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با افسردگی در  اضطراب اجتماعی و نشانگان تنیدگی  ، رابطه بین کمرویی 

 دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل  کارشناسی  دانشجویان
 

 2کریمی آیت، 1حجت اله پورجعفری

 کارشناس ارشد مشاوره   1

 ران ی ا  ،تهران ،رانیا  انیدانشگاه فرهنگ ،یتیگروه علوم ترب  اریاستاد  2

 

 چکیده 

  کارشناسی   با افسردگی در دانشجویاناضطراب اجتماعی و نشانگان تنیدگی    ،رابطه بین کمرویی  بررسی  ،هدف از پژوهش حاضر

وهش شامل کلیه جامعه آماری این پژ  .باشدمیروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی    .دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل بود

پرسشنامه افسردگی فرم  از  هادادهبرای گردآوری  .در دسترس انتخاب شد نفر به شیوه150به حجم  اینمونه دانشجویان بود که

  ( SSIپرسشنامه نشانگان تنیدگی )و    (RSSکمرویی )   شده بازبینیمقیاس    ، (SAIاضطراب اجتماعی )  پرسشنامه  ، (DSQکوتاه )

نتایج نشان داد    .همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد  از ضریب  هافرضیه آزمون    منظوربه  .تفاده شداس

همچنین نتایج تحلیل    .وجود دارد  داریمعنیرابطه مثبت و    با افسردگی اضطراب اجتماعی و نشانگان تنیدگی    ، بین کمرویی

تنیدگی    ، رگرسیون نشان داد کمرویی نشانگان  اجتماعی و  برای    هایکننده  بینیپیشاضطراب  و    افسردگی هستندمعناداری 

 . باشدمی P<05/0سطح معناداری در این پژوهش . کنندمیدرصد از واریانس متغیر مالک )افسردگی( را تبیین  28 رفتههمروی

 

 .افسردگی ،نشانگان تنیدگی  ،اضطراب اجتماعی ،کمرویی های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

 ترین شایع از یکی 1افسردگی   ، میان این در  .شوند می مشاهده دنیا تمام در  که هستند جدی و شایع مشکالت  ،روانی اختالالت

 عمر از هایی لحظه در را افسردگی از هایی  دوره  مردم درصد  25تا    20گرفته   انجام تحقیقات اساس بر  .است روانی مشکالت

 هرگونه  فقدان  ،ناراحتی  ،ناامیدی و  یاس  احساس با  روانی اختالل این  .(2014  ، 4و وانگ  3زانگ  ،2)لی   .نمایند  می تجربه  خود

 همراه  شناختی  های توانایی  و  فعالیت  سطح  در  با تغییر  و مشخص می شود  بدبینی و نفس به اعتماد سطح کاهش و امید و انگیزه

و  کار  به  میل  کاهش   ، عوارض آن  ترین مخرب  جمله  و از   (1392  ،محتشم  ؛ به نقل از 2005  ،6ساموئل–و مورگان   5است )گاممون 

 و مکان ،زمان به که است روان و  اعصاب های بیماری ترین شایع از یکی افسردگی .(2010  8،  و وی 7کانتازاروباشد ) می  فعالیت 

 بین  در  را آن شیوع مختلف های پژوهش اما  ،گیرد می بر  در  را  جامعه های رده و ها گروه همه و نیست محدود  خاصی شخص

 نفس  به اعتماد   ،10اعتیاد   ، 9خودکشی موجب تواند می اند که نمود گزارش  درصد 32 تا 20 را آن میزان و  باال دانشجویان

 شود اجتماعی و  خانوادگی  ، شغلی  مختلف در عملکردهای اختالل مجموع در و 12تحصیلی  افت  ، از آن حاصل نتایج  و 11پایین 

 . (1390، )نامجو و همکاران نماید تحمیل جامعه به را هنگفتی های هزینه غیرمستقیم و مستقیم طور به که

ناخواسته خودشان را در حصاری  ای درصد قابل توجهی از نوجوانان و بزرگساالن بدون آنکه تمایلی داشته باشند  در هر جامعه  

قابلیت های ارزشمند آنها به علت این خصوصیت ناشناخته می    کنندمیمحبوس و زندانی    13از کمرویی و شخصیت واقعی و 

خالقیت ها و ایفای مسئولیت ها    ،در بسیاری از مواقع کمرویی اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیت ها   .(1382  ،ماند )پور مقداد 

فردیکمروی  .است زندگی  در  جدی  نتیجه  یک  معنا  یک  به  )آهو   ،ی  است  اجتماعی  حیات  خسران  و    . (2010  ،14خانوادگی 

که ابتدا در ضمیر باطنی ریشه می دواند و مزمن می    باشدمیمی گوید : کمرویی نوعی بیماری روانی    15چنانچه فالحو برانیه 

بر این باور است که کمرویی احتیاط مفرط  (  2000زیمباردو )  .(2000  ،16شود و سپس جسم را از حرکت می اندازد )زیمباردو 

به   ،دربارة شیوة واکنش دیگران به خود بسیار حساسند  ،هراسنداز ابراز وجود می  به ویژه افراد کمرو  .در روابط بین فردی است

می  سرعت نشانهدستپاچه  و  قلبشوند  ضربان  رفتن  باال  مانند  جسمانی  چهره  ،های  شدن  تجربه   و  سرخ  را  معده  ناراحتی 

به جنبه (  2007)  17کیت   . کنندمی افراد کمرو  از  زیاد توجه دارندمعتقد است که بسیاری  نقاط    ،های منفی شخصیتشان  آنها 

بلکه درباره    ، افراد کمرو نه تنها تصویری منفی از خود در ذهن دارند  .دانند ارزش می  ضعفشان را بزرگ و نقاط قوتشان را کم 

 
1. depression 

2. Lei 
3. Zhang 
4. Wang  
5. Gammon  
6. Morgan-Samuel 
7. Cantazaro  
8. Wei 
9 suicide 
10 addiction 
11 low self-esteem 
12 education drop 
13. shyness 
14. Aho 
15. Falhobranio 
16. Zimbardo 
17. Keith 
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به میضاوتق  خود  غیرطبیعی  میهای  احساس  و  ندارندپردازند  قبول  را  آنها  دیگران  و    20دوگان  ،19اکیوز   ،18)لیزژیک  کنند 

   .(1392 ،؛ به نقل از غباثی زاده 2004 21گوگو

نیستند که   اجتماعی ارتباط برقراری به قادر علت کمرویی به جوانان از زیادی تعداد ساله هر کشور جوان جمعیت به توجه با

کمرویی به مفهوم احساس ناراحتی از بودن در   .منزوی شده و دچار افسردگی شوند  ،موجب می شود از دیگران فاصله گرفته

احقر  دالیل به که است اجتماعی و روانی  ، ذهنی مرکب و پیچیده پدیده یک کمرویی  .(1390  ،جمع است )منتظر غیب و 

ن  .پدیدار می گردد  تدریج به رشد دوران  در طول  شماربی ایجاد  را  برای دیگران رنجشی  ولی    کنندمیافراد کمرو هرچند که 

دنیای درونی   به  پیوسته  و  باشند  افراد  ناشادترین  خود جز  کفایی در  بی  و  نادانی  احساس  از  ناشی  رنج  علت  به  است  ممکن 

