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Abstract
Introduction: Research examining social anxiety
and bulimia nervosa disorder has shown the role of
various variables about them. The goal of current
study was to assess the discriminative role of the fear
of positive and negative evaluation, positive and
negative perfectionism and self-focused attention
between bulimia nervosa disorder, social anxiety
disorder and normal individuals.
Method: Using an expose-facto design, 90 subjects
(30 bulimia nervosa, 30 social anxiety and 30 normal
individuals) were selected by available sampling
method and completed the Social Phobia Inventory
(SPIN), Eating Attitude Test (EAT-26), Fear of
Positive Evaluation Scale (FPES), Fear of Negative
Evaluation Scales(FNES-B), Positive and Negative
Perfectionism(PNP) and Self-focused Attention
Questionnaire(FAQ). Data were analyzed using a
Diagnostic Analysis.
Results: The results showed higher mean scores of
the positive perfectionism in normal group and
bulimia nervosa compared with the mean scores in
social anxiety group. The mean scores in the Social
Anxiety group in all of the variables except Positive
Perfectionism was higher than the normal group and
bulimia nervosa as well. Results of the diagnostic
analysis showed a compound of significant variables
respectively for fear of negative evaluation, negative
perfectionism, internal attention, fear of positive
evaluation and external attention which make a
discrimination among three groups.
Conclusion: It could be concluded that the fear of
negative evaluation, negative perfectionism, selffocused attention and fear of positive evaluation
could distinct occurrence of social anxiety and
bulimia nervosa disorders; thus the ttreatment
interventions should address these factors.
Keywords:
Social Anxiety, Bulimia nervosa,
Evaluation, Perfectionism, Self-Focused Attention.
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متفاوت نشان داده که ترس از ارزیابی منفی با عالئم
مرتبط با اختاللهای خوردن مثل انگیزهی الغری()7؛
رفتارهای محدودکننده ،نگرشها و رفتارهای پرخوری
عصبی()1؛ نارضایتی بدنی و درونیسازی ایدهآلهای
الغری مرتبط است( .)19 ,0نتایج برخی پژوهشهای
دیگر نیز بیانگر ارتباط مستقیم بین ترس از ارزیابی منفی و
اختاللهای خوردن هست( .)11همچنین ترس از ارزیابی
مثبت 6به احساس نگرانی از ارزیابی مثبت دیگران از فرد و
پریشانی بیشازحد ناشی از این ارزیابیها اشاره دارد .بر
اساس این سازه افراد دارای اضطراب اجتماعی باال نگران
ارزیابی مثبت از عملکردشان میشوند و استانداردهای
اجتماعی باالیی دارند .با این حال این افراد باور ندارند که
عملکردهای معمولیشان تغییر کند و یا بهتر شود .در نتیجه
پیشبینی میکنند که ارزیابی مثبت دیگران از آنها در
نهایت منجر به شکست خواهد شد( .)10به عنوان مثال
لوینسون و رودوباق( )10با بررسی ارتباط بین آسیبشناسی
اختالل خوردن با چندین ترس اضطراب اجتماعی مثل
(ترس از ارزیابی مثبت ،ارزیابی منفی ،ترس از وارسی،7
اضطراب تعامالت اجتماعی 1و اضطراب ظاهر اجتماعی)0
دریافتند که ترس از ارزیابی منفی و اضطراب ظاهر
اجتماعی ،دو عامل آسیبپذیری برای ظهور و پیشبینی
اضطراب اجتماعی و عالئم اختالل خوردن هستند1.
عالوه بر این ،سازه کمالگرایی 19یکی دیگر از ویژگیهای
فردی است که در شروع و تداوم اختالل خوردن و حتی
اضطراب اجتماعی نقش بسزایی ایفا میکند .کمالگرایی بر
اساس مجموعهای از استانداردهای خیلی باال مثل طرز
تفکر همهیاهیچ 11و سعی و تالش برای بینقص بودن
همراه با خودارزیابی انتقادی زیاد ،نگرانی از ارزیابی دیگران
و تأکید بر نظم و سازماندهی برای عملکرد ،مشخص می-
شود ( .)10پژوهشها سطوح باالی کمالگرایی را در گروه-

مقدمه
ترس یا اضطراب
ویژگی اصلی اختالل اضطراب
مشخص و شدید از موقعیتهای اجتماعی است که فرد در
آن موقعیت ممکن است مورد ارزیابی دقیق دیگران قرار
بگیرد( .)1در این حالت فرد مبتال به اختالل اضطراب
اجتماعی میکوشد از موقعیتهایی که در آنها ممکن است
مورد ارزیابی دیگران قرار گیرد و نشانههای اضطراب در او
ظاهر شود و یا به روشی رفتار کند که خجالتزده شود،
پرهیز کند( .)0اختالل پرخوری عصبی 0با خوردن در دوره-
های زمانی جدا (به طور مثال در هر دوره دو ساعت) همراه
است که در افراد مبتال ،مقدار غذا مشخصاً بیشتر از
مقداری است که اکثر افراد در یک دورهی زمانی و
موقعیتهای مشابه میخورند و این افراد احساس میکنند
که در طول دورهها کنترلی روی خوردنشان ندارند؛ در
نتیجه آنها سعی میکنند بعد از پرخوری بهمنظور جلوگیری
از افزایش وزن با استفراغ کردن ،0سوءمصرف ملینها ،مواد
مدر یا داروهای دیگر و حتی با روزهگرفتن و ورزش کردن
افراطی خود را پاکسازی 0کنند؛ عالوه براین پرخوری و
رفتارهای جبرانی نامناسب بهطور متوسط حداقل یکبار در
هفته به مدت سهماه اتفاق میافتد( .)1در این راستا یافته-
های پژوهشی نشان میدهند که اضطراب سازوکاری است
که خیلی با اختالالت خوردن مرتبط است و در مقایسه با
فرایندهای دیگر در ادبیات و مداخالت تقریباً نادیده گرفته
شده است و اختالل اضطراب اجتماعی همبودی باالیی با
اختاللهای خوردن ،مثالً پرخوری عصبی دارد(.)0
افزون بر موارد فوق ،ترس از ارزیابی منفی 5به عنوان یک
عامل خطرساز مشترک برای اضطراب اجتماعی و اختالل-
های خوردن در نظر گرفته شده است( .)0مدلهای
شناختی-رفتاری اختالل اضطراب اجتماعی ،ترس از
ارزیابی را به عنوان یکی از ویژگیهای اصلی این اختالل
توصیف کردهاند که این ارزیابی میتواند منفی( )0و یا
مثبت باشد( .)5ارزیابی منفی توسط دیگران بزرگترین ترس
بیماران اضطراب اجتماعی است .این سازه به عنوان نگرانی
بیشازحد از پیشبینی و انتظار ارزیابیهای بین فردی منفی
تعریف میشود که افراد با ترس از ارزیابی منفی اضطراب
زیادی را در موقعیتهای اجتماعی تجربه میکنند و تالش
میکنند که از رویارو شدن با موقعیتهای اجتماعی که
تهدیدآمیز میدانند ،اجتناب کنند( .)6نتایج پژوهشهای
اجتماعی،1

