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دوره یازده ،شماره دوم ،ص 9313 ،552 -532

هراس اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهرزاد مظهری ،1مریم اخالصپور ،*2نبی بنازاده

1

 .1متخصص روانپزشکی ،استادیار ،گروه روانپزشکی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران
 .2پزشک عمومی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران

 دریافت مقاله22/8/22 :

آخرین اصالح مقاله29/2/1 :

 پذیرش مقاله29/2/9 :

زمینه و هدف :هراس اجتماعی ( )Social phobiaیکی از اختالالت شایع روانپزشکی است که به صورت ترس از ارزیابی شدن یا مشاهده شدن توسط
دیگران بروز میکند .با وجود اینکه صحبت کردن در میان جمع یکی از ملزومات سیستمهای آموزشی میباشد و هراس اجتماعی به علت ترس از صحبت
کردن در جمع میتواند باعث کاهش عملکرد تحصیلی افراد شود ،تاکنون مطالعات اندکی به بررسی شیوع این اختالل در میان دانشجویان در ایران
پرداختهاند .این مطالعه با هدف بررسی شیوع هراس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی آنها صورت
گرفت.
روش کار :پژوهش حاضر بر روی  011دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده بودند ،انجام شد .جهت انجام
مطالعه از پرسشنامههای هراس اجتماعی ،مقیاس مختصر ترس از ارزیابی منفی و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و عملکرد تحصیلی استفاده گردید.
یافتهها :در بین دانشجویان مورد بررسی 41/2 ،درصد افراد مبتال به هراس اجتماعی بودند .از لحاظ میانگین معدل ،تفاوت معنیداری بین دو گروه مبتال به
هراس اجتماعی و غیر مبتال یافت نشد ،اما افراد مبتال به طور معنیداری بر این باور بودند که عملکرد تحصیلی آنها به علت هراس از صحبت کردن در
جمع کمتر از واقع میباشد .تنها  4/1درصد افراد مبتال به هراس اجتماعی به روانپزشک مراجعه کرده بودند.
نتیجهگیری :اقدامات پیشگیرانه جهت تشخیص به موقع افراد مبتال و در نتیجه کاهش عوارض هراس اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان توصیه
میشود.
کلید واژهها :هراس اجتماعی ،وضعیت تحصیلی ،دانشجویان علوم پزشکی ،کرمان (ایران)
* نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،ابتدای خیابان ابن سینا ،چهارراه سمیه ،دانشگاه علوم پزشکی ،کرمان ،ایران
 تلفن1941-2224221 :

 نمابر1941-2224221 :

mekhlaspour1392@gmail.com

Email:

هراس اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت ...

مقدمه
یکی از اختالالت شایع در مقوله بیماریهای اعصاب و
روان ،اختالالت اضطرابی میباشد که با تأثیر بر ادراک و
یادگیری موجب اغتشاش تفکر و افت کارکرد فردی و
اجتماعی افراد میگردد .هراس اجتماعی ( Social phobiaیا
 )SPیکی از اختالالت شایع روانپزشکی است که به صورت

مظهری و همکاران

توقع نایل شوند ،سطح اضطراب در آنها باال میرود و عالیم
هراس اجتماعی پدیدار میشود.
ابتال به هراس اجتماعی و ترس از صحبت کردن در میان
جمع از دو جنبه میتواند بر عملکرد تحصیلی فرد تأثیر منفی
داشته باشد -1 :اجتناب از موقعیتهای عملکردی و صحبت
کردن در میان جمع که از ملزومات سیستمهای آموزشی