برند پناه می  اندی  .خویش  ای  افراد چاره  قبیل  این  اجتماعی  رفتار  نشوداگر در مورد  و مساعدترین    ،شه  احتماال ًخطرناکترین 

مسئله دیگر در مورد    .(2001  ،22)زیمبادو و رادل   وضع را برای ابتال به بیماری های روانی شدید مانند افسردگی خواهند داشت

قات برداشتی  و اکثر او  ،افراد کمرو این است که این افراد در محیط تحصیلی نمی توانند خود را آن طور که هستند نشان دهند

افراد کمرو می شود استعدادهای  زمان دچار    ،از  مرور  به  افراد  این  می گردد که  این سبب  و  است  آن  واقعی  میزان  از  کمتر 

 .  (1392 ،و همکاران ،بشیر پورناکامی و افسردگی گردند )  ،شکست های پی در پی تحصیلی

اضطراب    ،نزدیکی با افسردگی در جوانان به ویژه دانشجویان دارد  به نظر می رسد از دیگر متغیرهایی که ارتباط بسیار  ،به عالوه

هربرت23گودیانو   .باشدمیاجتماعی   ارزیابی  2006)24و  دنبال  به  و  است  هیجانی  حالت  یک  اجتماعی  اضطراب  که  معتقدند   )

ه خود و دیگران دارند و  افراد دارای اضطراب اجتماعی نگرش منفی نسبت ب  .آیداطالعات درباره رویداد تهدید کننده پدید می

هیجاننمی کنندتوانند  کنترل  را  خویش  و    .های  نامطلوب  اجتماعی  حمایت  از  اجتماعی  روابط  در  ضعف  خاطر  به  افراد  این 

)توبرت شوند  مبتال  افسردگی  به  دارد  احتمال  افراد  سایر  از  بیشتر  و  برخودارند  پینکوارت 25پایینی  به    .(2011  ،26و  استناد  با 

پژوهش   ، هاهای کشور و افزایش مشکالت روان شناختی در آنادبیات پژوهش و با توجه به افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاه 

بین   آیا  بپردازد که  این مسأله  بررسی  به  است  در    ،کمروییحاضر درصدد  افسردگی  با  تنیدگی  نشانگان  و  اجتماعی  اضطراب 

 وجود دارد؟ داریمعنیشهرستان هفتگل رابطه دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور 

از جنبه اهمیت استاجرای مقاله حاضر  نیز حائز  کاربردی  در  بیناز دیدگاه نظری شناسائی پیش  .ی نظری و  افسردگی  های 

انکارناپذیر است رابطه دارند زمینه را بر  .میان دانشجویان در کشور ما ضرورتی  ای مشخص کردن متغیرهایی که با افسردگی 

تواند به توسعه دانش و اطالعات در این زمینه شناسایی این متغیرها می  . کندی بعدی فراهم می مداخله  -های آزمایشیپژوهش

جامعه به  و  رساند  کند  ،یاری  آنها کمک  روانی  افزایش سالمت  و  دانشجویان  وضعیت  بهبود  در  مسئوالن  و  جنبه    .مدیران  از 

ئولین چه اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت سالمتی دانشجویان باید انجام دهند و به  کاربردی این که مشخص خواهد شد مس

نمایند توجه  باید  ویژگی هایی  و  نکات  مراکز مشاوره   . چه  برای  تواند  می  پژوهش  این  از  نتایج حاصل    ،دانشگاه ها  ،همچنین 

 
18. Lizgic 
19. Acioz 
20. Dogan  
21. Gogo  
22 .Radle 
23. Gaudiano  
24. Herbert 
25 .Teubert 
26 .Pinquart 
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جوانان ملی  مسائ  ،مراکز  با  نوعی  به  که  هایی  سازمان  سایر  و  پروش  و  ارتباط آموزش  در  دانشجویان  و  جوانان  و مشکالت  ل 

   .مفید و موثر واقع شود ،هستند

 

 مبانی نظری 

 افسردگی 

 خفیف ناامیدى از است ممکن که غمگینى احساس شامل و  است خلق تغییر آن عمده خصوصیت که است اختاللى افسردگى  

 از  .شود مى مشخص فرد فیزیولوژیک و اعمال کارآیى  ،رفتار در خلق تغییرات این  .باشد داشته نوسان شدید یأس احساس تا

 را بخشى زیان هاى ارزیابى  خود ،دارند خود به نسبت منفى شناختى که دهد مى رخ افرادى بین در افسردگى شناختى  دیدگاه

مقاله  .  (1384  ،حیدرى از نقل به ؛ 1979  27)بک دارند بدبین  ، اسنادى سبک و دهند  مى نشان این  افسردگی در  از    ،منظور 

کوتاه نمره فرم  افسردگی  پرسشنامه  از  آزمودنی  که  است  بک  28ای  توسط  گاربین   29استر  ،که  و  9881)  30و  تشکری  ترجمه  ؛ 

انواع مختلف و به روش های متفاوتی طبقه بندی شود  . کسب می کند  ،( ساخته شده 1373  ،مهریار به  تواند    . افسردگی می 

افسردگ تمایز  اصلی  بندی  زاد طبقه  درون  واکنشی 31ی  افسردگی  شخصیتی(  و  ارثی  عوامل  زاد  32)حاصل  برون  )حاصل  33یا 

  .(2009  ، 35و داراند  ،34شکست رابطه یا از دست دادن کار( است )بارلو   ، رویدادهای محیطی مانند از دست دادن اعضای خانواده

به کار    2000ای از عالئم اختالل خلق در سال  توسط انجمن روانپزشکی آمریکا جهت مجموعهIII-(DSM(  این طبقه بندی

 . استرفته 

 

 اضطراب اجتماعی 

اضطراب اجتماعی یکی از اختالالت اضطرابی است و با ترس بارز و پایدار از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی مشخص  

،  و فرند  36ناآشنا و غریبه مواجه است یا ممکن است مورد کنجکاوی آنها قرار گیرد )واتسون شود که در آن شخص با افراد  می
نمره ای است   ،منظور از اضطراب اجتماعی در این پژوهش   .(1389  ،نژاداسماعیلی و فلسفی  ،چناربن؛ به نقل از مسیبی371969

از   آزمودنی  اجتماعی  یپرسشنامهکه  بهارلویی؛ ترجمه1969د )واتسون و فرن که توسط    38اضطراب    ،( ساخته شده1377  ، ی 

 .  کسب می کند

 

 
27 .Beck  
28. Depression Short Questionnaire   
29 Steer 
30 Garbin 
31 . endogenous depression. 
32 reactive depression 
33 . exogenous 
34 . Barlow 
35 . Durand 
36. Watson   
37. Friend 
38 .Social Anxiety Inventory  
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  عوامل خطر ساز و پیش زمینه اضطراب اجتماعی

به عبارت دیگر برخی خصوصیات و    .خلق و خوی هر انسان ویژگی منحصر به فردی است که هر کس هنگام تولد با خود دارد 

م حدودی  تا  که  دارند  وجود  انسان  در  رفتاری  های  محیطیویژگی  اثرات  از  تعیین   ،ستقل  دیگران  با  را  او  سازگاری  نحوه 

خلق خو را میل ارثی تعریف کرده اند که به نحوه واکنش نشان دادن به وضعیت های سخت و مقابله با محدودیت    . کنندمی

