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 چکيده

 ،اضرحپژوهش  هدفتنظیم هیجان نقش مهمی در ترس از ارزیابی در نوجوانان دارد.  مقدمه:

هاای اخات     نشاانه ختار دارای  د نوجواناان در  شناختی هیجان و ترس از ارزیابیی تنظیممقایسه

 .  باشداضطراب اجتماعی و بهنجار می

ماوز  آداناش  100 شاام   هشوایا  پاژ   ی. نموناه باود ای مقایسه اینوع علّ ،تحقیقروش  روش:

هر پااو   در شا بهنجاار   دختر آموزدانش 100های اخت   اضطراب اجتماعی و نشانه دارایدختر 

اس از مقیا  ،هاا آوری داد انتخااب شادند. بارای جما     ای گیاری خوشاه  بود کاه باا روش نموناه   

س از شاناختی هیجاان، مقیااس تار    ی تنظایم اضطراب اجتماعی کودکان و نوجواناان، پرششانامه  

 . ارزیابی منفی و مقیاس ترس از ارزیابی مثبت اشتفاد  شد

از  ترس شناختییمنتایج تحلی  واریانس چندمتغیری نشان داد که راهبردهای منفی تنظ ها:افتهی

مثباات  راهبردهااای وبیشاتر   هااای اخاات   اضاطراب اجتماااعی در دختااران دارای نشاانه  ارزیاابی 

، غیریمتنتاایج رگرشایون چناد   بار اشااس   اشت.  بود گرو  کنتر  کمتر از شناختی هیجان تنظیم

ضاطراب  هاای اخات   ا  انس نشاانه درصاد از واریا   43 ،شناختی هیجان و ترس از ارزیاابی تنظیم

 .  دکنت   اضطراب اجتماعی تبیی  میآموزان دختر دارای اخرا در دانش اجتماعی

  بار اخات    ،ارزیاابی  شناختی هیجان و ترس ازنند که تنظیمکها بیان میای  یافته گيری:نتيجه

 ند.گذارثیراضطراب اجتماعی تأ

 شناختی هیجان، ترس از ارزیابیظیماخت   اضطراب اجتماعی، تن :هاكليدواژه

                                                                                                              
 گرو  روانشناشی، دانشگا  محقق اردبیلی اشتاد: ی مسئولنویسنده. 1

(abolghasemi_44@yahoo.com)           
 ارشناس ارشد روانشناشی عمومی . ک2

 . اشتاد گرو  روانشناشی، دانشگا  محقق اردبیلی3
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 مقدمه

درصد، یک اخت   شاای  و   1/21با شیوع طو  عمر  1اخت   اضطراب اجتماعی

اجتمااعی   تاز تعاام   ،کنند  اشت. افاراد دارای اخات   اضاطراب اجتمااعی    ناتوان

هاای عملراردی   یاا مهماانی رفات   و موتعیات    و )مانند حارف زدن باا یاک بریباه     

کنناد )ویسام ، آدرکاا،    نااب مای  ترشاند و از آنهاا اجت  شخنرانی  میایراد  همچون)