ترس از ارزیابی یا مشاهده شدن توسط دیگران بروز میکند

میباشد و  -2در صورت اجبار به قرار گرفتن در چنین

( .)1هراس اجتماعی با یک ترس بارز و مستمر از یک یا چند

موقعیتهایی ،فرد از برخی مانورهای اجتنابی با هدف کاهش

موقعیت اجتماعی و عملکردی مشخص میشود که در آن

ارزیابی منفی دیگران از خود استفاده میکند که از آن جمله

مبتالیان احساس میکنند اعمال و رفتارشان توسط دیگران

میتوان به سریع صحبت کردن و اجتناب از تماس چشمی

مورد قضاوت قرار میگیرد .مواجهه شدن با اشخاص ناآشنا،

اشاره کرد .این دو ویژگی هم در هنگام سخنرانی کردن و هم

مشاهده شدن توسط سایرین و یا مواقعی که احتمال تمسخر

در هنگام ارزیابیها و امتحانات شفاهی میتواند تأثیر منفی بر

توسط دیگران وجود دارد ،باعث اضطراب شدید در آنها

موفقیت تحصیلی فرد داشته باشد .مطالعهای نشان داد،

میگردد (.)2 ،9

دانشآموزانی که دبیرستان را ناتمام گذاشته بودند  21درصد به

فرد مبتال به ترس اجتماعی بیشتر سعی میکند از موقعیت

اختالالت اضطرابی مبتال بودند که شایعترین آنها اضطراب

خاصی که در آن ممکن است از سوی دیگران مورد قضاوت

اجتماعی بود و مشکالتی مانند عدم توانایی در صحبت کردن

قرار گیرد و نشانههایی از اضطراب از خود بروز دهد یا با

جلوی دیگران و اضطراب عملکردی دو مشکل عمده منجر به

دستپاچگی رفتار کند ،اجتناب ورزد .به طور معمول صحبت

ترک تحصیل بود (.)2

کردن ،خوردن در جمع و هر نوع فعالیتی که باید در حضور

از طرف دیگر ،هراس اجتماعی میتواند عوارض زیادی بر

دیگران انجام گیرد ،چنین افرادی را به شدت مضطرب میسازد

زندگی فرد داشته باشد .به عنوان مثال ابتال به هراس اجتماعی

( .)4ترس غیر منطقی از ارزیابی شدن توسط دیگران مهمترین
تصویر بالینی اضطراب اجتماعی میباشد (.)2

به طور محسوسی باعث کاهش رضایت از زندگی ،کاهش
کیفیت زندگی به خصوص سالمت عمومی ،سالمت ذهنی،

یکی از شایعترین عالیم هراس اجتماعی ،ترس از صحبت

سرزندگی و عملکرد اجتماعی میشود ( .)0 ،8بیشتر این افراد

کردن در میان جمعیت میباشد .مطالعات نشان دادهاند82/4 ،

مهارتهای ارتباطی ضعیفی دارند و موفقیت شغلی چندانی به

درصد افراد دارای هراس اجتماعی از صحبت کردن در میان

دست نمیآورند و از نظر شغلی نیز ناموفق هستند .همچنین

جمع هراس دارند که شایعترین نوع ترس در افراد مبتال

خطر ابتال به افسردگی اساسی ،وابستگی به مواد و خودکشی

میباشد ( .)2در دوران تحصیالت دانشگاهی که به طور معمول

در افراد مبتال به هراس اجتماعی بیشتر از جمعیت طبیعی

در اواخر دوران نوجوانی میباشد ،فرد تمایل دارد توسط

میباشد (.)2 ،11

دیگران مورد قبول واقع گردد و تأثیری که بر روی دیگران

مطالعات مختلفی در ایران شیوع هراس اجتماعی را بررسی

میگذارد برای وی مهم است .به همین دلیل آنها در این دوره

کردهاند .مطالعه محمدی و همکاران نشان داد که شیوع هراس

سطح توقع باالیی از خودشان دارند و اگر نتوانند به این سطح

اجتماعی در افراد باالی  18سال در ایران  1/82درصد ،در زنان
 1/9درصد و در مردان  1/4درصد میباشد ( .)11همچنین
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شیوع این اختالل در نوجوانان  12-10ساله اهل تهران 9/2

اطالعرسانی) به دست آمد .طبق مطالعات قبلی ،حجم نمونه

درصد گزارش شد ( .)12غفاری و پویا شیوع هراس اجتماعی

 984مورد برآورد شد .با توجه به احتمال تکمیل ناکامل

را در دانشآموزان شهر کرمان  14/2درصد با نسبت  8به 1

پرسشنامهها 011 ،پرسشنامه بین دانشجویان توزیع گردید.