ار دادند که حاصل این  کودکان را از نظر خلق و خو از همان بدو تولد مورد مطالعه قر ، متتخصصین رشد . های موجود اشاره دارد

دسته دوم کودکان دشوار و    ، : دسته اول کودکان آسانباشدمیمطالعه تقسیم بندی کودکان به سه دسته از نظر نوع خلق و خو  

به اختالالت    ،سازگاری بیشتری نسبت به نامالیمات زندگی و محیط نشان می دهند  ،کودکان آسان  .کودکان کژخو  ،دسته سوم

ارزش حفاظتی و  روانی کمتری مبتال  این ویژگی  این که  باالتری برخوردارند به عالوه  روانی  از بهداشت  به طور کلی   شده و 

را دارد با آن  اضطراب و اختالالت مرتبط  بروز  برابر  پایین  60تقریبا    .مراقبتی در  خلق و خوی آسان    ،در صد کودکان سنین 

در مقابل کودکان با خلق و خوی ناسازگار یا سخت در محیط زندگی خود برای کنار   .(2010  ،و فیلیپس  39دارند )لونی گان 

همچنین خلق و خوی  . همکالسی ها و به طور کلی در ارتباط با دیگران مشکالت زیادی دارند  ،دوستان ،آمدن با اعضای خانواده 

  ،در صد کودکان  25تقریبا    . باشدمیدر ارتباط    41اختالل سلوک  40دشوار با اختالالت برون ریزی همچون بی اعتنایی مقابله ای

به سختی واکنش نشان داده و توانایی سازگاری کمی از خود بروز    ، در مقابل نامالیمات زندگی   ، دارای این نوع خلق و خو بوده

ناظم مدرسه بوده    ،این نوع کودکان و نوجوانان معموال درگیر با منابع قدرت همچون والدین  . می دهند پیوسته در مدیر و  و 

حق و حقوق شان از طرف اطرافیان    ، آنها معتقدند که دیگران درکشان نکرده  .حالت تخاصم و دشمنی با دیگران به سر می برند 

سومین دسته یعنی کودکان کژخو دارای ویژگی بد اخالقی بوده معموال از تغییرات محیطی می هراسند   .نادیده گرفته می شود

سبب می شود که آنها مستعد    ،ویژگی کناره گیری از محیط  .واکنش نشان می دهند   ،گریبان بردنو با گوشه گیری و سر در  

این گروه    . افسردگی و دیگر اختالالت مشابه باشند  ،اختالالت درون ریزی همچون اختالالت اضطرابی به ویژه اضطراب اجتماعی

تقریبا   دهند  15که  می  تشکیل  را  کودکان  کل  صد  منفعل    ،در  دیگرمعموال  بزرگساالن  و  همساالن  با  برخورد  در  و    ، بوده 

رفتارهای    ،این افراد در دوران اولیه رشد  . رفتارهای حاکی از اعتماد به نفس پایین و عدم جرات ورزی از خود بروز می دهند

ناآشنا با شدت  همراه با وحشت و ترس بیشتری در مقابل چهره های بیگانه از خود نشان داده در مقابل افراد و موقعیت های  

می خواهند که والدین شان کنار    ،سراسیمگی بروز داده  ،پریشانی  ،بیشتری واکنش نشان می دهند و به والدین خود چسبیده

تحقیقات موید این    .بازداری نشان می دهند   ،در صد کودکان دو ساله از نظر رفتاری  20تا    15تقریبا    .آنها بوده مراقبشان باشند

به عالوه این    .ن کودکانی بیشتر در معرض ابتالی به اختالالت اضطرابی به ویژه اضطراب اجتماعی هستندواقعیت است که چنی

میزان بروز خطر اضطراب اجتماعی   ،که کناره گیری از جمع و افراد ناآشنا در صورتی که با رفتارهای مضطربانه مادر همراه شود

   .(2005 ، گان و فیلیپس در کودکان را افزایش می دهد )لونی

مادر  ویژه  به  اطرافیان کودک  واکنش  بوده    ،چگونگی  متعدد  تحقیقات  بررسی  تحت  موضوع  و خوی کودک  خلق  نوع  همراه 

جمع  .است در  شده  بازداری  رفتارهای  بروز  نحوه  بر  اطرافیان  و  والدین  رفتار  اثر  به  مقاله  چندین  که  این  وجود  طرف   ،با  از 

خلق و خوی اولیه کودک خواه به طور   .باشد میی کودک نیز از عوامل مهم در این رفتارها  کودکان تاکید دارند تاثیر خلق خو

رابطه خلق و خوی کودک و    .(2005  ، مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتارهای اجتماعی و نوع تعامل او اثر دارد )بارمیش و کندال

 
39. Lonigan  

40. oppositional defiant disorder 

41. conduct disorder 
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در صورتی که والدین به   .باشدمینیز    ،مراقبت کننده از اوتحت تاثیر پسخوراند حاصل از اطرافیان    ،تاثیر آن بر روابط اجتماعی

طور ناخودآگاه به تشویق این نوع خلق و خو پرداخته یا بیش از حد آن را منع کنند احتمال دوام و تشدید رفتارهای بازداری 

ک کمک کنند تا واکنش  در صورتی که والدین به کود   .منجر به بروز اضطراب اجتماعی می گردد  ، شده اجتماعی افزایش یافته

ساخته متعادل  را  ناپسند  اجتماع  و  تند  دهند    ،های  می  کاهش  را  جمع  اضطراب  و  بازداری  های  واکنش  بروز  احتمال 

 .  (2012، 43،  و الندیک 42)سلیگمن

جود به طور خالصه در مورد نوع خلق و خوی کودک و بروز اضطراب اجتماعی باید گفت که تعامل دو طرفه ای بین آن دو و  

با    .دارد همراه  های  واکنش  بروز  و سبب  نکرده  عمل  در جمع همساالن خوب  ناسازگار  و خوی  خلق  با  یک طرف کودک  از 

تحقیر و طرد از طرف آنها خواهد شد و متقابال رفتارهای همراه با طرد و خصومت دیگران نیز سبب تشدید    ،خشونت  ،تمسخر

 . (2009 ،و همکاران 44نند )ون رویخلق و خوی تند و ناسازگارانه کودک می گردد ک

 

 تنیدگی 

آن بر متغیرهای گوناگون انجام شده است و اصطالح تنیدگی به    های متعددی روی تنیدگی و تأثیرهای اخیر پژوهشدر سال

فزاینده پژوهشصورت  استای در  قرار گرفته  استفاده  رفتاری و سالمت مورد  علوم  تنیدگی  .های  با حوادث  زای  مواجه شدن 

می روانیزندگی  وضع  تحت  ،تواند  را  فرد  تحصیلی  عملکرد  و  اجتماعی  دهدروابط  قرار  رابطة  .تأثیر  یک  )استرس(   تنیدگی 

 معرض در را او و سالمتی رفته فراتر او امکانات حد از شده ارزیابی فشار  آن وسیلة به که است محیط و شخص بین اختصاصی

 فرد وقتی  ،محیط و شخص بین  ،رابطة فشارزا یک به دارد اشاره  تنیدگی که شود می تأکید تعریف این در  .دهد می قرار خطر

 .  (2007 ،48و سادوک  47؛ به نقل از کاپالن 1984 ،46و فلکمن  45)الزاروس  است ناتوان وضعیت این با کنارآمدن از