1- social anxiety disorder
2- bulimia nervosa
3- vomiting
4- purge
)5- fear of negative evaluation (FNE
)6- fear of positive evaluation (FPE
7- fear of scrutiny
8- social interaction anxiety
9- social appearance anxiety
10 perfectionism
11- all-or-nothing mindset
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نقش تشخیصی ترس از ارزیابی مثبت و منفی ،کمالگرایی و...

اجتماعی و پرخوری عصبی ،شناسایی تفاوتها و یا
تشابهات این دو اختالل بر اساس مؤلفههای فراتشخیصی
ضروری است و تلویحات بنیادین و کاربردی در حیطههای
مختلف آسیبشناختی و رواندرمانی خواهد داشت .بر
همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش
تشخیصی و افتراقی مؤلفههای ترس از ارزیابی مثبت و
منفی ،کمالگرایی مثبت و منفی و توجه معطوف به خود در
افراد مبتال به اضطراب اجتماعی ،پرخوری عصبی و گروه
بهنجار انجام شد.
روش

های مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی و خوردن نسبت به
گروه کنترل نشان میدهند؛ به عبارت دیگر ،کمالگرایی به
عنوان یک عامل فراتشخیصی در تمام اختالالت خوردن
در نظر گرفته شده است( .)15در این راستا ،بسیاری از
تحقیقات نشان میدهند که کمالگرایی ارتباط بین
اضطراب اجتماعی و پرخوری عصبی را تعدیل میکند (.)16
تحقیقات همچنین نشان میدهند کمالگرایی ناسازگارانه
ارتباط مثبت با اضطراب اجتماعی دارد ،در حالیکه
استانداردهای باال رابطهی ضعیف با اضطراب اجتماعی
دارند؛ با توجه به یافتههای پژوهشی؛ کمالگرایی
ناسازگارانه ممکن است بهطور ویژهای با همبودی بین
اضطراب اجتما عی و اختالل خوردن مرتبط باشد؛ چرا که
استانداردهای باال اغلب در افراد مبتال به اختالل خوردن
نیز دیده میشود(.)17
یکی دیگر از سازههای مرتبط با اضطراب اجتماعی و
اختالل خوردن ،توجه متمرکز بر خود 1است که به آگاهی از
اطالعات مربوط به خود و یکی از فرایندهای رایج در بین
اشکال مختلف آسیبشناسی روانی به خصوص اختاللهای
اضطرابی اطالق میشود ( )09-11در همین راستا در برخی
پژوهشها کاهش توجه معطوف به خود به عنوان یک فن
درمانی مؤثر برای اضطراب اجتماعی پیشنهاد شده
است( .)01این یافته با نتایج مور و وینکویست( )00در یک
فراتحلیل که متوجه شدند رابطهای قوی بین توجه معطوف
به خود و عاطفهی منفی در بین کسانیکه شرایط اضطراب
و افسردگی را دارند؛ هماهنگ است .ازآنجاییکه افراد مبتال
به پرخوری خیلی نگران ظاهر فیزیکیشان هستند ،احتمال
میرود که در یک موقعیت اجتماعی آنها مانند افراد مبتال
به اضطراب اجتماعی توجه را بر خودشان و بهخصوص
ظاهر فیزیکیشان معطوف نمایند و این دور باطل است که
تداوم رفتارهای پرخوری /پاکسازی در این افراد میشود.
در مجموع رابطهی نزدیک بین اختالل اضطراب اجتماعی
و اختاللهای خوردن 0در سالهای اخیر بهطور قابل-
مالحظهای مورد توجه قرار گرفته است()00؛ و اگان و
همکاران( )00معتقدند اضطراب ،سازوکاری است که با
اختالالت خوردن مرتبط است و متاسفانه در مقایسه با
فرایندهای دیگر در پیشینه پژوهش و مداخالت درمانی
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .درمجموع با توجه به
نقش عوامل مختلف در سببشناسی و تداوم اضطراب

