ویژگاجتماعی رابطه منفی و معناداری وجود داشت و هیچ رابط
سبک   از  مناسب  و  بجا  استفاده  با  اجتماعی  اضطراب  که  داشتند  اذعان  پژوهشگران  این  نشد.  مشاهده  اسکیزوفرنی  بیماران 

 زندگی سا م قابل کنتر  می باشد.

 فرضیه دوم پژوهش 
 .آن ها رابطه وجود داردطراب اجتماعی بین سبک های مقابله ای  افراد نابینا با میزان اض -

ها همبستگی    آن  اجتماعی  اضطراب  با میزان  نابینا  افراد  ای   مقابله  های  سبک  بین  که  بیان می کند  پژوهش  دوم  فرضیه 
با اضطراب اجتماعی نتایج تجزیه و تحلیل داده های فصل چهار نشان داد که بین سبک مقابله   .وجود دارد ای مسئله مدار 

ای هیجان مدار و اجتنابی با اضطراب اجتماعی افراد نابینا منفی و معنادار وجود دارد و بین سبک های مقابلهنابینا رابطه  افراد  
 همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. 

اجتماعی کودکان  2010و همکاران)   3رایت  اضطراب  با  مسأ ه مدار  ای  مقابله  های  سبک  بین  که  دادند  نشان  پژوهشی  در   )
عنی داری وجود دارد و اشاره کرده اند که کودکانی که سبک مقابله ای آنها مسأ ه مدار است دارای سازگاری بطه منفی و مرا

اما    -عاطفی-اجتماعی کنند.  می  عمل  تر  موفق  و  تر  سنجیده  زا  تنش  رویدادهای  با  مواجهه  در  و  هستند  باالتری  آموزشی 
سبک های مقابله ای هیجان   بی بودند ناسازگار تر و مضظرب تر بودند و در موقعیت های مدار و اجتناکودکانی که دارای 

 چا ش انگیز اضطراب اجتماعی باالتری را تجربه کردند. 

 
1 Kaplan 
2 Vrbova 
3 Wright 
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پرداختند 2008)1وزیلوپو س  پایین  باال و  اجتماعی  اضطراب  با  افراد  در  ای  های مقابله  سبک  به مقایسه  که  ای  مطا عه  در   )
ای اجتنابی را بیشتر بکار می برند و افراد داری اضطراب کم تر سبک شان  سبک مقابله  نشان دادند که افراد مضطرب تر  

مسأ ه مدار است. همچنین نشان داد که افراد دارای سبک قابله اجتنابی و هیجانی با مسائل زندگی تکانشی تر برخورد می  
و در نتیجه منطقی تر و سنجیده تر یشتری کرده  کنند اما افراد دارای سبک مقابله ای در مواجهه با چا ش های زندگی تأمل ب

  برخورد می کنند.

 

 ات پژوهشپیشنهاد

جامعه آماری پژوهش حاضر محدود به گستره یک شهر بوده، بنابراین قابلیت تعمیم نتایج آن به سایر   .1

تر گسترده نه شود برای اطمینان خاطر بیشتر در این مورد با استفاده از نموها محدود است، توصیه میشهرستان

 نتایج این تحقیق بازبینی شود. 

شود در  ها استفاده شده است. پیشنهاد میدر این پژوهش از ابزار خودسنجی پرسشنامه برای جمع آوری داده .2

ها پرداخته شود و نتایج تجزیه و تحلیل پژوهش دیگری با همین موضوع از طریق مصاحبه به جمع آوری داده

 ها مقایسه شود. داده 

که پیشنهاد می شود در پژوهش   ؛نین در این پژوهش تنها افراد با آسیب بینایی مورد بررسی قرار گرفتندهمچ .3

 ها مورد توجه قرار گیرد. های آتی اضطراب اجتماعی در سایر گروه 
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