آنتونی    که  دهند  می  قرار  توجه  مورد  را  تنیدگی  مدیریت  مؤلفه  چهار  تنیدگی  مدیریت  با  مرتبط  های  تکنیک    ،49همه 

 اند:ها را به صورت زیر فهرست نموده( آن1391 ،نیا؛ به نقل از تقوائی2007) 51و اشنایدرمن  50ارونسون 

 .  دهیمآگاهی: چگونه به تنیدگی واکنش نشان می -1

 .  کنیم نچه در مورد تنیدگی فکر میارزیابی: آ -2

 .  دهیممقابله: آنچه در روابط با تنیدگی انجام می -3

 .  کندمنابع: آنچه به ما در مدیریت تنیدگی کمک می -4

روانی   مقابل  در که  کنید کمک خودتان به ها آن از استفاده با توانید می شما که دارد وجود مختلفی های روش   یا فشار 

  ،نشوید پریشان استرس

 نگری مثبت -1

 
42. Seligman 

43. Ollendick 

44. Van Roy 

45. Lazarus 
46. Folkman 
47. Kaplan 
48. Sadock 
49. Antoni 
50. Ironson 
51. Schneiderman 
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 سازی  آرام یادگیری -2

 بدنی  های فعالیت انجام -3

 . . .  و تحصیلی یا کاری مشکالت و شخصی روابط زمینة در  موجود مشکالت مورد در شناس روان یا مشاور یک با گفتگو -4

 

 نشانگان تنیدگی

های متفاوتی از تنیدگی  نظریه پردازان مختلف تعریف .شودتنیدگی به ادراک فرد از مطالبات و تغییرات اطالق می  ، به طور کلی 

( تنیدگی را به عنوان یک 2004  ، 56و استفنز   55استاکس   ،ا54؛ به نقل از گادزل1967)  53و راهه  52برای مثال هلمز   . اندارائه کرده

اند که تغییر در  ( تأکید کرده2004  ،استاکس و استفنز  ،؛ به نقل از گادزال1967هلمز و راهه )  . اندبرانگیزاننده تعریف کردهواقعه  

باشند  ،حرفه  ،روابط فردی زمانی که خوشایند  تلقی میتنیدگی  ، وضعیت مالی و غیره حتی  )  . شوند زا  از  1976سلیه  نقل  به  ؛ 

و همکاران تأکید  ( در تعر2004  ،گادزال  برانگیزنده  به واقعه  فرد  پاسخ  بر چگونگی  و همکاران   57کینگ  .کنندمییف تنیدگی 

تقوائی1987) از  نقل  به  تعریف می1391  ، نیا ؛  مقابله  درباره  تردید  احساس  و  هیجان منفی  عنوان یک  به  را  تنیدگی    . کنند ( 

به شک و تردید درباره مقابله فرد مربوط  ، یجان منفیکنند که تنیدگی به عنوان یک ه( نیز تأکید می2001) 59و کیمن  58جونز 

با تعریف آن در حوزه    ،سازد که این مفهوم از فشار روانی ( خاطر نشان می 1391  ،نیا؛ به نقل از تقوائی1992)  60راسل  .شودمی

 .  مطالعاتی تنیدگی تحصیلی رابطه نزدیکی دارد

 و 61استونینگ  .(1386 ،؛ به نقل از حافظی و همکاران1930، ست )سلیها زا  تنش عامل یک به ارگانیزم پاسخ ،تنیدگی  نشانگان

تغییراتی  یا وقایع به فرد اند: )پاسخ کرده تعریف چنین را تنیدگی نشانگان  . (1389  ،؛ نقل از میکائلی منیع1976به )  62رابکین 

. .  و رفتاری  ،خانوادگی   ،روانی  ،فیزیولوژیک واکنش چند یا یک ها واکنش است( این  مخالف و متضاد او اجتماعی موقعیت با که

  ، خواب اختالل ،باال از: فشارخون ها عبارتند پاسخ این از بعضی . کنند می بروز تأخیر با یا فوراً ها واکنش این که دارد پی در را .

. و جنسی تمایل عدم  ،اضطراب  ،افسردگی  . تنیدگی از ها  این که  .  پژوهش  .  باشند می نشانگان  این  نشانگان  در  از  منظور 

 .  کسب می کند  ،( ساخته شده1377خراسانی ) که توسط 63نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه نشانگان تنیدگی  ، تنیدگی

 

 کمرویی 

کمرویی در میان دانش آموزان خردسال شایع تر    .کمرویی هر چقدر که پدیده شایعی است به همان اندازه هم غیر شفاف است

هر چند بسیاری از بزرگساالن که کمرو نیستند با برنامه ریزی بر کمرویی دوران کودکی خود غلبه کرده    .بزرگساالن استاز  

کمرویی به روش های مختلفی تعریف شده است    .اما کمرویی در میان بخش قابل مالحظه ای از بزرگساالن نیز وجود دارد  ،اند

 
52. Helmes 
53. Raheh 
54 .Gadzella 

55. Stacks 
56. Stephens 
57 .King 

58. Jones 
59. Kinman 
60. Russell 
61 .Stoeng  

62. Rabcin 
63. Stress Syndrome Inventory  
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تجربه های ذهنی است که به شکل عصبانیت و دلهره    ،یکی از این مقوله ها   .و بیشتر هم متعلق به یک مقوله ی خاص است

 .  (2007 ،کیت؛ به نقل از 1981، 64نمود پیدا می کند )لیری

پزشکی است که در حال حاضر مورد توجه پژوهشگران دنیا   شناسی و روان احساس کمرویی یکی از بحث های مهم روان  

پزشکان کوشیده اند تجربه کمرویی را معنا کنند اما کمرویی اصطالحی است که   سان و روانجمع کثیری از روان شنا .باشدمی

؛ به نقل از  1990) 66در این راستا رابین .(1389 ،؛ نقل از امیدوار2007 ،65؛ دارموس2003کمتر تعریف شده است )بیدل 

   .(1389 ، سواری و برنا

زیرا کمرویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است   ،کمرویی یعنی توجه فوق العاده به خود و ترس از مواجه شدن با دیگران 

دارد پرهیز  اجتماعی  ارتباطات  و  ناآشنا  افراد  با  مواجه شدن  از  فرد  آن  در  بریگس   67)جانس  که  افروز 681986و  از  نقل  به    ، ؛ 

یک احساس هیجانی رنج آور و ترس   ،کمروییمعتقد هستند که    (1392  ،؛ به نقل از غباثی زاده1981)  70و باس 69چک   .(1374

است اجتماعی  های  موقعیت  کمرویی  . از  از  منظور  پژوهش  این  مقیاس    ، در  از  آزمودنی  که  است  ای    شده بازبینینمره 

از کروریز1990)72بریگزر-که توسط چیک71کمرویی کسب   ،( ساخته شده1389  ، ترجمه رجبی و عباسی؛  2005  ،73؛ به نقل 

 .  می کند

 

 پیشینه تحقیق 

رابطه میان کمرویی1393جاللی ) به بررسی  پژوهشی  پرداخت و   ،عزت نفس  ،( در  افسردگی  با  خودکارآمدی و جرات ورزی 

عنی داری وجود  خودکارآمدی و جرات ورزی با افسردگی رابطه منفی و م  ، یافته های تحقیق نشان دادند که بین عزت نفس