طرح پژوهش :طرح پژوهش حاضر در زمرهی پژوهش-
های علیمقایسهای است که بهمنظور مقایسهی نقش
تشخیصی مؤلفههای شناختی ترس از ارزیابی مثبت و
منفی ،کمالگرایی مثبت و منفی و توجه معطوف به خود در
سه گروه از افراد بهنجار ،افراد مبتال به اختالل اضطراب
اجتماعی و افراد مبتال به اختالل پرخوری عصبی انجام
گرفته است.
آزمودنیها :جامعهی آماری پژوهش را کلیهی زنان مبتال
به اختالل اضطراب اجتماعی و اختالل پرخوری عصبی
مراجعهکننده به مراکز مشاوره و رواندرمانی شهر تهران
تشکیل دادند که در سال  1000به این مراکز مراجعه کرده
بودند .از بین مراجعهکنندگان به مراکز فوق  09بیمار مبتال
به اختالل اضطراب اجتماعی و  09بیمار مبتال به اختالل
پرخوری عصبی به روش نمونهگیری دردسترس و با توجه
به مالکهای ورود و خروج زیر انتخاب شدند  )1تشخیص
اختالل پرخوری عصبی و اختالل اضطراب اجتماعی بر
اساس نظر متخصصین و درمانگران و تأیید آن با مصاحبه1
بالینی ساختار یافته  )0 .SCID0محدودهی سنی بین 09تا
 09سال )0 .تحصیالت حداقل دیپلم و حداکثر فوق-
لیسانس )0 .نداشتن اختالالت حاد روانپزشکی بنا به نظر
درمانگران .در انتخاب بیماران عالوه بر تشخیص
روانپزشک ،میزان تطابق دو مصاحبه بالینی ساختار یافته
برای اختالل اضطراب اجتماعی واختالل پرخوری عصبی
مد نظر قرار گرفت .در صورت ناهمخوانی تشخیصها
1- self-focused attention
2- eating disorders
3- Structural Clinical Interview for Axis I Disorders
)(SCID
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آزمودنی مورد نظر از مطالعه خارج میشد .عالوهبر نمونه-
های بالینی فوق ،پژوهش حاضر شامل یک گروه  09نفری
بهنجار برای مقایسه بود که از میان همراهان مراجعان
انتخاب شدند .افراد انتخاب شده بر اساس گزارش شخصی
و مصاحبه بالینی ،سابقه مراجعه به روانشناس یا روان-
پزشک نداشته و به بیماری خاصی مبتال نبودند .همچنین
سه گروه بر اساس متغیرهای سن و سطح تحصیالت مورد
همتاسازی قرار گرفتند.
ابزار
 -1مصاحبهی بالینی ساختاریافته برای اختالالت محور
:(SCID-I) Iمصاحبهی مزبور ابزاری انعطافپذیر است که
توسط فرست و همکاران( )05تهیه شد .شریفی و همکاران
( )05این مصاحبه را پس از ترجمه به زبان فارسی ،روی
نمونهی  000نفری اجرا کردندکه توافق تشخیصی برای
اکثر تشخیصهای خاص و کلی ،متوسط یا خوب بود
(کاپای باالتر از )./69؛ توافق کلی )کاپای کل تشخیص-
های فعلی  ./50و برای کل تشخیصهای طول عمر )./55
بهدستآمده نیز رضایتبخش است.
 -0پرسشنامهی هراس اجتماعی ( :)SPINپرسشنامهی
هراس اجتماعی کانور و همکاران( )06یک مقیاس
خودسنجی  17مادهای است که دارای سه مقیاس فرعی
ترس ( 6ماده) ،اجتناب ( 7ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (0
ماده) است و در آن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنج
درجهای از ( =9بههیچوجه تا  =0خیلی زیاد) درجهبندی
میشود .این پرسشنامه از اعتبار 1و پایایی 0باالیی برخوردار
است .پایایی آن با روش بازآزمایی در گروههایی با
تشخیص اختالل هراس اجتماعی برابر با  71/9تا 10/9
بوده و ضریب همسانی درونی آن (آلفای کرونباخ) در یک
گروه بهنجار  00/9گزارش شده است .همچنین برای
مقیاسهای فرعی ترس  ،9/10اجتناب  01/9و ناراحتی
فیزیولوژیکی  19/9گزارش شده است .طهماسبی مرادی(
به نقل از  ، )07در ایران این مقیاس را روی  100نفر از
دانشجویان دانشگاه بهشتی اجرا کرد و پایایی این ابزار با
روش بازآزمایی  ./10به دست آمد .همسانی درونی با
ضریب آلفای کرونباخ آن نیز برابر با  ./16به دست آمد .در
پژوهش دیگری ،شکری و همکاران ( )01در ایران ویژگی-
های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی
را مورد بررسی قرار داده اند ،که ضریب آلفای کرونباخ برای

بررسی همسانی درونی برای پرسش های نمرهگذاری
شدهی مثبت  9/17و برای پرسش های نمره گذاری شده
معکوس  9/07بدست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس  9/00و برای مقیاسهای فرعی
ترس  ،9/00اجتناب  9/00و ناراحتی فیزیولوژیکی 9/10
به دست آمد.
 -0پرسشنامه نگرشهای خوردن :EAT-26گارنر و
همکاران ( ،)00یک آزمون خودسنجی  06گویهای است که
نگرشها و رفتارهای آسیبزای مربوط به خوردن را می-
سنجد .نمرهگذاری  EAT-26به صورت همیشه ،بیشتر
اوقات ،خیلی اوقات ،گاهی ،بهندرت و هرگز است که به
ترتیب  0 ،0 ،1و سه گزینه آخر نمره صفر میگیرند .دامنه
نمرات این پرسشنامه از صفر تا  17است و نمره باالی 09
احتمال اختالل خوردن را مطرح میکند .در پژوهشی
ضریب همبستگی  EAT-26با آزمون اختالالت خوردن
معادل  9/11بهدستآمده و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز
 9/00گزارش شده است .نوبخت و دژکام ( )00در تحقیق
خود اعتبار و پایایی  EATرا مورد بررسی قرار دادند و
همبستگی بین نمرههای حاصل از اجرای دو مرحله
پرسشنامه  EATرا  9/01بهدست آوردندکه پایایی مطلوبی
را نشان میدهد .اعتبار سازهی این پرسشنامه از نوع محتوا
نیز به استناد نظر صاحب نظران در تحقیق نوبخت و دژکام
مورد تأیید قرار گرفت .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ  9/09به دست آمد1.
 -0مقیاس ترس از ارزیابی منفی(فرم کوتاه :)FNES-B
الری( ، )6این مقیاس برای سنجش میزان ترس از ارزیابی
منفی (که یکی از نگرانیها و دلمشغولیهای هراس
اجتماعی است) ،تهیه شده است .این مقیاس یک
پرسشنامهی خود سنجی  10مادهای است؛ که دارای یک
نمرهی کل در دامنهی  10تا  69است و هر ماده بر اساس
مقیاس  5درجهای لیکرت درجهبندی میگردد .این ابزار
دارای مزایایی چون کوتاه بودن ،سادگی و سهولت در
نمرهگذاری است .این پرسشنامه برای اولینبار در ایران
توسط ملیانی و همکاران(به نقل از ،)09از نظر ویژگیهای
روانسنجی مورد تأیید قرار گرفت که همسانی درونی با