ویژگاای اصاالی اخاات   اضااطراب    .2011، 2اشااراتم -مااارو ، هاارمش و گیلبااوآ 

اشت ترس آشرار و مستمر از یک یا چند موتعیت اجتماعی یا عملرردی  ،اجتماعی

یا احتمااً  در معارض توجاه دیگاران      و در معرض دید اشخاص ناآشنا ،که شخص

نیرخاو و آوادایاس    ی؛ ترجماه 2000ی آمریراا،  پزشار انجما  روان ) گیردترار می

 .  1381 ،یانیس

  در شاودد، شایوع اخات   اضاطراب اجتمااعی را      2007) 3تیلفورس و فورمارک

در  ،عمار  طاو  در  اخات   اضاطراب اجتمااعی   شیوع درصد گزارش کردند.  1/16

کاه  اشات  از آن شواهد حاکی  درصد ترار دارد. 13تا  7ای از در دامنه جوام  بربی

   تحصایلی،  عملرارد  افات  دچاار  ،اخت   اضطراب اجتماعی دارای افراد درصد 85

 اجتمااعی  عملرارد آشیب در درصد  69 و شغلی یزمینه مشر تی در ،درصد 95

همچنای  در پاژوهش زو،     .1387، طباطباایی و  آباادی هاشم تنبری، )وکیلیان ارندد

  میزان  شایوع  2012) 4و ب ترو شنیر، هیمبرگ، پرینسیسوا ، لیبوویتز، شاوای وانک

به ترتیاب    ،جوانان دختر و پسری بالینی از اخت   اضطراب اجتماعی در یک نمونه

   درصد گزارش شد  اشت.   2/4و   7/5

دهد که مشر  در تنظیم خصوص اخت ًت اضطرابی نشان میشواهد جدید در

                                                                                                              
1. social  anxiety disorder  
2. Weisman, Aderka, Marom, Hermesh & Gilboa-Schechtman 
3. Tillfors & furmark  
4. Xu, Schneier, Heimberg, Princisvalle, Liebowitz, ShuaiWang & Blanco 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DXu,%2520Yang%26authorID%3D49662539000%26md5%3Dd465c2bad80061043b34fddf50167d5f&_acct=C000055614&_version=1&_userid=1962115&md5=88bd7ae1362dc66d3af30f4a8b29e257


                 

 

 

 ... نوجوانان دختردر  تنظيم شناختي هيجان و ترس از ارزیابي 59

، 1وفاو هیمباارگ ممرا  اشات عاما  مهمای در ایا  اخات ًت باشاد )رودب        ،هیجاان 

روی اضاطراب را   بار    ادراک کنتار  2005، 3هافم به نق  از ؛ 2002) 2بارلو  .2008

ً   مهمی برای شبب یکنند تعیی عام  عنوان به اضاطرابی   تشناشای و تاداو  اخات 

بیرمنتظار  و   یتجاارب  ،افاراد دارای اخات   اضاطراب اجتمااعی    . اشتمطرح کرد  

هاای  واکانش  ،افاراد  گوناه شود ایا  که شبب می کنندرا تجربه می ات متوالییهیجان

  .2005)هافم ،  نندداکنتر  بو هیجانی خود را بیرتاب جسمانی 

تارس از ارزیاابی اشات.    رتبط با اخت   اضطراب اجتماعی، ی دیگر ماز متغیرها

یاک موتعیات اجتمااعی و     ینگرانی درباار   یاو ترس  یتجربه ،اضطراب اجتماعی

 . افاراد  2009 ،4)ویاار  یابی ترارگرفت  توشط دیگران اشات مورد ارز یانتظار دربار 

کنناد  هساتند و   دیگران ذاتاا  انتقاد کنند دارای اخت   اضطراب اجتماعی تصور می

؛ راپای و  1995، 5)کا رک و ولاز   کنناد طاور منفای ارزیاابی مای    را باه  ناحتماً  آناا 

، فرگاوس .  2008، 7نورتاون  و، هیمبرگ، رودباا   ویرز؛ به نق  از 1997، 6هیمبرگ

  نشاان دادناد کاه افاراد دارای     2009) 8، اشتیفنسون، گایر و جانریزگراوالنتینر، مک

در مقایساه باا شاایر بیمااران اخات   اضاطرابی، نمارات         ،اخت   اضطراب اجتماعی

  2009ویرز و همرااران )  کنند.باًتری در مقیاس ترس از ارزیابی مثبت کسب می

 اضطراب تعام  اجتمااعی شاز زمینه ،که ترس از ارزیابی مثبتریافتند در پژوهشی د

خت   اضاطراب اجتمااعی   ابا  ،نوع ترس از ارزیابی منفی و مثبت هر دوخواهد بود. 