دارد  ،دارد داری  معنی  و  مثبت  رابطه  افسردگی  با  کمرویی  افسردگی    . ولی  کننده  بینی  پیش  بهترین  کمرویی  عالوه  به 

 . دانشجویان بود

اضطراب و افسردگی    ،( در پژوهشی با عنوان ارتباط بین داشتن معنا در زندگی با وضعیت تنیدگی1392دهداری و همکاران )

پ  علوم  اضطرابدانشجویان  میزان  کاهش  بر  تواند  می  زندگی  در  معنا  داشتن  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  ایران   ، ژشکی 

باشد داشته  تاثیر  دانشجویان  تنیدگی  و  معنای   .افسردگی  از  افرادی که درک درستی  بود که  این  پژوهش  این  نتایج  از دیگر 

رند و به تبع آن بیشتر از مشکالت روانی از جمله افسردگی زندگی ندارند بیشتر از تنیدگی و اضطراب در طول زندگی برخوردا

   . رنج می برند

 درک اجتماعی حمایت ،شده درک استرس ،افسردگی بر موثر عوامل ( در پژوهشی با عنوان بررسی1292مرتضوی و همکاران )

شهید بهشتی به این نتیجه دست   پزشکی علوم دانشگاه های خوابگاه ساکن دانشجویان در ها آن میان ارتباط و شده و اضطراب

 
64 . Leary 
65.  Daramos 
66 .Rabin  
67. Janes 
68. Briggs 
69 Cheek 
70 Buss 
71. Revised Shyness Scale  
72. Cheek-Briggs 
73. Crozier 
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هستند  افسردگی  از  درجاتی  دچار  دانشجویان  از  نیمی  که  اضطراب    .یافتند  بین  که  داد  نشان  آنها  پژوهش  نتایج  همچنین 

   .دانشحویان و استرس آنها با افسردگی رابطه مثبت وجود دارد

آلن   76ماشکواش   ،75گاتریو   ،74شری  مطالعه2014)   77و  در  روی  (  بر  کمرویی  218ای  که  دادند  نشان  و  کمال  ، دانشجو  گرایی 

و سرزنش شدید    ،های خودشک و تردید در مورد توانایی  ،شده های منفی به شکست واردواکنش  ،خودانتقادی )به عنوان مثال

  .های افسردگی و اضطراب استپذیری برای نشانهخود( نشان دهنده یک عامل آسیب

زوج بررسی   209های افسردگی در میان  ( تعامل جنسی و کمرویی را با نشانه2011)  81و هولمز  80دارلینگ   ،79ولش   ،78لیتل

-تمایالت جنسی تعدیل   ،همچنین   .ها استهای افسردگی در میان زوجبین نشانهها نشان دادند که کمرویی پیشکردند و آن

   .های افسردگی استبین کمرویی و نشانه رابطه کننده

رابطه  نمونه  86(  2009)  82دانکلی  بررسی  هدف  با  سال  چهار  مدت  در  را  با    بالینی  رنجورخویی  روان  و  اجتماعی  اضطراب 

اختالالت   قوی نشانه های   بینی کننده و دریافت که در طی این مدت اضطراب اجتماعی پیش  های روانی بررسی کرد اختالل

 .  نی استروا

 روش پژوهش 

زن و مرد دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل که در سال تحصیلی   کارشناسی  تمام دانشجویان  ،ی آماری این پژوهش راجامعه

از تعداد کل دانشجویان    .باشدمینفر    1000تعداد آنها    تشکیل می دهد که بر اساس استعالم  ، مشعول به تحصیل بودند  94-93

)  40/0دانشگاه   و    400درصد  مرد  دانشجویان  را  )  60/0نفر(  زن  600درصد  دانشجویان  را  دهند تشک  نفر(  می  شرکت    .یل 

از دانشجویان زن و  150کنندگان در پژوهش حاضر شامل   باشند که  نفر  از میان دانشجویان   به صورت  مرد می  در دسترس 

 ها ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفتند: گردآوری اطالعات و داده  منظوربه ،در این پژوهش     . دانشگاه پیام نور انتخاب شدند

 . (BDI-13)افسردگی بک   ، پرسشنامه فرم کوتاه  -1

  .است کرده  فراهم خودسنجی برای را آن از ایساده و  کوتاه  شکل بک  ،عمومی سطح در تست این از استفاده تسهیل منظوربه  

حدود در  زمانی  ،دقیقه ده  جای به که است این  کوتاه  فرم این عمده  مزیت   

ای چندین گروه جمله وجود دارد که هر جمله بیانگر حالتی در فرد است و فرد ماده  13این فرم  در    .گیردمی  وقت  دقیقه  پنج

ترتیب    ، برخالف فرم اصلی   ، در این فرم  .رساند انتخاب کند همه طرز احساس او را در آن لحظه می  ای را که بهتر ازباید جمله

پرسشنامه به ترتیب  حداکثر نمره در این  حداقل و    .زل استمواد در هر مقوله از لحاظ درجه وخامت افسردگی به صورت متنا

(0( و  است  ( 39(  ترتیب  این  به  آن  تفسیر  و  حد  :3تا    0  است  کمترین  یا  به    16و    متوسط :15تا    8  ،خفیف :7تا    5  ،هیچ 

 .  (2006 ،رانو همکا 83و برعکس )اسکاگین باشد مینمره بیشتر در این پرسشنامه نشان دهنده افسردگی بیشتر  . وخیم باال:

 
74. Sherry  
75. Gautreau  
76. Mushquash  
77. Allen 
78. Little  
79. Welsh  
80. Darling  
81. Holmes 
82. Dunkly  
83.  Scogin 
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پژوهش   نیز  افسردگی بک  روایی پرسشنامه  انجام شده استدر مورد  افسرگی میانگین همبستگی پرسش  .های مختلفی  نامه 

درجه مقیاس  با  روانبک  همیلتونبندی  زونگ  ، (HRSD)  پزشکی  خودسنجی  افسردگی    ،مقیاس  مقیاس    ، MMPIمقیاس 

های مختلفی  در داخل کشور نیز پژوهش .(1394اسکندی )  .است 60/0بیش از  ، SCL-90صفات عاطفی چندگانه افسردگی و 

  .  اندسنجی این ابزار پرداخته وانهای رگیری ویژگیانجام گرفته است که به اندازه

 .  (RSSبریگز )  -چیک  کمرویی   مقیاس-2

  ، 84؛ به نقل از کروریز 1990بریگز )  –ماده ای چیک  14میزان کمرویی از مقیاس بازبینی شده  برای اندازه گیری  در این مقاله

)کمبود(  2005 مختلف  ابعاد  در  افراد  کمرویی  میزان  بررسی  هدف    دوری   و  پریشانی  ،نفس  به  اعتماد  نداشتن  و  قاطعیت  با 

گذاری این مقیاس بر اساس طیف لیکرت  طیف نمره  . شد  استفاده   ، ناآشنا(  افراد  با   ارتباط  در  گستره کمرویی   ،اجتماعی   گزینی

  12و    ،9  ،6گذاری در مورد سواالت شماره  البته این شیوه نمره  . باشد( می5تا کامال موافق=    1ای از )کامال مخالف =  پنج گزینه