(نسبت زنان به مردان) گزارش کردند ( .)19در پژوهش

نمونهها پس از کسب رضایت افراد و اطمینان از محرمانه بودن

دیگری شیوع هراس اجتماعی در دانشآموزان  11-12ساله

اطالعات ،به روش نمونهبرداری طبقهای انتخاب شدند .ابتدا

اصفهانی  11درصد گزارش شد ( .)14طالعپسند و نوکانی

تعداد دانشجویان در حال تحصیل از اداره مرکزی آموزش از

شیوع  SPدر استان گلستان را  11/1درصد ( 8/1درصد در

مقاطع تحصیلی مختلف اخذ شد و به عنوان چارچوب

مردان و  11/2درصد در زنان) گزارش نمودند (.)12

نمونهگیری استفاده گردید .در مرحله اول دانشجویان هر

به علت اهمیت تأثیر اضطراب اجتماعی بر عملکرد

دانشکده یک طبقه در نظر گرفته شدند و سپس مقاطع

تحصیلی ،چندین مطالعه به بررسی شیوع آن در میان

تحصیلی مختلف در هر دانشکده مشخص گردید (متناسب با

دانشجویان اختصاص یافته است که نتایج نشان دهنده شیوع

جمعیت دانشجویان هر دانشکده تعداد نمونهها انتخاب شد).

باالی آن در جمعیت دانشجویی میباشد .به عنوان مثال شیوع

در مرحله دوم با روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک به

این اختالل در ترکیه  2/2درصد ( ،)12در نیجریه 8/2

تناسب تعداد کل موردنیاز ،از بین دانشجویان نمونهگیری به

درصد( )10و در سوئد  12/1درصد ( )18گزارش گردید.

عمل آمد (جدول .)1

شیوع هراس اجتماعی در دانشجویان رشته پزشکی در مالزی

سه پرسشنامه استفاده شده در مطالعه به شرح زیر میباشد:

 11/2درصد بیان شد که به طور محسوسی موجب افت

 .1پرسشنامه مشخصات دموگرافیک شامل سن ،جنس،

تحصیلی در افراد مبتال گردید (.)12

وضعیت تأهل ،معدل دو ترم گذشته و همچنین پرسشهای

با اینکه ابتال به هراس اجتماعی تأثیر منفی بر یادگیری و

دیگری در مورد عالیم اضطراب اجتماعی و تأثیر آن بر

وضعیت تحصیلی فرد دارد ،در ایران مطالعهای که به بررسی

عملکرد تحصیلی افراد .2 ،مقیاس ابتال به اضطراب اجتماعی

تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی در مقطع دانشگاهی پرداخته باشد،

( )Social phobia inventoryو  .9مقیاس مختصر ترس از

وجود ندارد .اطالعرسانی ،تشخیص زودهنگام و مداخالت

ارزیابی منفی ( Brief version of negative evaluation

درمانی تأثیر مثبتی بر ارتقای وضعیت تحصیلی و شغلی فرد

.)scale

دارد .بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع هراس

پرسشنامه هراس اجتماعی یک پرسشنامه خودگزارشدهی

اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و

میباشد که جهت سنجش اضطراب اجتماعی و نشانههای

ارتباط آن با وضعیت تحصیلی و خصوصیات دموگرافیک آنها

فیزیولوژیک آن ،ترس و کنارهگیری و اجتناب از موقعیتهای

طرحریزی شد.

اجتماعی به کار میرود .این پرسشنامه شامل  10مقیاس و سه
زیرمقیاس میباشد .هر سؤال بر اساس نمرات  1-4نمرهگذاری

روش کار

میشود ( = 1این خصوصیت اصالً در مورد من درست نیست،

در این پژوهش که به صورت توصیفی -تحلیلی انجام شد،

 = 1این خصوصیت به میزان کمی در مورد من درست است2 ،

اطالعات از میان دانشجویان  0دانشکده دانشگاه علوم پزشکی

= این خصوصیت تا حدی در مورد من درست است = 9 ،این

کرمان (دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی،

خصوصیت به میزان زیادی در مورد من درست است = 4 ،این

پرستاری و مامایی ،پیراپزشکی ،بهداشت ،مدیریت و

خصوصیت به میزان بسیار زیادی در مورد من درست است).

