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چکيده
مقدمه :تنظیم هیجان نقش مهمی در ترس از ارزیابی در نوجوانان دارد .هدف پژوهش حاضر،
مقایسهی تنظیمشناختی هیجان و ترس از ارزیابی در نوجواناان دختار دارای نشاانههاای اخات
اضطراب اجتماعی و بهنجار میباشد.
روش :روش تحقیق ،نوع علّیا مقایسهای باود .نموناهی ایا پاژوهش شاام  100داناشآماوز
دختر دارای نشانههای اخت

اضطراب اجتماعی و  100دانشآموز دختر بهنجاار در شاهر پااو

بود کاه باا روش نموناهگیاری خوشاهای انتخااب شادند .بارای جما آوری داد هاا ،از مقیااس
اضطراب اجتماعی کودکان و نوجواناان ،پرششانامهی تنظایمشاناختی هیجاان ،مقیااس تارس از
ارزیابی منفی و مقیاس ترس از ارزیابی مثبت اشتفاد شد.
یافتهها :نتایج تحلی واریانس چندمتغیری نشان داد که راهبردهای منفی تنظیمشناختی ترس از
ارزیاابی در دختااران دارای نشاانههااای اخاات

اضاطراب اجتماااعی بیشاتر و راهبردهااای مثباات

تنظیمشناختی هیجان کمتر از گرو کنتر بود اشت .بار اشااس نتاایج رگرشایون چنادمتغیری،
تنظیمشناختی هیجان و ترس از ارزیاابی 43 ،درصاد از واریاانس نشاانههاای اخات
اجتماعی را در دانشآموزان دختر دارای اخت

اضاطراب

اضطراب اجتماعی تبیی میکند.

نتيجه گيری :ای یافتهها بیان میکنند که تنظیمشناختی هیجان و ترس از ارزیاابی ،بار اخات
اضطراب اجتماعی تأثیرگذارند.
كليدواژهها :اخت

اضطراب اجتماعی ،تنظیمشناختی هیجان ،ترس از ارزیابی

 .1نویسندهی مسئول :اشتاد گرو روانشناشی ،دانشگا محقق اردبیلی
)(abolghasemi_44@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد روانشناشی عمومی
 .3اشتاد گرو روانشناشی ،دانشگا محقق اردبیلی
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مقدمه
اخت

اضطراب اجتماعی1با شیوع طو عمر  12/1درصد ،یک اخت

ناتوانکنند اشت .افاراد دارای اخات

شاای و

اضاطراب اجتمااعی ،از تعاام ت اجتمااعی

(مانند حارف زدن باا یاک بریباه و یاا مهماانی رفات

و موتعیاتهاای عملراردی

(همچون ایراد شخنرانی میترشاند و از آنهاا اجتنااب مایکنناد (ویسام  ،آدرکاا،
مااارو  ،هاارمش و گیلبااوآ-اشااراتم  . 2011 2،ویژگاای اصاالی اخاات

اضااطراب

اجتماعی ،ترس آشرار و مستمر از یک یا چند موتعیت اجتماعی یا عملرردی اشت
که شخص ،در معرض دید اشخاص ناآشنا و یا احتمااً در معارض توجاه دیگاران
ترار میگیرد (انجما روانپزشاری آمریراا2000 ،؛ ترجماهی نیرخاو و آوادایاس
یانیس. 1381 ،
تیلفورس و فورمارک 2007(3در شاودد ،شایوع اخات
 16/1درصد گزارش کردند .شیوع اخات

اضاطراب اجتمااعی را

اضاطراب اجتمااعی در طاو عمار ،در

جوام بربی در دامنهای از  7تا  13درصد ترار دارد .شواهد حاکی از آن اشات کاه
 85درصد افراد دارای اخت

اضطراب اجتماعی ،دچاار افات عملرارد تحصایلی،

 95درصد ،مشر تی در زمینهی شغلی و  69درصد آشیب در عملرارد اجتمااعی
دارند (وکیلیان ،تنبری هاشمآباادی و طباطباایی . 1387 ،همچنای در پاژوهش زو،
شنیر ،هیمبرگ ،پرینسیسوا  ،لیبوویتز ،شاوای وانک و ب ترو 2012(4میزان شایوع
اخت