1- validity
2- reliability
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کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب  9/11و  9/10به دست
آمد.
 -7پرسشنامه کانون توجه ( :)FAQاین پرسشنامه برای
اندازهگیری کانون توجه افراد مضطرب اجتماعی در تعامالت
اجتماعی ساختهشده است و از دو زیر مقیاس  5گویهای
شامل ،کانون توجه متمرکز بر خود 1و کانون توجه بیرونی0
تشکیل شده است .هرگویه روی یک مقیاس  5درجهای از
اصالً درست نیست ( )1تا کامالً درست است ( )5درجهبندی
میشود .میتوان نمره هر زیر مقیاس را به طور جداگانه
محاسبه و استفاده کرد .ضریب آلفای کرونباخ برای زیر
مقیاسهای پرسشنامه کانون توجه متمرکز بر خود و
پرسشنامه کانون توجه بیرونی به ترتیب برابر 9/76و 9/70
گزارش شده است .خیر و همکاران( ،)00ضریب آلفای
کرونباخ را برای زیر مقیاسهای توجه متمرکز بر خود و
کانون توجه بیرونی به ترتیب  9/75و 9/16گزارش کردهاند.
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
 9/10و برای خردهمقیاسهای کانون توجه متمرکز بر خود
و کانون توجه بیرونی به ترتیب  9/00و  9/09به دست آمد.
روند اجرای پژوهش :در ابتدا بیماران بر اساس نظر
درمانگران و متخصصین به دو گروه مبتال به اضطراب
اجتماعی و پرخوری عصبی تقسیم شدند و سپس
پرسشنامههای اضطراب اجتماعی ،نگرش خوردن ،ترس از
ارزیابی منفی ،ترس از ارزیابی مثبت ،کمالگرایی مثبت و
منفی و توجه معطوف به خود در اختیار افراد قرار گرفت و
پس از مصاحبهی بالینی و گرفتن شرححال ،توضیحاتی در
مورد پرسشنامهها و محرمانه ماندن اطالعات ارائه شد و از
آزمودنیها خواسته شد که با صداقت کامل به پرسشنامهها
پاسخ دهند .پس از اجرا و جمعآوری پرسشنامهها دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSS 18و با استفاده از روش آماری
تحلیل تشخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
در این بخش اطالعات جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی
قرار گرفته و یافتههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
ارائه شده است.
بر اساس اطالعات جدول  16 ،1نفر از افراد گروه بهنجار
یعنی ( 50/0درصد) در دامنه سنی  09تا  09سال و  10نفر

ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 9/17است .در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ  9/06به دست آمد.
 -5مقیاس ترس از ارزیابی مثبت ) :)FPESویکس و
همکاران( :)10این پرسشنامه شامل  19ماده است .شیوه
نمرهگذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت  9تا  0بوده
و مادههای  5و  19در نمرهگذاری بهحساب نمیآیند .نمره
کل از جمع نمرات  1ماده دیگر بهدستمیآید .ویکس و
همکاران( )10در مطالعه خود روی یک نمونه  1711نفری
از دانشجویان مقطع کارشناسی میانگین نمره کل 00/06؛
انحراف معیار  10/97و همچنین همسانی درونی با روش
آلفای کرونباخ  9/19و پایایی بازآزمایی پنجهفتهای  9/79را
گزارش کردند .در جامعهی ایرانی نیز برای تعیین اعتبار
محتوایی این آزمون ،چند تن از اساتید حوزه علوم رفتاری و
روانشناسی متخصص و آشنا در کار با بیماران اضطرابی ،در
بین مراجعهکنندگان به کلینیک روانشناختی مورد تایید قرار
گرفت .ضریب پایایی  9/67با روش دونیمهسازی و آلفای
کرونباخ  9/75را برای کل آزمون محاسبه شده که مؤید
پایایی و همسانی درونی قابل قبول است( .)01در پژوهش
حاضر ضریب آلفای کرونباخ  9/10به دست آمد.
 -6پرسشنامهی کمالگرایی مثبت و منفی :این پرسشنامه
توسط تری-شورت و همکاران( به نقل از  )00تدوین
گردیده و دارای  09عبارت است که  09عبارت آن کمال-
گرایی مثبت و  09عبارت دیگر آن کمالگرایی منفی را
میسنجد .هر عبارت بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت،
کمالگرایی آزمودنیها را از نمرهی یک تا پنج در هر دو
زمینهی مثبت و منفی میسنجد (کامالً مخالفم= 1؛
مخالفم= 0؛ نمیدانم= 0؛ موافقم= 0؛ کامالً موافقم= .)5
تری-شورت و همکاران(به نقل از  ،)00آلفای کرونباخ
کمالگرایی مثبت و منفی را به ترتیب 9/10و 9/11مطرح
نمودند و از ویژگیهای روانسنجی مناسب پرسشنامه یاد
کردهاند .بشارت( ،)00آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای
مثبت و منفی را در یک نمونهی  010نفری از دانشجویان
ایرانی به ترتیب 9/09و 9/17ذکر نموده است و حداکثر
نمرهی آزمودنیها با نمرهی بازآزمایی ،با فاصلهی  0هفته
برای کل آزمودنیها  r= 9/16بود؛ که نشاندهندهی پایایی
مناسب مقیاس است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس  9/15و برای خردهمقیاسهای

1- self-focus questionnaire
2- external focus questionnaire
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سال  ،11شماره ( 1پیاپی ،)01بهار 1001

مجله روان شناسی بالینی

سنی  09تا  09و  1نفر ( 06/7درصد) در دامنه سنی  01تا
 09سال هستند .درمجموع از مجموع  09نفر 00 ،نفر
یعنی ( 50/0درصد)  09تا  09ساله و  01نفر ( 05/6درصد)
 01تا  09ساله هستند.