  نشاان دادناد کاه تارس از     2010ویراز و همرااران )  داری داشات.  معناا همبستگی 

                                                                                                              
1. Rodebaugh & Heimberg  
2. Barlow  
3. Hofmann 
4. Viar  
5. Clark & Wells  
6. Rapee & Heimberg  
7. Weeks, Heimberg, Rodebaugh & Norton 
8. Fergus, Valentiner, McGrath, Stephenson, Gier & Jencius 
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   اضاطراب اجتمااعی   واریانس اختداری از ، درصد معنامنفی و مثبت هایارزیابی

 کنند.می تبیی را 

تنظایم  مای باشاد.    1متغیر مرتبط دیگر با اخت   اضطراب اجتماعی، تنظیم هیجان

انتخاب هیجان  ،آنهدف اشت که  متنوعی از فرایندهای کنترلی یمجموعه ،هیجان

               . و اباااراز آن هیجاااان اشااات  تجرباااه گیچگاااونو دشاااتراری زماااان، مراااان و  

افااراد دارای دریافتنااد کااه   2005) 2، هیمباارگ، لااوترک، مناای  و فریسااروتااورک

در مقایسه با افاراد گارو  کنتار  و افاراد دارای اخات         ،اخت   اضطراب اجتماعی

کمتار بیاان   مثبات را   ناات عناوان افارادی کاه هیجا   را باه  ، خودشاناضطراب فراگیر

کاه   ن دادناد انشا   2009) 3ن، مگ گلای  و ف ناگاا  منای   .ندا توصیف کرد ،کنندمی

و عاد    ،یاخت   اضطراب اجتماع یکنند یبین  پیشدرک هیجانی ضعیف، بهتری

  با اخت   أاخت   اضطراب اجتماعی تو یکنند یبین، بهتری  پیشناتپذیرش هیجا

  نشان دادند کاه  1201) ، هیمبرگ و گروس4، گلدی ، بارورنر. اضطراب فراگیر بود

خت   اضطراب اجتماعی، اجتناب و شرکوب هیجانی را بیشتر از گرو  افراد دارای ا

 .دهندکنتر  مورد اشتفاد  ترار می

جمله عاواملی هساتند کاه نقاش مهمای در      ، ازهاتنظیم هیجان و ترس از ارزیابی

چند شواهد پژوهشی بیانگر ارتباا  راهبردهاای   اخت   اضطراب اجتماعی دارند. هر

هاای منفای و مثبات باا اخات   اضاطراب اجتمااعی        ارزیابیتنظیم هیجان و ترس از 

شاناختی هیجاان و تارس از    ، باه نقاش متغیرهاای تنظایم    اما تااکنون پژوهشای   ؛اشت

آموزان دختر دارای اخت   اضاطراب اجتمااعی   های منفی و مثبت در دانشارزیابی

یجان شناختی هی راهبردهای تنظیممقایسه ،نپرداخته اشت. لذا هدف پژوهش حاضر

                                                                                                              
1. emotion regulation  
2. Turk, Heimberg, Luterek, Mennin & Fresco 
3. McLaughlin & Flanagan  
4. Werner, Goldin, Ball 
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آموزان دختر دارای اخت   اضاطراب  های منفی و مثبت در دانشو ترس از ارزیابی

   باشد.اجتماعی و بهنجار می

 روش 

ای اشت. در ای  قایسهم -علّییابی و از نوع زمینه ،ای  پژوهش روش تحقيق:

 ،    فای هاای مثبات و من  شاناختی هیجاان و تارس از ارزیاابی    ، متغیرهای تنظیمپژوهش

اب آمااوزان دارای اخاات   اضااطرعنااوان متغیرهااای وابسااته در دو گاارو  دانااشبااه

 .انداجتماعی و بهنجار مقایسه شد 

ی ام  کلیاه شا  ،آماری ای  تحقیاق  یجامعه :كنندگان در پژوهششركت

        تحصاایلیتوشااطه در شااهر پاااو  اشاات کااه در شااا م یدور آمااوزان دختاار دانااش

رحلاه انجاا    در دو م ،گیری ای  پاژوهش ند. نمونهمشغو  به تحصی  بود 90-1389

نتخااب و از  ااز شاهر پااو    دخترانه دبیرشتان  پنجشناشایی: ابتدا  یالف  مرحله :شد

س   و مقیا=788nصورت تصادفی شاد  انتخاب شدند )چهار ک س به ،هر مدرشه

  هاا: در ایا  انتخااب آزماودنی   یاضطراب اجتماعی را ترمی  نمودناد. ب  مرحلاه  

کاه در مقیاااس اضاطراب اجتمااعی کودکاان و نوجوانااان     آماوزانی  ، داناش مرحلاه 

         ختمندبااالینی شااا یبااه باااً گرفتااه بودنااد، مااورد مصاااحبه  5/22  یلیبااوویتز نماار 