اضطراب اجتماعی در یک نمونهی بالینی از جوانان دختر و پسر ،به ترتیاب

 5/7و  4/2درصد گزارش شد اشت.
شواهد جدید درخصوص اخت ًت اضطرابی نشان میدهد که مشر در تنظیم
1

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

هیجاان ،ممرا اشات عاما مهمای در ایا اخات ًت باشاد (رودبوفاو هیمباارگ،
 . 2008بارلو2002(2؛ به نق از هافم  2005 3،ادراک کنتار بار روی اضاطراب را
بهعنوان عام تعیی کنند ی مهمی برای شببشناشای و تاداو اخات ًت اضاطرابی
مطرح کرد اشت .افاراد دارای اخات

اضاطراب اجتمااعی ،تجااربی بیرمنتظار و

هیجانات متوالیی را تجربه میکنند که شبب میشود ایا گوناه افاراد ،واکانشهاای
جسمانی و هیجانی خود را بیرتاب کنتر بدانند (هافم . 2005 ،
از متغیرهای دیگر مرتبط با اخت

اضطراب اجتماعی ،تارس از ارزیاابی اشات.

اضطراب اجتماعی ،تجربهی ترس و یا نگرانی درباار ی یاک موتعیات اجتمااعی و
انتظار دربار ی مورد ارزیابی ترارگرفت توشط دیگران اشات (ویاار . 2009 4،افاراد
دارای اخت

اضطراب اجتماعی تصور میکنند دیگران ذاتاا انتقادکنناد هساتند و

احتماً آناان را باهطاور منفای ارزیاابی مایکنناد (کا رک و ولاز1995 5،؛ راپای و
هیمبرگ1997 6،؛ به نق از ویرز ،هیمبرگ ،رودباا و نورتاون . 2008 7،فرگاوس،
والنتینر ،مکگرا ،اشتیفنسون ،گایر و جانریز 2009(8نشاان دادناد کاه افاراد دارای
اخت

اضطراب اجتماعی ،در مقایساه باا شاایر بیمااران اخات

اضاطرابی ،نمارات

باًتری در مقیاس ترس از ارزیابی مثبت کسب میکنند .ویرز و همرااران (2009
در پژوهشی دریافتند که ترس از ارزیابی مثبت ،زمینهشاز اضطراب تعام اجتمااعی
خواهد بود .هر دو نوع ترس از ارزیابی منفی و مثبت ،با اخت

اضاطراب اجتمااعی

همبستگی معنااداری داشات .ویراز و همرااران ( 2010نشاان دادناد کاه تارس از
1

. Rodebaugh & Heimberg
. Barlow
3
. Hofmann
4
. Viar
5
. Clark & Wells
6
. Rapee & Heimberg
7
. Weeks, Heimberg, Rodebaugh & Norton
8
. Fergus, Valentiner, McGrath, Stephenson, Gier & Jencius
2
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ارزیابیهای منفی و مثبت ،درصد معناداری از واریانس اخت

اضاطراب اجتمااعی

را تبیی میکنند.
متغیر مرتبط دیگر با اخت

اضطراب اجتماعی ،تنظیم هیجان1مای باشاد .تنظایم

هیجان ،مجموعهی متنوعی از فرایندهای کنترلی اشت که هدف آن ،انتخاب هیجان
و دشاااتراری زماااان ،مراااان و چگاااونگی تجرباااه و اباااراز آن هیجاااان اشااات.
تااورک ،هیمباارگ ،لااوترک ،مناای و فریساارو 2005(2دریافتنااد کااه افااراد دارای
اخت

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

اضطراب فراگیر ،خودشان را باهعناوان افارادی کاه هیجاناات مثبات را کمتار بیاان
میکنند ،توصیف کرد اند .منای  ،مگ گلای و ف ناگاان 2009(3نشاان دادناد کاه
درک هیجانی ضعیف ،بهتری پیشبینیکنند ی اخت
پذیرش هیجانات ،بهتری پیشبینیکنند ی اخت