یعنی ( 06/7درصد) از افراد این گروه در دامنه سنی  01تا
 09سال هستند .در گروه پرخوری عصبی هم  11نفر یعنی
( 06/7درصد) در دامنه سنی  09تا  09سال و  10نفر یعنی
( 60/0درصد) در دامنه سنی  01تا  09سال هستند .گروه
اضطراب اجتماعی هم  00نفر یعنی ( 70/0درصد) در دامنه

جدول  (1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندههای پژوهش
( )n=30گروه
( )n=30گروه
( )n=30گروه
اضطراب اجتماعی
پرخوری عصبی
بهنجار
متغیر
فراوانی درصد
فراوانی درصد فراوانی درصد
()70/0
00
()06/7
11
()50/0
16
09-09
سن
()06/7
1
()60/0
10
()06/7
10
01-09
()06/7
10
()9/59
15
()50/0
16
مجرد
وضعیت تأهل
()50/0
16
()9/59
15
()06/7
10
تأهل

تحصیالت

N

فراوانی
00
01
05
05

درصد
()50/0
()05/6
()9/59
()9/59

دیپلم

6

()9/09

7

()00/0

0

()6/7

15

()16/7

فوقدیپلم

1

()0/0

1

()06/7

19

)00/0

10

()01/1

لیسانس

10

()06/7

19

()00/0

15

()9/59

00

()00/0

فوقلیسانس

0

()9/09

5

()16/7

0

()9/19

17

()11/0

جدول )2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروههای نمونه
گروهاضطراب اجتماعی
گروه پرخوری عصبی
گروه بهنجار
متغیرها
میانگین
میانگین
میانگین
SD
SD
SD
ترس از ارزیابی منفی

00/09

0/00

01/79

11/07

07/09

7/60

ترس از ارزیابی مثبت

19/69

0/00

00/00

10/17

00/00

16/00

کمالگرایی مثبت

70/07

1/00

70/10

11/50

60/09

19/00

کمالگرایی منفی

59/10

1/00

60/70

10/00

70/00

11/55

کانون توجه درونی

11/79

0/15

10/69

0/01

10/09

0/00

کانون توجه بیرونی

10/90

0/01

15/07

0/95

17/19

0/00

بر اساس اطالعات جدول  ،0میانگین گروه بهنجار ،به-
استثنای کمالگرایی مثبت ،در سایر متغیرها از دو گروه
مبتال به پرخوری عصبی و اضطراب اجتماعی پایینتر است.
میانگین گروه پرخوری عصبی نیز ،بهاستثنای کمالگرایی
مثبت ،در سایر متغیرها از گروه مبتال به اضطراب اجتماعی
پایینتر است .میانگین گروه اضطراب اجتماعی نیز جز در
کمالگرایی مثبت ،در سایر متغیرها از گروه بهنجار و گروه
پرخوری عصبی باالتر است.
تحلیل تشخیصی برای پیشبینی عضویت در گروههای
سهگانه بر اساس متغیرهای پیشبین :بهمنظور بررسی
امکان تمایز گروههای سهگانه بر اساس ترس از ارزیابی

منفی ،ترس از ارزیابی مثبت ،کمالگرایی مثبت،
کمالگرایی منفی ،کانون توجه درونی و کانون توجه
بیرونی ،از تحلیل تشخیصی استفاده گردید و ابتدا مفروضه-
های تحلیل تشخیصی احصا شد .با توجه به اینکه تحلیل
تشخیصی در واقع آزمون پیگیری تحلیل واریانس
چندمتغیری است بنابراین ،یکی از مفروضههای تحلیل
تشخیصی وجود تفاوت بین گروهها در متغیرهای مورد
مطالعه است .جدول  0خالصه نتایج تحلیل واریانس
چندمتغیری را نشان میدهد:
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جدول  )3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری تفاوت دو گروه در متغیرهای مورد مطالعه
معناداری
درجه آزادی0
درجه آزادی1
المبدای ویلکز
متغیر وابسته
F
9/991
00/50
17
0
9/000
ترس از ارزیابی منفی
9/991
00/91
17
0
9/650
ترس از ارزیابی مثبت
9/010
9/10
17
0
9/019
کمالگرایی مثبت
9/991
09/90
17
0
9/500
کمالگرایی منفی
9/991
09/07
17
0
9/510
کانون توجه درونی
9/991
10/01
17
0
9/765
کانون توجه بیرونی

تابع تشخیص
1
0

جدول  )4خالصه توابع تشخیص و معناداری آنها
ارزش ویژه تابع درصد واریانس همبستگی بنیادی المبدای ویلکز
9/07
9/77
00/0
1/01
9/09
9/00
7/6
9/11