222

مظهری و همکاران

هراس اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت ...

نمره کل آزمون  1-28بود .ضریب همبستگی درونی این

نویسندگان ضریب همبستگی درونی این پرسشنامه را  1/22و

پرسشنامه  1/80-1/24در افراد با تشخیص اضطراب اجتماعی

ضریب همبستگی بین دو بار آزمون پرسشنامه را 1/02

و  1/82-1/21در گروه شاهد گزارش شده است و ضریب

گزارش نمودند .تولی و همکاران پایایی و روایی قابل قبول این

همبستگی بین دو بار آزمون پرسشنامه برابر با  1/82در گروه

پرسشنامه را در افراد ایرانی نشان دادند که ضریب

با تشخیص اضطراب اجتماعی گزارش شد ( .)21عابدی پایایی

 Cronbachs alphaدر جمعیت با تشخیص اضطراب

و روایی قابل قبول این پرسشنامه را در افراد ایرانی نشان داد

اجتماعی  1/21و در گروه سالم  1/82و ضریب همبستگی بین

(.)21

دو بار آزمون پرسشنامه را  1/01گزارش نمودند (.)22

مقیاس مختصر ترس از ارزیابی منفی :یک پرسشنامه
خودگزارشدهی میباشد که توانایی و تحمل فرد را وقتی که

یافتهها

مورد قضاوت منفی دیگران قرار میگیرد ،ارزیابی مینماید .در

در پژوهش حاضر پرسشنامهها بین  011دانشجوی دانشگاه

واقع این پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی توسط دیگران را که

علوم پزشکی کرمان توزیع شد که از این تعداد  222پرسشنامه

مشخصه کلیدی برای تشخیص اضطراب اجتماعی میباشد،

تکمیل گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (درصد

اندازهگیری میکند و شامل  12پرسش است .هر سؤال بر

پاسخدهی  82/1درصد).

اساس نمرات  1-4نمرهگذاری میشود ( = 1این خصوصیت

از  222دانشجوی شرکت کننده 120 ،نفر مذکر (99/1

اصالً در مورد من درست نیست = 1 ،این خصوصیت به میزان

درصد) و  922نفر مؤنث ( 22/2درصد) و از لحاظ وضعیت

کمی در مورد من درست است = 2 ،این خصوصیت تا حدی

تأهل 82/2 ،درصد مجرد و  10/8درصد متأهل بودند .میانگین

در مورد من درست است = 9 ،این خصوصیت به میزان زیادی

سنی افراد شرکت کننده در تحقیق  21/42 ± 2/12سال بود.

در مورد من درست است = 4 ،این خصوصیت به میزان بسیار
زیادی در مورد من درست است) .نمره کل آزمون  1-48بود.

جدول  :1تعداد دانشجویان در حال تحصیل و تعداد افراد مورد پژوهش به تفکیک دانشگاهها
رشته تحصیلی

تعداد کل افراد در حال تحصیل

تعداد نمونه (درصد)

پزشکی

221

(191 )18/8

دندانپزشکی

222

(24 )2/2

داروسازی

229

(04 )11/4

پرستاری و مامایی

922

(22 )19/4

پیراپزشکی

298

(192 )12/9

بهداشت

428

(122 )10/8

مدیریت و اطالعرسانی

910

(00 )11/1

جمع

2000

(011 )111

جدول  2نشان دهنده میانگین معدل و نمرات پرسشنامهها

تفاوت معنیداری بین دو جمعیت دختر و پسر نشان داد ،اما در

بین دو جمعیت مذکر و مؤنث میباشد .میانگین معدل دو ترم

مورد پرسشنامه مقیاس مختصر ترس از ارزیابی منفی تفاوت

گذشته و نمره پرسشنامه هراس اجتماعی از لحاظ آماری

معنیداری بین دو گروه حاصل نشد.
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
جدول  :2میانگین نمره پرسشنامهها و معدل دانشجویان به تفکیک جنسیت
مذکر