نفر باه   100ب اجتماعی، اضطرا آموزان دارایاز میان دانش ،ترارگرفتند. در نهایت

  ،آماوز بهنجاار  داناش  100همچنی     وشدگیری تصادفی شاد  انتخاب روش نمونه

 . شدند برگزید عنوان گرو  مقایسه به

ای آوری اط عاات نیاز از ابزارها   برای جم  ها:ابزارهای گردآوری داده

 زیر اشتفاد  شد:

ایا   : 1مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان و كودكان ليبوویتز ـالف

                                                                                                              
1. Liebowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents 
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  2003) 1ی ، لیمبرگ و لیباوویت  ، اشتورچ، پینرس، کلوارنر -ماشیاتوشط  ،مقیاس

ایا   . مقیاس اضاطراب اجتمااعی بزرگسااًن لیباوویتز شااخته شاد  اشات        اشاسبر

ای درجاه  4 مقیااس یاک   اًت آن باا ؤباه شا   ،آزماودنی  کاه دارد  گویه 24 ،مقیاس

ضریب  گزارش شد  اشت.  5/22 ،برش آزموندهد. همچنی  نقطهپاشخ می لیررت

ضاریب   و 94/0تاا   89/0ای از دامناه  در [روز  3-7 یهدر فاصال ]پایایی بازآزماایی  

و  دادشاتان، انااری   گزارش شد  اشت. 97/0تا  90/0ای از دامنه در آلفای کرونبا 

در ]  ضریب آلفای کرونبا  و ضریب پایایی بازآزماایی را  1385) پورصدقصالح 

 . اندگزارش کرد  87/0و  93/0، به ترتیب [روز  10 یفاصله

 ،ایا  پرششانامه  : 2كوتـاه شناختي هيجان نسـهه تنظيم یسشنامهپر ـب

ا  دارد که بار روی  ؤش 18 و   شاخته شد  اشت2006) و کرایج توشط گارنفسری

داد   پاشاخ  "همیشاه تقریبا  "تا  "هرگزتقریبا  "ای لیررت، از پنج درجه مقیاسیک 

و  80/0تا  73/0از  ایدر دامنه ،هامقیاسد ربرای خضریب آلفای کرونبا   شود.می

تاا   41/0ای از دامنه ها درمقیاسما [ برای خرد  5]پس از ضریب پایایی بازآزمایی 

 ،پرششانامه باا مقیااس افساردگی    ایا   ضریب همبساتگی  دشت آمد  اشت. هب 59/0

و  کاارای  ،)گارنفسااری گاازارش شااد  اشاات 33/0 ،و بااا مقیاااس اضااطراب 38/0

ریب همبستگی بازآزمایی برای ض ،در پژوهشی  1389حسنی ) . 2001، 3اشپینهوون

گازارش   92/0تا  76/0و ضریب آلفای کرونبا  را  77/0تا  51/0ها را مقیاسخرد 

 .کرد  اشت

توشط لری  ،ای  مقیاس :4كوتاه فرممقياس ترس از ارزیابي منفي  ـج

یک  بااًت ؤشای   به ،آزمودنیکه ارد ا  دؤش 12و اشت    شاخته شد 1983)

                                                                                                              
1. Masia-Warner, Storch, Pincus, Klein, Heimberg & Liebowitz  
2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Short Version 
3. Spinhoven 
4. The Brief Version of the Fear of  Negative Evaluation Scale 
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   همیشه صدق تقریبا " تا "کندنمی هرگز صدق"لیررت از  ایدرجه پنجس مقیا

پس ] ای  مقیاس بازآزمایی و درونی همسانی دهد. ضریب پایاییپاشخ می ،"کندمی

، گراوند، نقش، . شرریگزارش شد  اشت 75/0 و 96/0به ترتیب  [هفته 4از 

گزارش  84/0را آزمون  کرونبا  آلفای   ضریب1387) پاییزیو  طرخانعلی

 .نداکرد 

توشط ویرز و همراران  که ای  مقیاس :1مقياس ترس از ارزیابي مثبت ـد

 ایدرجاه  10 طیاف در یاک  ، اًتؤ. شا داردا  ؤش 10 ،شاخته شد  اشت  2008)