با توجه به معنادار نشدن تفاوت گروهها در کمالگرایی
مثبت ،این مؤلفه از تحلیل تشخیص کنار گذاشته شد و
سایر متغیرها در معادله تابع تشخیص وارد گردید .نتایج
تحلیل تشخیص نشان داد که همه افراد گروه نمونه (199
درصد افراد) در تحلیل تشخیصی شرکت داده شدند.
بر اساس اطالعات جدول  ،0با توجه به وجود سه گروه ،دو
تابع تشخیصی به وجود آمده است .ارزش ویژه تابع اول که
بین گروه بهنجار و گروههای اضطراب اجتماعی و پرخوری
عصبی تمایز ایجاد میکند 1/01 ،و همبستگی بنیادی آن
 9/77بوده و  00/0درصد از واریانس را تبیین میکند.
مقدار خی 10/09 ،0است که در سطح  9/991معنادار است،
به این معنی که این تابع به خوبی بین گروه بهنجار و
گروههای اضطراب اجتماعی و پرخوری عصبی تمایز ایجاد
میکند .تابع دوم دارای ارزش ویژه  9/11و همبستگی
بنیادی  9/00است و مقدار خی 0مربوط به آن معنادار نشده
است .بنابراین این تابع نمیتواند بین تابع یک و گروه 0
تمایز ایجاد کند .به همین دلیل ادامه تحلیلها برای تابع
یک گزارش خواهد شد.
اطالعات جدول  5نشاندهنده میزان کمکی است که
هرکدام از متغیرهای پیشبین به تابع تشخیصی ارائه
میدهند .بهاینترتیب ،بهترتیب اهمیت ترس از ارزیابی
منفی ،کمالگرایی منفی ،کانون توجه درونی ،ترس از
ارزیابی مثبت و کانون توجه بیرونی به تمایز گروه  1با
گروههای  0و  0کمک میکنند.
جدول  6نشان میدهد که تابع تشخیص در  19درصد
موارد عضویت افراد بهنجار را ،در  69درصد موارد عضویت

معناداری
9/991
9/955

خی0
10/09
0/05

افراد پرخوری عصبی را و در  76/7درصد موارد هم
عضویت افراد اضطراب اجتماعی را بهدرستی پیشبینی
کرده است .درمجموع مشخص است که  65نفر از  09نفر
بهدرستی دستهبندی شدهاند ،بهعبارت دیگر میزان موفقیت
تابع تشخیص  70/0درصد است.
جدول  )5ضریب همبستگی متغیرهای پیشبین با تابع تشخیص 1

متغیرهای پیشبین

ضریب همبستگی

سطح معناداری

ترس از ارزیابی منفی

9/15

9/991

کمالگرایی منفی

9/79

9/991

کانون توجه درونی

9/61

9/991

ترس از ارزیابی مثبت

9/61

9/991

کانون توجه بیرونی

9/07

9/991

جدول  )6نتیجه نهایی تحلیل تشخیص برای تمیز گروهها
هراس
پرخوری
جمع
بهنجار
گروه
عصبی اجتماعی
بهنجار
09
0
0
00
فراوانی

درصد

7

پرخوری
عصبی
اضطراب
اجتماعی
بهنجار
پرخوری
عصبی
اضطراب
اجتماعی

1

11

0

09

9

7

00

09

19

10/0

6/7

199

06/7

69

10/0

199

9

00/0

76/7

199
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بر اساس اطالعات جدول  ،7یک تابع تشخیصی بهه وجهود
آمده است .ارزش ویژه این تابع که بین دو گهروه پرخهوری
عصبی و اضطراب اجتماعی تمایز ایجهاد مهیکنهد 9/79 ،و
همبستگی بنیادی آن  9/60بوده و  199درصد از واریهانس
را تبیین میکند .مقدار خهی 00/00 ،0اسهت کهه در سهطح
 9/991معنادار است ،به این معنی که این تهابع بهه خهوبی
بین دو گروه پرخوری عصبی و اضهطراب اجتمهاعی تمهایز
ایجاد میکند.
اطالعات جدول  1نشاندهنهده میهزان کمکهی اسهت کهه
هرکدام از متغیرهای پهیش بهین بهه تهابع تشخیصهی ارائهه
تابع
تشخیص
1

میدهند .بهاینترتیب ،کانون توجه درونی ،ترس از ارزیهابی
منفی ،کمال گرایی منفی ،ترس از ارزیابی مثبهت ،و کهانون
توجه بیرونی به ترتیب اهمیت ،به تمایز دو گهروه پرخهوری
عصبی و اضطراب اجتماعی کمک میکنند.
جدول  0نشان می دهد که تابع تشهخیص در  10/0درصهد
موارد عضویت افراد گهروه پرخهوری عصهبی را و در 70/0
درصد موارد عضویت افراد اضطراب اجتماعی را بههدرسهتی
پیش بینی کرده است .درمجموع مشخص است که  07نفهر
از  69نفر بهدرستی دستهبندی شدهاند ،بهعبارتدیگر میزان
موفقیت تابع تشخیص  71/0درصد است.

جدول  )7خالصه تابع تشخیص و معناداری آنها
درصد همبستگی المبدای
ارزش
خی0
ویلکز
بنیادی
ویژه تابع واریانس
9/79

199

9/60

9/511

00/00

معناداری
9/991

جدول  )8ضریب همبستگی متغیرهای پیشبین با تابع تشخیص
سطح معناداری
ضریب همبستگی
متغیرهای پیشبین
9/991
9/09
کانون توجه درونی
9/991
9/51
ترس از ارزیابی منفی
9/991
9/55
کمالگرایی منفی
9/991
9/00
ترس از ارزیابی مثبت
9/991
9/00
کانون توجه بیرونی
جدول  )9نتیجه نهایی تحلیل تشخیصی برای تمیز گروهها
پرخوری عصبی هراس اجتماعی
جمع
گروه
شاخص
پرخوری عصبی
09
5
05
فراوانی
09
00
1
اضطراب اجتماعی
پرخوری عصبی
199
16/7
10/0
درصد
199
70/0
06/7
اضطراب اجتماعی

کند و در این زمینه پژوهشها ،ترس از ارزیابی منفی را ههم
به عنوان عامل آسیبپذیری و هم به عنوان یکی از ویژگی-
های اصلی اختالل اضطراب اجتماعی مطرح نمهودهانهد(.)00
در واقع افراد مبتال به اضطراب اجتماعی بهیشازحهد نگهران
خطاهای احتمالی ،طرد و یا از دستدادن موقعیهت اجتمهاعی
خود به خهاطر نتهایج رفتارشهان در یهک موقعیهت اجتمهاعی
هستند و ایهن نگرانهی موجهب افهزایش احساسهات منفهی و
آگاهیهای بین فردی میشود( .)05این یافتهه بها پهژوهش-
هایی که بیانگر نقش تهرس از ارزیهابی منفهی در اضهطراب
اجتماعی هستند( )06 ,05 ,09 ,17همخهوان و درعهینحهال