مؤنث

سطح معنیداری ()P

پرسشنامه ابتال به هراس اجتماعی

12/29 ± 11/9

18/82 ± 11/2

1/114

مقیاس مختصر ترس از ارزیابی منفی

10/88 ± 0/2

18/24 ± 0/2

1/942

میانگین معدل دو ترم گذشته

12/21 ± 1/4

12/19 ± 1/1

1/112

در مرحله بعد بر اساس نقطه برش  12در پرسشنامه ابتال

اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلیشان دادند .بر این

به هراس اجتماعی ( ،)22افراد مورد مطالعه به دو گروه مبتال

اساس ،افراد مبتال به هراس اجتماعی به طور معنیداری زمان

به هراس اجتماعی و غیر مبتال تقسیم شدند 41/2 .درصد افراد

ارایه کنفرانس در جمع دچار ترس از صحبت کردن میشوند و

مورد مطالعه مبتال به هراس اجتماعی بودند .همچنین افراد مبتال

به علت این ترس حاضر نیستند به طور داوطلبانه مطلبی در

نمره بیشتری را در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه ترس از

میان جمع ارایه دهند .این افراد در صورت اجبار به ارایه

ارزیابی منفی به خود اختصاص دادند که نشان دهنده ارتباط

مطالب در جمع ،از برخی مانورهای اجتنابی با هدف کاهش

میان نمرات دو پرسشنامه بود .از لحاظ معدل ،تفاوت

ارزیابی منفی دیگران از خود استفاده میکردند (سریع صحبت

معنیداری بین دو گروه مبتال به هراس اجتماعی و غیر مبتال

کردن و اجتناب از تماس چشمی) .همچنین اطالعات به دست

وجود نداشت ( .)P = 1/212میانگین معدل دو ترم گذشته

آمده حاکی از آن است که افراد مبتال به هراس اجتماعی در

افراد مبتال به هراس اجتماعی برابر با 12/0 ± 1/4و میانگین

پژوهش حاضر به طور معنیداری بر این باور هستند که

معدل افراد غیر مبتال برابر با  12/8 ± 1/9بود.

عملکرد تحصیلی آنها در دانشگاه به علت اضطراب اجتماعی

جدول  9نشان دهنده پاسخی است که افراد مبتال به هراس

کمتر از حد مطلوب بوده است (جدول .)9

اجتماعی به برخی از پرسشها در مورد عالیم اضطراب
جدول  :9تعداد و درصد افراد مبتال به اضطراب اجتماعی که به سؤاالت زیر پاسخ بلی دادند
پاسخ بلی -تعداد (درصد)

سؤاالت
آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که به علت ترس از صحبت کردن در میان جمع حاضر نباشید به صورت داوطلبانه
کنفرانسی در جمع همکالسان خود ارایه دهید؟
آیا تا به حال برای شما پیش آمده است زمانی که مجبور بودید کنفرانسی در جمع همکالسان خود دهید ،دچار ترس از
صحبت کردن در میان جمع شده باشید؟
آیا تا به حال برای شما پیش آمده است زمانی که مجبور بودید کنفرانسی در جمع همکالسان خود دهید ،برای جبران ترس
از صحبت کردن در میان جمع ،از تماس چشمی با شنوندگان خودداری کنید؟
آیا تا به حال برای شما پیش آمده است زمانی که مجبور بودید کنفرانسی در جمع همکالسان خود دهید ،برای جبران ترس
از صحبت کردن در میان جمع ،تندتند صحبت کنید؟
آیا فکر میکنید عملکرد تحصیلی شما در دانشگاه به علت ترس از صحبت کردن در میان جمع کمتر از حد مطلوب شما
بوده است؟

(181 )04/1
(180 )00/1
(192 )22/2
(191 )29/0
(122 )29/1

ارتباط بین نمره دو پرسشنامه ابتال به هراس اجتماعی و

پرسشنامه ابتال به هراس اجتماعی ( )r = 1/2 ،P = 1/141و

مقیاس مختصر ترس از ارزیابی منفی بررسی شد و نتایج نشان

بین میانگین معدل و مقیاس مختصر ترس از ارزیابی (= 1/191

دهنده ارتباط مثبت معنیداری بین نمرات دو پرسشنامه بود

 )r = 1/2 ،Pهمبستگی منفی وجود داشت ،اما از لحاظ آماری

( .)r = 1/22 ،P > 1/111بین میانگین معدل و نمرات

معنیدار نبود.
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هراس اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت ...