در این مقیاس بیانگر    باال  نمره   . باشدمی(  70( و )14بیشترین و کمترین نمره فرد در این مقیاس به ترتیب )  . باشدمعکوس می

   .(1389 ،است و بر عکس )رجبی و عباسی  آزمودنی بودن  خجالتی و  کمرویی باالتر میزان

مقیاس  منظوربه   این  روایی  )  ،تعیین  عباسی  و  ضریب1389رجبی  بین  روایی  (   نفس  عزت  مقیاس  و  مقیاس  این  افتراقی 

  اکتشافی   عامل  تحلیل  نتایج  ، به عالوه  .معنادار گزارش کردند  002/0و در سطح    -23/0خود  نمونه پژوهش    کل  را در  روزنبرگ

افراد    با  ارتباط  در  کمرویی  گستره  و   ،اجتماعی  گزینی  دوری  و   پریشانی  ،نفس   به  اعتماد  نداشتن  و  قاطعیت  کمبود  عامل  سه

  ها داده  برازنده  ،اصالح  دو  با  دوعاملی  و  عاملی  یک  الگویدو    هر  که  داد  نشان  تأییدی  عاملی  تحلیل  ،همچنین  .داد  نشان  را  ناآشنا

   .است هاداده الگوی ترینو برازنده ترینبا صرفه ،بهترین  دو عاملی  و یک  مدل های به نسبت عاملی  مدل سه و هستند

 .  (SSIپرسشنامه نشانگان تنیدگی ) -3

و شیوه نمره    باشدمیماده    50این پرسشنامه دارای    .( ساخته شده است1377پرسشنامه نشانگان تنیدگی توسط خراسانی ) 

کمترین و بیشترین نمره فرد در این   .( است6تا اصالً: نمره    1گذاری آن به صورت لیکرت شش درجه ای )از خیلی زیاد: نمره  

 .  باشدمی( 300( و )50پرسشنامه به ترتیب )

  ( استفاده کرد  منظوربه(  1377خراسانی  اعتبار مالکی همزمان  و  روایی صوری  روش  از  پرسشنامه  این  روایی  روایی    .تعیین 

توسط   ابزار  این  گرفت  4صوری  قرار  تایید  مورد  روانپزشک  و  شناس  نیز    .روان  همزمان  مالکی  آورد  60/0روایی  دست   . به 

انریچ در  1392)دهداری و همکاران  همچنین   از مقیاس رضایت زناشویی  اعتبار سازه پرسشنامه ادراک انصاف را با استفاده   )

 . گزارش کرده است 66/0به میزان  p<0001/0سطح معناداری 

به دست آورد که    85/0( در پژوهشی پایایی این مقیاس را به شیوه روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  1383ادیب زاده )

از روش  ی  دگیبرای تعیین پایایی پرسشنامه نشانگان تن( نیز  1390خسرو شاهی و خانجانی )  . یی محسوب می شودپایایی باال

در پژوهش حاضر ضرایب پایایی    .از نظر آماری مطلوب استکه  را گزارش کرد    73/0ضریب    ،بازآزمایی در فواصل زمانی دو هفته

تنیدگی  نشانگان  پرسشنامه  از    برای  استفاده  کرونباخ  با  آلفای  نشان  0/ 72روش  که  آمد  دست  این  به  مطلوب  پایایی  دهنده 

 .  باشدپرسشنامه می

 
84. Crozier 
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 . (SAI)85پرسشنامه اضطراب اجتماعی-4

تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی ساخته شد و در ایران برای اولین   منظوربه( 1969این پرسشنامه توسط واتسون و فرند )  

( بهارلویی  پرسشنامه دارای    .( ترجمه شد1377بار توسط  پایه طیف »درست« و    .باشد میگویه    50این  بر  پاسخ ها  پیوستار 

ماده پاسخ مثبت    32ر  در پرسشنامه مذکو  .نادرست« مشخص گردیده و نمره های صفر و یک به هر پاسخ اختصاص یافته است

  .نشانه اضطراب اجتماعی بیشتر است ،ماده پاسخ منفی دارند و نمره های باالتر در آن  26و 

است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  فرند  و  واتسون  اجتماعی  اضطراب  پرسشنامه  اعتبار  زیادی  های  پژوهش  فرند    .در  و  واتسون 

(  1377همچنین در ایران بهارلویی )  . به دست آوردند  60/0یابی مالکی همزمان  ( اعتبار این پرسشنامه را به روش اعتبار1969)

   .گزارش کرده است 75/0اعتبار این پرسشنامه را از طریق روش اعتباریابی سازه ای 

 

 یافته های پژوهش 

حداقل و   ، انحراف معیار ،میانگین–1 جدول .های توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده استدر این بخش یافته 

نشان   دانشجویان در پژوهش برایاضطراب اجتماعی و نشانگان تنیدگی را  ،کمرویی  ،ی افسردگیها را در متغیرهاحداکثر نمره

دهدمی .  

های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش یافته  .1جدول    

های آماری شاخص     

 متغیر 
 نمره  حداکثر نمره حداقل معیار  انحراف میانگین 

38/20 افسردگی  90/4  7 31 

02/34 کمرویی  44/5  16 46 

15/64 اضطراب اجتماعی  16/8  35 84 

46/145 نشانگان تنیدگی   65/15  96 179 

 

افسردگی   هایبه ترتیب در متغیر ، متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف معیار ، شودمشاهده می 1همانطوری که در جدول 

باشدمی  65/15و  145/ 46و در نشانگان تنیدگی  16/8و   15/64اضطراب اجتماعی  ،44/5و  02/34کمرویی  ،90/4و  38/20 .  

 های پژوهشهای مربط به فرضیهیافته  -2

 های مربوط به روابط سادهیافتهالف(  

های  اند که در ادامه تحلیلمتغیرهای مورد مطالعه بنا نهاده شدههای این پژوهش براساس روابط ساده و چندگانه بین  فرضیه 

آ به  استنمربوط  شده  ارائه  مستقل    3تا    1های  فرضیه  .ها  متغیرهای  بین  ساده  ارتباط  و    ،کمرویی)به  اجتماعی  اضطراب 

   .استفاده شده استها از روش همبستگی پیرسون اشاره داشته که برای بررسی این رابطه افسردگی و نشانگان تنیدگی( 

 هافرضیه

  .رابطه مثبت وجود دارد دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل بین کمرویی و افسردگی در دانشجویان : 1فرضیه  
 

85. Social Anxiety Inventory (SAI) 
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 . بین اضطراب اجتماعی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل رابطه مثبت وجود دارد :2فرضیه  

 . رابطه مثبت وجود دارد دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل دانشجویاننشانگان تنیدگی و افسردگی در بین   :3فرضیه  

 

 .  دهد ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش را نشان می. 2 جدول

 متغیرهای پژوهش بین  ضرایب همبستگی    .2جدول  

 4 3 2 1 متغیرها 

    1 افسردگی 1

   1 467/0** کمرویی 2

  1 347/0** 353/0** اضطراب اجتماعی 3

 1 341/0** 215/0** 291/0** نشانگان تنیدگی  4

 01/0  ≤  p, ** 05/0≤  p* 

 

جدول  می  ،2  مندرجات  متغیرهای  نشان  رابطه  از  آمده  دست  به  همبستگی  ضرایب  که  اجتماعی    ، کمروییدهد  و  اضطراب 

 ≥ 01/0 *)داری برای ضرایب با عالمت دار هستند )سطوح معنیمعنی  P >01/0در سطح  همگی ،افسردگی با نشانگان تنیدگی 

p  (و ) **05/0≤  p   )  مورد تأیید قرار گرفتند اول تا سومبنابراین   .جدول آمده است( در.    