ضریب  .شوند)خیلی درشت  جواب داد  می 9درشت نیست  تا  )اص   0 لیررت از

با مقیاس اضطراب  آناعتبار همزمان ضریب  باشد.می 85/0 آلفای کرونبا  مقیاس

 ی آن با مقیاس ترس از ارزیابی منفای همگراو ضریب اعتبار  70/0تعام  اجتماعی 

  ضاریب  1389لطفای )   .2009، و همرااران  )فرگاوس  دشت آماد  اشات  هب 59/0

 .   گزارش کرد  اشت 95/0  مقیاس را آلفای کرونبا  ای

پژوهشگر با مراجعاه باه    ،ن نمونهپس از مشخص شد اجرای پژوهش: روند

 ماوزانی را آدانش ،نییبال یشهرشتان پاو  و پس از مصاحبه یهای دخترانهدبیرشتان

به باً  5/22  ینمر  ،مقیاس اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانان لیبوویتزدر که 

ر ر اختیاا هاای پاژوهش د  ، پرششانامه انتخاب نماود. پاس از آن   بودند، کسب کرد 

ن باه  ناآآموزان بهنجار ترار گرفت. زان دارای اضطراب اجتماعی و دانشآمودانش

 SPSSفازار  اها با نر  ، داد ها را ترمی  کردند. در نهایتپرششنامه دتیقه 30مدت 

 شد.  متغیری تجزیه و تحلی آماری تحلی  واریانس چند و با اشتفاد  از آزمون

 هایافته 

 5/20علو  انساانی،   یدر رشته از دختران صددر 1/23، مورد بررشی یدر نمونه

                                                                                                              
1. The Fear of Positive Evaluation Scale 
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 8/12ریاضای و فیزیاک و    یدرصد در رشاته  5/14علو  تجربی،  یدرصد در رشته

         ای مشااغو  بااه تحصاای  بودنااد.  حرفااهو کااار و دانااش و فناای   یدرصااد در رشااته

 یدرصاد در پایاه   3/33دو  و  یدرصد پایاه  6/37او ،  یدرصد دختران پایه 1/29

 ،آموز دختر مورد بررشیدانش 399مقدماتی از  یند. در نمونهردک  تحصی  میشو

کاه   5/22)بااًتر از   دارای اخت   اضطراب اجتماعی بودند درصد  1/25نفر ) 100

 ،متغیرهاای ماورد مطالعاه    ینمر  [و انحراف معیار]. میانگی  برش آزمون اشت نقطه

 اراده شد  اشت.   1)در جدو  
راهبردهای          ی منفي و مثبت وهاميانگين و انحراف معيار ترس از ارزیابي: 1جدول 

 های اختالل اضطراب اجتماعيشناختي هيجان و نشانهتنظيم

 متغیرها
 جنسیت
 

 گرو  بهنجار
 های نشانهدارای  گرو 

 اخت   اضطراب اجتماعی 

 SD  SD 

 ترس از ارزیابي منفي
 91/8 44/28 65/8 94/15 دختر

 39/8 06/26 71/8 22/17 پسر

 ترس از ارزیابي مثبت
 13/12 55/38 62/9 88/21 دختر

 35/9 81/36 09/10 71/25 پسر

راهبردهای مثبت تنظيم 
 شناختي هيجان

 32/4 47/26 91/5 91/30 دختر

 08/4 83/29 49/5 65/29 پسر

راهبردهای منفي تنظيم شناختي 
 هيجان

 59/4 22/25 97/3 20/21 دختر

 02/4 74/23 16/4 06/20 پسر

 عالئم اختالل اضطراب اجتماعي
 22/6 61/41 21/2 08/10 دختر

 50/6 83/35 35/4 28/10 پسر
 

فارض  پایش متغیری، مون پارامتریک تحلی  واریاانس چناد  از اشتفاد  از آز پیش

       شاناختی هیجاان  متغیرهای راهبردهاای مثبات و منفای تنظایم    ها در همگنی واریانس

بارای   ،دو گرو  تأییاد شاد. ایا  آزماون    هردر  ،های مثبت و منفیو ترس از ارزیابی

های پارامتریاک ب ماان    درنتیجه اشتفاد  از آزمون دار نبود،کدا  از متغیرها معناهی 
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 شناخته شد.