بحث
هههدف اصههلی پههژوهش حاضههر بررسههی و مقایسهههی نقههش
تشخیصی و افتراقی مؤلفههههای شهناختی تهرس از ارزیهابی
مثبت و منفی ،کمالگرایی مثبت و منفی و توجه معطوف بهه
خود در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی ،پرخوری عصهبی و
گروه بهنجار بهود .در حمایهت از یافتههههای پیشهین نتهایج
پژوهش حاضر نشان داد کهه تهرس از ارزیهابی منفهی در دو
گروه مبتال به اضطراب اجتماعی و پرخوری عصبی بهاالتر از
گروه بهنجار است .به عبارت دیگهر تهرس از ارزیهابی منفهی
مولفهای است که بیشترین تمایز را بین سه گروه ایجاد می-
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نقش تشخیصی ترس از ارزیابی مثبت و منفی ،کمالگرایی و...

را بین سه گروه ایجاد مهیکنهد و دارای بهیشتهرین قهدرت
تشخیص برای پهیشبینهی اضهطراب اجتمهاعی و پرخهوری
عصبی است.
مولفهی بعدی که بین سه گروه تمهایز ایجهاد کهرد کمهال-
گرایی منفی بود .با توجه به نتایج پژوهش ،کمالگرایی منفی
افراد مبتال به اضطراب اجتمهاعی بهاالتر از افهراد مبهتال بهه
پرخوری عصبی و کمالگرایی منفی دو گروه بالینی بهاالتر از
گروه بهنجار بود .کمهالگرایهی ناسهازگارانه بهه تنظهیم و در
نظرگرفتن استانداردهای عملکهردی بهاالیی اشهاره دارد کهه
خیلی خشک و بیشازاندازه هستند؛ اما بااینحال سرسهختانه
و محکم دنبال میشوند( .)01این یافته با پژوهشههایی کهه
بر نقش کمالگرایی منفی در پیشبینی اضهطراب اجتمهاعی
( )00,09 ,05 ,09و یا باال بودن سطوح باالی کمهالگرایهی
مثبت و منفی در دو گروه اختالل خوردن (پرخوری عصبی و
بیاشتهایی عصبی) تاکید میکنند ،هماهنگ اسهت . )07(.در
راسههتای حمایههت از ایههن یافتههه ،نتههایج تحقیههق مارسههرو و
همکاران( )01؛ نشان داد که کمهالگرایهی و نهاگویی خلقهی
عوامل خطهر بهرای اخهتاللههای خهوردن هسهتند .مطالعهه
استایس هم( ، )00نشان میدهد که کمالگرایی در صهورتی
قادر به پیشبینی پرخوری عصبی است که با نارضایتی بدنی
باال همراه باشد .محمدزاده و همکاران( ،)00در پژوهش خهود
بیان کردند که تحلیل کمالگرایی بر اساس ابعاد سازگارانه و
ناسازگارانه (مثبت و منفی) نشان میدههد کهه کمهالگرایهی
ناسازگار (منفی) بیشترین سهم را در پیشبینی ویژگهیههای
وسواسی جبری و نگرشهای خوردن مرضی دارد.
در تبیین این نتایج میتوان گفت باال بودن کمالگرایی منفی
در افراد مبتال به اختالل خوردن منجر بهه افهزایش فراوانهی
تجارب ناموفقی میشود که بر احساس ارزشمندی آنها تأثیر
میگذارد؛ و درنهایت موجب عزتنفس پایین و سطوح باالی
اضطراب میشود .بهطوریکه آنها احساس میکنند توسهط
دیگران ارزیابی میشوند ،خیلی نگران طهرد شهدن از طهرف
دیگران هستند و نشخوار فکری و کارآمدی پایینی که نشان
میدهند ،مانع از موفقیت و احساس خوب بودن آنهها مهی-
شود(.)00
عالوه بر سازههای فوق ،مؤلفهی بعدی که بهین سهه گهروه
تمایز ایجاد کرد کهانون توجهه درونهی بهود .افهزایش توجهه
متمرکز بر خود عمومی باعث میشود که فرد بیشهتر مراقهب