بر اساس نتایج به دست آمده ارتباطی میان سیگار کشیدن و

تحصیلی بین دانشجویان مبتال و غیر مبتال به هراس اجتماعی

ابتال به هراس اجتماعی یافت نشد ( .)P = 1/222همچنین

تفاوتی وجود نداشت ( .)24در پژوهش انجام شده بر روی

اطالعات به دست آمده نشان داد که  22/2درصد افراد مبتال به

دانشجویان پزشکی در مالزی ،افراد مبتال به هراس اجتماعی به

هراس اجتماعی جهت درمان مشکالت خود تاکنون به

طور معنیداری نمرات پایینتری نسبت به افراد غیر مبتال

روانپزشک مراجعه نکرده بودند .طبق نتایج به دست آمده از

کسب کردند (.)12

پژوهش ،هیچ گونه ارتباطی میان ابتال به هراس اجتماعی و نوع
رشته تحصیلی یافت نشد.

مطالعه دیگری که به صورت گذشتهنگر تأثیر ابتال به هراس
اجتماعی بر میزان ترک تحصیل را بررسی کرده بود ،نشان داد
که تعداد زیادی از دانشجویان ترک تحصیل کرده به هراس

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع هراس اجتماعی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط آن با عملکرد
تحصیلی انجام شد 41/2 .درصد از دانشجویان مبتال به هراس
اجتماعی بودند که در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده در
ایران به طور محسوسی باالتر میباشد .برای مثال در پژوهشی
که غفاری و پویا انجام دادند ،شیوع هراس اجتماعی در
دانشآموزان شهر کرمان  14/2درصد گزارش شد ( .)14مطالعه
دیگری شیوع این اختالل را در دانشآموزان شهر اصفهان 11
درصد گزارش کرد ( .)12محمدی و همکاران نیز شیوع هراس
اجتماعی را در جمعیت باالی  18سال ایران  1/82درصد ()12
و در نوجوانان  12-10ساله اهل تهران  9/2درصد ()19
گزارش کردند.
تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعات قبلی میتواند ناشی
از تفاوت ابزاری جهت تشخیص و تفاوت جمعیتهای مورد
مطالعه باشد .در پژوهشی که بر روی  120دانشجوی پزشکی
در مالزی انجام شد ،شیوع هراس اجتماعی بر اساس معیار
پرسشنامه هراس اجتماعی (که در مطالعه حاضر نیز استفاده
شد) 22 ،درصد گزارش گردید ( )12که به نتیجه مطالعه حاضر
نزدیک میباشد.
در مطالعه حاضر از لحاظ میانگین معدل ،تفاوت معنیداری
بین دو گروه مبتال به هراس اجتماعی و غیر مبتال یافت نشد.
این یافته با نتایج مطالعهای که در ترکیه به صورت مقطعی
انجام شد ( ،)24همسو میباشد که در آن میان عملکرد