 

 های منفي و مثبتروی نمرات ترس از ارزیابيبر  متغيری: نتایج تحليل واریانس چند2جدول 
 راهبردهای تنظيم شناختي هيجان و

 SS df MS F P متغير

 001/0 07/12 94/249 1 94/249 ترس از ارزیابي منفي

 0001/0 56/38 60/787 1 60/787 ترس از ارزیابي مثبت

راهبردهای مثبت تنظيم شناختي 

 هيجان

13/6893 1 13/6893 74/86 0001/0 

راهبردهای منفي تنظيم شناختي 

 هيجان

58/13089 1 58/13089 24/111 0001/0 

 

میاانگی  نمارات تارس از ارزیاابی      ،شاود مشاهد  می  2)همانطور که در جدو  

          و راهبردهاااای منفااای F=56/38 ، تااارس از ارزیاااابی مثبااات ) F=07/12منفااای )

دارای اخاات   اضااطراب  آمااوزان   در دانااشF=24/111شااناختی هیجااان ) تنظاایم

ماا میاانگی    ا به طور معناداری بیشاتر اشات؛   ،هنجاربوزان آماجتماعی نسبت به دانش

   دارای اخات آماوزان  در دانش  F=74/86شناختی هیجان )راهبردهای مثبت تنظیم

داری کمتار اشات   طاور معناا  باه  ،ارآماوزان بهنجا  اضطراب اجتماعی نسبت به داناش 

(212/51=F(001/0؛  ًمبدای ویلرز>p .  
اضطراب اجتماعي  اختاللهای نشانه بينين چندمتغيری برای پيش: نتایج تحليل رگرسيو3جدول 

                          راهبردهای تنظيم شناختي هيجان وهای منفي و مثبت از طریق ترس از ارزیابي
  دختر دارای اختالل آموزاندانش در

 R RS SE b Beta t p متغیرهای پیش بی 

constant - - 825/1 072/9 - 97/4 001/0 
ترس از ارزیابي  

 منفي
510/0 290/0 073/0 758/0 510/0 35/10 

 
001/0 
 

ترس از ارزیابي 

 مثبت
631/0 398/0 056/0 471/0 398/0 36/8 

 
001/0 

راهبردهای مثبت 

تنظيم شناختي 

 هيجان

644/0 415/0 134/0 391/0- 128/0- 91/2 
 

001/0 

 نفيراهبردهای م

تنظيم شناختي 

 هيجان

659/0 434/0 194/0 484/0 155/0 22/3 
 

001/0 

هاای  نشانهاز واریانس درصد  43 ،شودمیمشاهد    3)در جدو  همانطور که 

 تنظایم  مثبات و منفای   راهبردهاای  هاای اخت   اضاطراب اجتمااعی توشاط متغیر   
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باا  چنای   شاود. هم منفی و مثبت تبیای  مای   هایترس از ارزیابیو شناختی هیجان 

ترس از ارزیاابی مثبات    ، Bete=510/0ترس از ارزیابی منفی ) ،توجه به مقادیر بتا

(398/0=Bete ،  155/0شاااناختی هیجاااان )راهبردهاااای منفااای تنظااایم=Bete   و

توانند تغییرات مربو  می  Beta=-128/0شناختی هیجان )راهبردهای مثبت تنظیم

  یرداامعنا طورباه   آماوزان اخات   اضاطراب اجتمااعی را در داناش    های نشانه به

 بینی کنند.پیش

 گيریيجهنت بحث و

تارس از   و شاناختی هیجاان  ی راهبردهای تنظیممقایسه ،حاضر هدف پژوهش

عی و آموزان دارای اخات   اضاطراب اجتماا   های منفی و مثبت در دانشارزیابی

راب دارای اخات   اضاط   آماوزان داناش  پژوهش نشان داد کاه  نتایج بهنجار بود.