 

 

 ههای مربوط به روابط چندگانیافتهب(  

 دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل  دانشجویاناضطراب اجتماعی و نشانگان تنیدگی با افسردگی در    ،بین کمرویی  :4فرضیه    

 .  رابطه معنی دار وجود دارد

-( بهره برده Stepwise( و گام به گام )Enterاز روش تحلیل رگرسیون به دو صورت ورود همزمان )  ،برای بررسی این فرضیه

چندگانه    . 3جدول  .ایم رگرسیون  تحلیل  افسردگی  ، کمرویینتایج  با  تنیدگی  نشانگان  و  اجتماعی  ورود    اضطراب  روش  به  را 

   . دهد( نشان میEnterهمزمان )

 

 به روش همزمان افسردگی  بین با  بین متغیرهای پیشنتایج تحلیل رگرسیون    .3ل  جدو

 شاخص آماری    

 

 

 بین متغیرهای پیش

MR RS نسبتF 

 Pاحتمال

 مقدار  (Bو )(  βضرایب رگرسیون )

 ثابت 

(a) 

1 2 3   

 کمرویی   -1

 اضطراب اجتماعی  -2

529/0 280/0 924/18= F 

001/0= p 

338/0 

375/0 

103/0 

171/0 

048/0 

152/0 

B 
β 
t 

648/4- 
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 983/4 نشانگان تنیدگی -3

001/0 

179/2 

031/0 

026/2 

045/0 

P 

 

اضطراب اجتماعی و    ، کمروییچندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای    ضریب همبستگی  ،3مطابق با اطالعات مندرج در جدول   

به عبارتی دیگر    .معنی دار است  p  <  10/0که در سطح    است  RS=280/0و    MR=529/0برابر    نشانگان تنیدگی با افسردگی

 . شودی متغیرهای پیش بین تبیین میواریانس مربوط به افسردگی به وسیله 28/0

 

 

)  4جدول    گام  به  گام  روش  به  رگرسیون  تحلیل  نتایج  متغیرهای  Stepwiseنیز  نشانگان    ،کمرویی (  و  اجتماعی  اضطراب 

   . دهدرا نشان میتنیدگی با افسردگی 

 

 به روش گام به گام افسردگی  بین با  : نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش4جدول  

 

افسردگی می باشند به همین علت در این معادله   بینپیش  ،همه متغیرهای مستقل ،4مطابق با اطالعات مندرج در جدول 

اضطراب اجتماعی   ،کمروییضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای   . رگرسیونی هیچکدام از آنها حذف نشدند

به عبارتی   .دار استمعنی  P >01/0است که در سطح  RS=280/0و  MR=529/0با برابر و نشانگان تنیدگی با افسردگی 

 شاخص آماری    

 

 

 بین متغیرهای پیش

MR RS نسبتF 

 Pاحتمال

 مقدار  (Bو )(  βضرایب رگرسیون )

 ثابت 

(a) 

1 2 3   

 F =365/41 218/0 467/0 کمرویی  -1

001/0= p 

421/0 

467/0 

432/6 

001/0 

  B 
β 
t 
P 

056/6 

 F =788/25 260/0 510/0 اضطراب اجتماعی  -2

001/0= p 

353/0 

392/0 

182/5 

001/0 

130/0 

217/0 

863/2 

005/0 

 B 
β 
t 
P 

004/0 

 F =924/18 280/0 529/0 نشانگان تنیدگی  -3

001/0= p 

338/0 

375/0 

983/4 

001/0 

103/0 

171/0 

179/2 

031/0 

048/0 

152/0 

026/2 

045/0 

B 
β 
t 
P 

648/4- 
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همانطور   .شودمذکور تبیین می  پیش بین ی متغیرهایبه وسیلهدر پژوهش  کنندگانافسردگی شرکتواریانس مربوط به  28/0

نیز  با  نشانگان تنیدگی و  ، β= 217/0با ضریب بتا  اضطراب اجتماعی  ،β=467/0با ضریب بتا  کمروییشود   که مشاهده می

  .تأیید شد

 

 گیری نتیجهبحث و  

 .  مثبت وجود دارد رابطه دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل : بین کمرویی و افسردگی در دانشجویانفرضیه اول     

پیام نور شهرستان هفتگل   در دانشجویان  بین کمرویی و افسردگی  ، در فصل چهارم  2با توجه به یافته های جدول     دانشگاه 

دارد  رابطه وجود  دار  معنی  و  شود  .مثبت  تأیید می  حاضر  پژوهش  نخست  فرضیه  اساس  این  این    .بر  آزمون  از  نتایج حاصل 

پژوهش های از  نتایج حاصل  با  )  فرضیه به طور کلی  و همکاران  )   ،(2014شری  واتسون وهمکاران    ،(2011لیتل و همکاران 

(2008)،  ( همکاران  و  )  ،(2004لیزژیک  همکاران  و  )  ،(2000کوکس  )  ،(1393جاللی  و1386رشیدی   )  ( (  1384بشارت 

   .مطابقت دارد

بیان کرد که  توان  یافته می  این  تبیین  و جوانان    در  نوجوانان  ترین مشکالت  از جدی  یکی  نوجوان کمرو    .باشد میکمرویی 

  ، احساس نادانی و بی کفایی در خودهرچند که برای دیگران رنجشی را ایجاد نمی کند ولی ممکن است به علت رنج ناشی از  

جزء ناشادترین افراد باشد و پیوسته به دنیای دورنی خویش پناه برد و خطرناکترین و مساعدترین وضع را برای ابتال به بیماری 

ن  لک  ، های روانی شدید مانند افسردگی خواهند داشت و هر چند که همه افراد کمرو و منزوی به بیماری روانی دچار نمی شود

 .  (2008 ،همکاران واتسون و(  تعدادی از آنها قربانی این دسته از بیماری ها خواهند شد

دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل رابطه مثبت وجود دارد در دانشجویان بین اضطراب اجتماعی و افسردگی  فرضیه دوم:   .  