292

اجتماعی به تنهایی یا به صورت همابتالیی با سایر اختالالت
روانپزشکی مبتال بودند و شایعترین علت ترک تحصیل
«احساس اضطراب هنگام صحبت کردن در کالس» بود (.)2
همچنین پژوهش دیگری احتمال مردود شدن در یک سال
تحصیلی در دانشجویان با هراس اجتماعی را در حد باال (1/00
درصد) گزارش کرد (.)24
عدم ارتباط میان عملکرد تحصیلی و ابتال به هراس
اجتماعی در مطالعه حاضر میتواند ناشی از عدم دریافت
اطالعات کامل عملکرد تحصیلی دانشجویان از دانشگاه باشد.
از طرف دیگر ،میانگین معدل افراد به صورت خودگزارشدهی
از دانشجویان سؤال شد که ممکن است آنها نمراتی بهتر از
واقع را گزارش کرده باشند .همچنین قسمت اعظم امتحانات و
وضعیت تحصیلی در سیستم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان توسط امتحانات کتبی بررسی میشود که نیازی به
صحبت کردن نیست .این مسأله میتواند یکی از علل عدم
ارتباط میان ابتال به هراس اجتماعی و میانگین معدل در
پژوهش حاضر باشد .تعدادی از دانشجویان سؤال مربوط به
معدل خود را تکمیل نکرده بودند که این موضوع نیز میتواند
یکی دیگر از علل عدم ارتباط میان ابتال به هراس اجتماعی و
معدل نمرات در این پژوهش باشد .توصیه میشود که
پژوهشهای آتی به صورت آیندهنگر همراه با دریافت
اطالعات تحصیلی از آموزش دانشگاهها باشد.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،دانشجویان مبتال به هراس
اجتماعی به طور معنیداری هنگام ارایه کنفرانس در کالس
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درس دچار اضطراب میشوند .آنها همچنین بر این باور

عدم ارتباط میان هراس اجتماعی و میزان تحصیالت فرد بود

هستند که عملکرد تحصیلیشان به علت این هراس کمتر از

(.)12

واقع میباشد .این نتایج با سایر مطالعاتی که ارتباط ابتال به

با وجود شیوع باالی هراس اجتماعی ( 41/2درصد) در

هراس اجتماعی و کاهش عملکرد تحصیلی و ترک تحصیل

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،در مطالعه حاضر تنها

دانشجویان را گزارش نمودهاند ( ،)2 ،12همسو میباشد.

 4/1درصد افراد مبتال تاکنون جهت درمان مشکالت خویش به

شایان ذکر است که ترس از صحبت کردن در میان جمع و

روانپزشک مراجعه کرده بودند .مطالعات نشان دادهاند که

ابتال به هراس اجتماعی در سنین نوجوانی و جوانی شروع

تأخیر در درمان این اختالل باعث ابتال به سایر اختالالت

میشود .مطالعات نشان دادهاند که شروع عالیم  21درصد

روانپزشکی و اختالل در عملکرد شغلی و اجتماعی فرد

مبتالیان تا سن  19سالگی 19 ،درصد تا سن  10سالگی و 21

میشود ( .)22بنابراین ،شناخت و درمان آن میتواند در

درصد تا سن  21سالگی میباشد .این سنین با حداکثر عملکرد

پیشگیری از ابتال به سایر اختالالت روانپزشکی مؤثر باشد و

تحصیلی فرد همراه است و ابتال به این اختالل تأثیرات منفی

سبب کاهش هزینه درمانی برای این افراد و جامعه گردد.

زیادی بر عملکرد تحصیلی میگذارد .عالوه بر آن ابتال به

تشخیص و درمان به موقع افراد مبتال سبب میشود آنها به

هراس اجتماعی احتمال ایجاد مشکالت شغلی در آینده را نیز

عنوان افراد جوان ،فرصت لذت بردن از دوران تحصیل خود را

افزایش میدهد ( .)22بنابراین ،اطالعرسانی و افزایش آگاهی

داشته باشند و با موفقیت آن را به اتمام رسانند و بتوانند در

افراد نسبت به این اختالل ،تشخیص زودرس و انجام اقدامات

آینده فرد مؤثری در جامعه باشند .عالوه بر آنچه ذکر شد،

درمانی در این گروه از افراد جامعه ضروری میباشد.

نتایج مطالعه حاضر باید توسط مسؤولین آموزش و واحد

در مطالعه حاضر شیوع هراس اجتماعی در جمعیت مؤنث

ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد .این

بیش از مذکر گزارش شد .مطالعه محمدی و همکاران در تهران

اختالل میتواند سبب افت تحصیلی دانشجویان شود ،اما گاهی

( )19و غفاری و پویا در کرمان ( )14نیز مطرح کننده رابطه

به اشتباه دالیل دیگری از جمله کمکاری دانشجو ممکن است

معنیداری میان شیوع هراس اجتماعی و جنسیت بود.