تاحدی متناقض با تحقیقاتی است که نشهان دادنهد تهرس از
ارزیابی منفی انگیزهی الغری و عالئهم پرخهوری عصهبی را
پیشبینی میکند(.)07 ,00 ,1
چرا که نتایج در زمینهی نقش ترس از ارزیابی منفی در افراد
مبتال به پرخوری عصبی متفاوت است .در برخی پژوهشهها
ترس از ارزیهابی منفهی را بهه عنهوان عامهل اشهتراکی بهین
اختاللهای اضطراب اجتماعی و پرخوری عصبی مهی داننهد
( )7, 10و برخی پژوهشهای دیگر از جمله نتهایج پهژوهش
حاضر مولفه ارزیابی منفی را به عنوان عامل افتراقی بین این
دو اختالل میداند .به نظر میرسد یک دلیل برای اخهتالف-
نظر در زمینه نقش افتراقی ترس از ارزیهابی منفهی در افهراد
مبههتال بههه پرخههوری عصههبی و اضههطراب اجتمههاعی در ایههن
پژوهش (برخالف نقش اشهتراکی ارزیهابی منفهی در برخهی
پژوهشهای مبتنی بر اختاللهای خهوردن) ایهن اسهت کهه
ارتباط بین ترس از ارزیابی منفی و عالئهم اخهتالل خهوردن
ممکن است وابسته به این باشد که چهه عالئمهی (پرخهوری
عصبی ،بی اشتهایی عصبی و اختالل خوردن) در چه نمونه-
ای (بالینی ،غیربالینی) و در چه دورهی زمانی سنجیده مهی-
شود .دلیل دوم و شاید قانعکنندهتر این اسهت کهه تحقیقهات
قبلی و از جمله پهژوهش حاضهر در زمینهه تهرس از ارزیهابی
منفی ،موضوع اضطراب مربوط به ظاهر اجتمهاعی را نادیهده
گرفتهاند؛ و با توجه به اینکه ترس از ارزیابی منفی بیشتر در
نارضایتی از بدن خودش را نشان میدهد و نارضهایتی بهدنی
بیشتر در افراد مبتال به بیاشتهایی عصهبی دیهده مهیشهود،
بنابراین با در نظر گرفتن میزان نارضهایتی بهدنی شهاید ایهن
مؤلفه نقش متفاوتی را در افراد مبتال به پرخوری عصبی و یا
بیاشتهایی عصبی داشته باشد؛ عالوه بر این چون اضهطراب
اجتماعی و اختاللههای خهوردن بههویهژه پرخهوری عصهبی
همبودی باالیی با هم دارند و اغلب افراد مبتال بهه پرخهوری
عصبی از اضطراب اجتماعی نیز رنج میبرند؛ باال بودن ترس
از ارزیابی منفهی ایهن افهراد ممکهن اسهت بهه دلیهل وجهود
اضطراب اجتمهاعی در افهراد مبهتال بهه اخهتالل خهوردن در
تحقیقات قبلی بوده باشد؛ درحالیکه افراد مبتال به پرخهوری
عصبی در این تحقیق اضطراب اجتمهاعی نداشهتند (نمهرهی
این افراد در مقیاس اضطراب اجتماعی پایینتر از نقطه برش
برای تشخیص بود) .در کل نتایج پهژوهش حاضهر در زمینهه
ترس از ارزیابی منفی نشان داد که این مولفه بیشترین تمایز
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با توجه به مجموع یافتههای پژوهش حاضر میتهوان گفهت
که مولفههای ترس از ارزیهابی منفهی ،کمهالگرایهی منفهی،
کانون توجه درونی ،ترس از ارزیهابی مثبهت و کهانون توجهه
بیرونی به تمایز افراد مبتال به اضطراب اجتمهاعی و اخهتالل
خوردن کمک شایانی مینمایند .در پایان یادآور یادآور مهی-
شود که پژوهش حاضر محدودیت هایی دارد که بایهد مهورد
توجه قرار گیرد .از جمله این محدودیتها میتوان به انجهام
مطالعه بر روی فقط زنهان مبهتال بهه اضهطراب اجتمهاعی و
اختالل پرخوری عصبی ،اسهتفاده از ابزارههای خودسهنجی و
روش نمونهگیری در دسترس اشهاره کهرد .بنهابراین توصهیه
میشود که عالوه بر در نظر داشتن این مهوارد در پهژوهش-
های آینده نقش نارضایتی بدنی و اضطراب ظهاهر اجتمهاعی
همراه با سایر سازههای فراتشخیصی و وابسته بها تشهخیص
نظیر فرانگرانی ،فرابازنمایی و فراشناختها در افراد مبتال بهه
پرخوری عصبی ،افراد مبتال به بیاشتهایی و سایر گروهههای
بالینی مورد بررسی قرار گیرد.
منابع

تصویری باشد که او میخواهد در یک موقعیهت اجتمهاعی از
خود به جای بگذارد؛ در نتیجه این منجر به تالشهایی برای
مههدیریت تأثیرگههذاری و آسههیبپههذیری بیشههتر در اضههطراب
اجتماعی میشود .افزایش خودآگاهی عمهومی (مثهل تمایهل
فرد برای آگاهی از جنبههای عمومی از خهودش) ،مهیتوانهد
بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی عالوه بر نقش واسطه-
ای ،نقش مهمی را در تداوم اختالل داشته باشد()09 ,11؛ در
همین راستا نتایج اسپور و استوپا ( )05نشان داد که افهزایش
توجه متمرکز بر خود با افزایش اضطراب اجتماعی ،عملکهرد
ضعیف و خودارزیابی منفی ارتباط دارد .استریگل-مهور (،)06
متوجه شدند که ارتباط معنهیدار بهین اضهطراب اجتمهاعی و
خودآگاهی عمومی باال (مثل نگرانی در مهورد نظهر دیگهران
دربارهی خود) ،بهطور قابلتوجهی با نارضایتی بدنی در افهراد
مبتال به پرخوری عصبی مرتبط است؛ آنها فرض مهیکننهد
که افراد مبتال به پرخوری ،نسبت به ارزیابی دیگران از آنها
به خصوص بر متناسب بودن ظهاهر فیزیکهیشهان حسهاس
هستند؛ بنهابراین ترکیهب اضهطراب اجتمهاعی و خودآگهاهی
عمومی افزایشیافته بر احساس افراد دربارهی بدنشان ،تاثیر
میگذارد .هاشمی نصرت آبهاد و همکهاران( )07در پهژوهش
خود بیان کردند اگر افرادتوجهشان را بهر روی خهود متمرکهز
کنند ،توجه کمتری برای چیزهای دیگر مثل انجهام وظهایف
اجتماعی خواهند داشت؛ بنابراین اصهالح توجهه متمرکهز بهر
خود باید جزء اساسی درمان اخهتالل اضهطراب اجتمهاعی در
نظر گرفته شود.
مؤلفهی بعدی که بین گروههها تمهایز ایجهاد کهرد تهرس از
ارزیابی مثبت بود .در واقع ترس از ارزیهابی مثبهت مهیتوانهد
پیامد بخشی از اقدامات جبهرانکننهدهی اجتمهاعی ناشهی از
تأثیرگهذاری مثبهت اجتمهاعی بهر روی دیگهران باشهد(.)01
افرادی که به اضطراب اجتماعی مبتال هستند ،میترسند کهه
آنها در برآورده کردن انتظارات باالی دیگران ناتوان باشهند
و در نتیجه کسانی که در ابتدا آنها را مثبت ارزیابی میکردند
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