دانشگاه پیام نور شهرستان    در دانشجویان  بین اضطراب اجتماعی و افسردگی  ،در فصل چهارم  2های جدولبا توجه به یافته  

نتایج حاصل از بررسی این فرضیه به طور کلی   .بنابراین فرضیه دوم تأیید می شود  .مثبت و معنی دار وجود دارد  رابطه  هفتگل

( ادانکلی  پژوهش های  نتایج  )  ،(2009با  )  ،(2008هریس و همکاران  )  ،(2004پاورز و همکاران   ،(1392دهداری و همکاران 

 .  باشدمی( همسو 1388سورشجانی )ی بخش ( و1389عبدالمحمدی ) ،(1292مرتضوی و همکاران )

  ، شوندافراد دارای اضطراب اجتماعی در مواجهه با دیگران به سرعت مضطرب و نگران می  در تبیین این یافته می توان گفت 

کنند که این حاالت به مرور زمان دهند و احساس ناامیدی و درماندگی میشناختی و کارآمدی خود را از دست میتعادل روان

مطالعات مختلف نشان    .افسردگی را در آنها شود  می تواند زمینه ساز جدایی از دیگران شده و مسبب مشکالت روانی از جمله

با موقعیتداده افراد مضطرب در مواجهه  اجتناباند که  از قبیل  راهبردهای منفعالنه  از  اجتماعی  تفکر    ،خود مالمتگری  ،های 

شیوه همچنین  و  ستیزهآزمندانه  بر  مبتنی  بینهای  واکنشجویی  قبیل  از  تخلیه  فردی  و  خصمانه  )برونهای  ریزی هیجانی 

میهیجان استفاده  منفی(  فزاینده  ،کنندهای  طور  به  اجتماعی  اضطراب  باالتر  سطوح  و  لذا  منفی  عواطف  تجربه  خطر  ای 

 .  (1388 ،؛ به نقل از کرمی2001 ،87و کراپیت  86کند )کاردامافسردگی را تشدید می 

به   .علت بسیاری از بیماری ها و مشکالت روانی است  ،ب اجتماعیاضطرا با توجه به نتایج پژوهش حاضر می تواند بیان کرد که 

اضطراب یک  ،برای این افراد . عبارت دیگر افراد دارای اضطراب اجتماعی باال غالباً رفتارشان را مورد ارزیابی قرار می دهند
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ط دیگران می شود به  موقعیت هایی که سبب ارزیابی آنها توس  ،ویژگی محسوب می شود و یک حالت موقتی و گذرا نیست

موقعیت های اضطراب زا معروفتد که از جمله این موقعیت ها محیط تحصیلی میباشد . وارتر88، کلین 89 و فیشر 90 )2003( بیان  

ه انجامقعیت هایی شامل گفتگوی خودانگیختمعمول از مو ماعی دارند به طورتکه اضطراب اج فراگیرانیدارند  می   

 اجتناب آن از و ترسند  می بودن  باهم برای دیگران از کردن دعوت و دیگران جلوی در گفتن سخن ،دیگران مقابل در  عملی 

ورزند می .  

 . رابطه مثبت وجود دارد دانشگاه پیام نور شهرستان هفتگل دانشجویانبین نشانگان تنیدگی و افسردگی در  فرضیه سوم:    

دوران و همکاران    ،(2008واتسون و همکارن ) نتایج حاصل از آزمون این فرضیه به طور کلی با نتایج حاصل از پژوهش های   

بهادری   ،(1391ابراهیمی و همکاران )  ،(1391حسنوند )  ،(1292مرتضوی و همکاران )  ،(1392دهداری و همکاران )  ،(2006)

 .  باشد می( همسو 1385نوری و همکاران ) ( و 1390و خانجانی )

 از تعدادی شناسی سبب در شده شناخته عامل   یک حد از تنیدگی نقش  امروزه که کرد بیان توان می  یافته این تبیین در 

  بحث مورد جسمی بیمارهای حتی  و روانی  های اختالل پیدایش  عوامل از یکی عنوان به و رفته فراتر بسیار روانی  های بیماری

  .است

با افسردگی در    ، : بین کمروییفرضیه چهارم     دانشگاه پیام نور شهرستان   دانشجویاناضطراب اجتماعی و نشانگان تنیدگی 

 . رابطه چندگانه معنی دار وجود دارد هفتگل

از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش    .( مشاهده شد4-3جدول )  ،همانطور که در فصل چهارم ورود  بر اساس نتایج حاصل 

با افسردگی    اضطراب اجتماعی و نشانگان تنیدگی   ، کمرویی  ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای  ،همزمان

مشخص می شود که    ، با توجه به ضریب تعیین به دست آمده  .باشدمی  =RS  280/0 و ضریب تعیین  MR= 529/0  برابر با

حاصل از   4همچنین طبق نتایج جدول      . متغیرهای پیش بین قابل تبیین استدرصد واریانس متغیر افسردگی توسط    28/0

  بینی پیش  اضطراب و نشانگان تنیدگی  ،به ترتیب کمرویی  ، متغیرهای پیش بین  از میان  ،تحلیل رگرسیون به روش گام به گام

بنابراین    .کنندمیفسردگی را تبیین  درصد از واریانس متغیر ا  28/0  رفتههمرویقوی برای برای افسردگی هستند و    های کننده

های این پژوهش بدیهی  می توان بیان کرد با توجه یافته  در تببین این یافته  .ارم پژوهش حاضر نیز تأیید می شودفرضیه چه

  کنند میکه دانشجویان کمرو با توجه به ویژگی هایی از جمله خجالتی بودن کمتر با دیگران ارتباط برقرار کرده و مراوده    است

در دانشگاه نمی    و   کنندمینشایسته و کارا تصور  با توجه به نظریه به پیشینه نظری و پژوهشی این افراد خود را    ،از طرف دیگر

ی  سبب می گردد که این افراد به مرور زمان شکست های پی در پ   احتماال  توانند خود را آن طور که هستند نشان دهند و این 

 .  ری های روانی مانند افسردگی شودو به مرور دچار بیما تأثیر منفی بگذارد آنهاو در روحیه   به کنندتحصیلی و ناکامی را تجر
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 پیشنهاد های کاربردی 

تأثیر منفی آنبا توجه به پیامدهای افسردگی در محیط-1   ، بر سالمت دانشجویان و روابط بین فردی آن ها  های تحصیلی و 

 . های کاهش افسردگی در دانشگاه های کشور در اولویت قرار گیردشود برنامهپیشنهاد می

می-2 نظرانپیشنهاد  صاحب  حضور  با  جلساتی  روان  ،شود  و  دانشجویانمشاوران  کمرویی  تأثیر  و  نقش  هدف  با    ،شناسان 

 . د شکل گیری افسردگی دانشجویان برگزار شوداضطراب و تنیدگی آنها در فراین

حاضر-3 پژوهش  نتایج  به  توجه  کارگاه  ،با  افسردگی  برگزاری  کاهش  موجب  که  عواملی  شناسایی  جهت  در  آموزشی  های 

 .  شوددانشجویان و تالش در جهت رفع آن پیشنهاد می

 راه و افسردگی های نشانه و عالیم ی زمینه در  اجتماعی فرهنگی نهادهای و دانشگاه در آموزشی بروشورهای  تنظیم و تهیه-4

 .  آن از گیری پیش  های

اضطراب   ، موجبات کاهش کمرویی  ،شود که با ایجاد جو مثبت کالسی و روابط صمیمانه با دانشجویانبه اساتید توصیه می-5

 .  روانی از جمله افسردگی شونداجتماعی و تنیدگی را در دانشجویان فراهم کنند تا از این طریق کمتر دچار مشکالت 

 . برگزاری کنفرانس ها و سمینارهایی و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از افسردگی دانشجویان-6

پیشنهاد می شود که سعی کنند عواملی مانند    ،های مشابه دیگر به مدیران و مسئوالنبا توجه به نتایج پژوهش و پژوهش-7

تنیدگی  ،کمرویی و  اجتماعی  دانشجویان در شرایط را که در شکل  اضطراب  تا  بگیرند  نظر  را در  دارند  نقش  افسردگی  گیری 

 .  کندزمینه را برای بهبود عملکرد تحصیلی آنها فراهم  ،بهتری قرار گیرند و این امر
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