برای آن اضافه گردد و این خود روند افت تحصیلی را بدتر

در مطالعه حاضر از پرسشنامه خودگزارشدهی ابتال به

خواهد نمود.

هراس اجتماعی استفاده شد .از آنجایی که مطالعات انجام شده

استادان مشاور دانشجویان باید از علل و اختالالت سالمت

نشان دادهاند افراد مبتال به هراس اجتماعی از ارزیابی منفی

روان که میتواند منجر به افت تحصیلی دانشجویان شود

توسط دیگران واهمه دارند ،همزمان پرسشنامه ترس از

اطالعات پایهای داشته باشند تا در صورت لزوم به موقع با

ارزیابی منفی نیز تکمیل گردید .نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت

ارجاع دانشجو به فرد متخصص کمک شایانی به او کنند.

و معنیداری بین این دو پرسشنامه بود و این مسأله نشان

مبحث اضطراب اجتماعی در دانشجویان به طور قطع نه تنها

میدهد که دانشجویان در تکمیل پرسشنامهها دقت کافی

مرتبط با حوزه اعصاب و روان بلکه مرتبط با حوزه آموزش

داشتهاند.

پزشکی میباشد و باید همواره در موارد بروز مشکالت

در مطالعه حاضر ارتباطی میان هراس اجتماعی و نوع رشته

تحصیلی و آموزشی برای دانشجویان مدنظر قرار گیرد.

تحصیلی یافت نشد .چنین رابطهای در میان پژوهشهای انجام

مطالعه حاضر دارای محدودیتهایی بود -1 :اگرچه

گرفته بررسی نشده است ،اما برخی از مطالعات نشان دهنده

دانشجویان به صورت تصادفی از  0دانشکده دانشگاه علوم
پزشکی کرمان انتخاب شدند ،اما امکان تعمیم این نتایج به همه
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ابتال به هراس اجتماعی و مصاحبه ساختار یافته بالینی توافق

 درصد از14/2  حدود-2 .دانشجویان کشور نمیباشد

 ولی نمرات باال در پرسشنامه،تشخیصی باالیی وجود دارد

دانشجویان به پرسشنامهها پاسخ ندادند و از آنجایی که به

 در این مطالعه از.باید توسط مصاحبه بالینی تأیید شود

،طور معمول افرادی که پاسخ نمیدهند عملکرد مناسبی ندارند

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی نیز استفاده شد که نشان

ممکن است نتایج این مطالعه همراه با تخمین کمتر از واقع

دهنده ارتباط باالی دو پرسشنامه بود و این ارتباط میتواند

 در مطالعه از یک پرسشنامه خودگزارشدهی-9 .اختالل باشد

نشان دهنده صحت تشخیصی خوب پرسشنامه ابتال به هراس

 اگرچه مطالعات نشان دادهاند که بین پرسشنامه.استفاده شد

.اجتماعی باشد
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Background & Objective: Public speaking is a common academic activity. Social phobia is
associated with fear of public speaking which affects educational achievement. However, few
researches have examined the prevalence of social phobia among university students in Iran. The
aim of this study was to evaluate the prevalence of social phobia among students of Kerman
University of Medical Sciences, Iran, and its impact on their academic performance.
Methods: Social Phobia Inventory (SPIN), Brief Version of Negative Evaluation Scale, and a
questionnaire assessing demographic characteristics and academic performance were applied to 700
randomly selected students from Kerman University of Medical Sciences.
Results: The prevalence of social phobia among the university students was 40.6%. Grade Point
Average (GPA) was not significantly different between the students with social phobia comparing
to students without social phobia. Yet, students with social phobia believed that fear of speaking in
public had negative effects on their academic performance. In this study, only 4.1% of students with
social phobia have been visited by psychiatrists.
Conclusion: Preventive strategies are recommended to reduce the under-recognition and the
adverse impact of social phobia on academic performance of university students.
Key Words: Social phobia, Academic performance, Medical university students, Kerman (Iran)

٭Correspondence: Neuroscience Research Center, Ebnesina St. Somayeh Sq., Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
 Tel: (+98) 341 226 4251
 Fax: (+98) 341 226 4251
 Email: mekhlaspour1392@gmail.com

10