ن ختی هیجاشنااز راهبردهای منفی تنظیم ،بهنجار آموزاننشبیشتر از دا ،اجتماعی

وزان آما نسابت باه داناش    ،دارای اخات    آموزاندانشکنند. همچنی  اشتفاد  می

در  ،هایا  نتیجا  کمتاری داشاتند.    شاناختی هیجاان  ثبت تنظیمراهبردهای م ،بهنجار

رای د داافارا باشاد کاه نشاان دادناد     مای   2011)ورنار و همرااران   راشتای نتاایج  

تار   اخت   اضطراب اجتماعی، اجتناب و شرکوب هیجانی را بیشاتر از گارو  کن  

و  نای  م هاای در راشاتای یافتاه   ،همچنای  ایا  نتیجاه   دهناد.  مورد اشتفاد  ترار می

درک هیجاانی ضاعیف و عاد  پاذیرش     بیان نمودناد  که اشت   2009) همراران

 .  اجتماعی اشت اخت   اضطراب یکنند یبین، بهتری  پیشاتهیجان

  2005؛ به نق  از هافم ، 2002مد  بارلو )یید ، در جهت تأهمچنی  ای  نتیجه

روی بار  ادراک کنتار    اشت. طبق ای  مد ،در مورد اخت   اضطراب اجتماعی 

های اضاطرابی خاود   بر روی پاشخنترلی را که افراد باور دارند ک، میزان اضطراب
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کناد. افاراد دارای اخات   اضاطراب     تعیی  میدر هنگا  اشترس اجتماعی دارند، 

ای  اخطارهای  کنند.را تجربه می اتهیجان متوالیمنتظر  و تجارب بیر ،اجتماعی

هاای بادنی و هیجاانی    واکانش  نشود که آناشبب می پذیردر افراد آشیب متوالی

 ،یرو افراد دارای اخت   اضطراب اجتماعکنتر  ببینند. از ای تاب خودشان را بیر

فقادان کنتار  درونای     ن،زیرا آناا  ؛دارندباور های اجتماعی به اجتناب از موتعیت

 هاای اجتمااعی  باا موتعیات   مواجه شادن  های هیجانی خود را هنگا برروی پاشخ

  .2005کنند )هافم ، بینی میپیش

ر دمثبات و منفای    هاای نشان داد کاه تارس از ارزیاابی    بخش دیگری از نتایج

 طاور باه  بهنجاار  آماوزان دانش از ،ی اخت   اضطراب اجتماعیآموزان دارادانش

ز و همراران  ، ویر1389نتایج لطفی ) در راشتای ،. ای  یافتهبیشتر اشتمعناداری 

-تیجهنتحقیقات  ای در  .ترار دارد  2009و فرگوس و همراران )  2010، 2009)

مثبت   هایزیابیاز ار ،که افراد دارای اخت   اضطراب اجتماعی گیری شد  اشت

  ای اخات  ترشند. فراوانی ترس از ارزیابی منفی در افراد داردیگران می و منفی 

رای با  عااملی عناوان  طور گساترد  باه   به ،به حدی اشت که ترس از ارزیابی منفی

مرااران  ویرز و ه رود.کار میضطراب اجتماعی بهشناشایی افراد دارای اخت   ا

طراب اضا منجار باه   ی دارطور پایا  ز ارزیابی مثبت، بهکه ترس ا دریافتند  2010)

 ونظیار اعتماااد باه نفاس پااایی      هااای جنسایتی کلیشاه د. شاو ماای تعاما  اجتمااعی  

 نان،ی آاحرفه اضعف تدرت جسمانی و اجتماعی و باوری پایی  در دخترانخود

ت ، به علا نتوان بیان کرد که دخترالی دیگر برای ای  نتیجه اشت. میتبیی  احتما

 ارزیابی بیشتری دارند. از ترس هایی، بودن چنی  کلیشه دارا

دبیرشتان شاهر   یدور  انآموزآماری پژوهش به دانش یمحدود بودن جامعه

هوش، وضعیت اجتمااعی و اتتصاادی و عاد     ی تحصیلی و پاو ، عد  کنتر  پایه
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توجاه باه   باا  باشاند.  های ای  پژوهش مای از محدودیت، بالینی یاشتفاد  از نمونه

هبردهاای مقابلاه باا    ثیر آموزش تنظیم هیجاان و آماوزش را  أتیافته های پژوهش، 

کنند  به مراکز آموزان دارای اخت   اضطراب اجتماعی مراجعهاشترس در دانش
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