اضطراب اجتماعی ،و عاد

اضطراب اجتماعی توأ با اخت

اضطراب فراگیر بود .ورنر ،گلدی  ،بار 4،هیمبرگ و گروس ( 2011نشان دادند کاه
افراد دارای اخت

اضطراب اجتماعی ،اجتناب و شرکوب هیجانی را بیشتر از گرو

کنتر مورد اشتفاد ترار میدهند.
تنظیم هیجان و ترس از ارزیابیها ،ازجمله عاواملی هساتند کاه نقاش مهمای در
اخت

اضطراب اجتماعی دارند .هرچند شواهد پژوهشی بیانگر ارتباا راهبردهاای

تنظیم هیجان و ترس از ارزیابی هاای منفای و مثبات باا اخات

اضاطراب اجتمااعی

اشت؛ اما تااکنون پژوهشای ،باه نقاش متغیرهاای تنظایمشاناختی هیجاان و تارس از
ارزیابیهای منفی و مثبت در دانشآموزان دختر دارای اخت

اضاطراب اجتمااعی

نپرداخته اشت .لذا هدف پژوهش حاضر ،مقایسهی راهبردهای تنظیمشناختی هیجان
1

. emotion regulation
. Turk, Heimberg, Luterek, Mennin & Fresco
3
. McLaughlin & Flanagan
4
. Werner, Goldin, Ball
2
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اضاطراب

اجتماعی و بهنجار میباشد.
روش
روش تحقيق :ای پژوهش ،زمینهیابی و از نوع علّی -مقایسهای اشت .در ای
پژوهش ،متغیرهای تنظیمشاناختی هیجاان و تارس از ارزیاابیهاای مثبات و منفای،
بااهعنااوان متغیرهااای وابسااته در دو گاارو دانااشآمااوزان دارای اخاات

اضااطراب

اجتماعی و بهنجار مقایسه شد اند.
شركت كنندگان در پژوهش :جامعهی آماری ای تحقیاق ،شاام کلیاهی
دانااشآمااوزان دختاار دور ی متوشااطه در شااهر پاااو اشاات کااه در شااا تحصاایلی
 90-1389مشغو به تحصی بودند .نمونهگیری ای پاژوهش ،در دو مرحلاه انجاا
شد :الف مرحلهی شناشایی :ابتدا پنج دبیرشتان دخترانه از شاهر پااو انتخااب و از
هر مدرشه ،چهار ک س بهصورت تصادفی شاد انتخاب شدند ( n=788و مقیاس
اضطراب اجتماعی را ترمی نمودناد .ب مرحلاهی انتخااب آزماودنیهاا :در ایا
مرحلاه ،داناشآماوزانی کاه در مقیاااس اضاطراب اجتمااعی کودکاان و نوجوانااان
لیبااوویتز نماار ی  22/5بااه باااً گرفتااه بودنااد ،مااورد مصاااحبهی بااالینی شاااختمند
ترارگرفتند .در نهایت ،از میان دانشآموزان دارای اضطراب اجتماعی 100 ،نفر باه
روش نمونهگیری تصادفی شاد انتخاب شد و همچنی  100داناشآماوز بهنجاار،
بهعنوان گرو مقایسه برگزید شدند.
ابزارهای گردآوری داده ها :برای جم آوری اط عاات نیاز از ابزارهاای
زیر اشتفاد شد:
الفـ مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان و كودكان ليبوویتز 1:ایا
. Liebowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents
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مقیاس ،توشط ماشیا -وارنر ،اشتورچ ،پینرس ،کلی  ،لیمبرگ و لیباوویت 2003(1
براشاس مقیاس اضاطراب اجتمااعی بزرگسااًن لیباوویتز شااخته شاد اشات .ایا
مقیاس 24 ،گویه دارد کاه آزماودنی ،باه شاؤاًت آن باا یاک مقیااس  4درجاهای
لیررت پاشخ میدهد .همچنی نقطهبرش آزمون 22/5 ،گزارش شد اشت .ضریب
پایایی بازآزماایی [در فاصالهی  3-7روز ] در دامناهای از  0/89تاا  0/94و ضاریب
آلفای کرونبا در دامنهای از  0/90تا  0/97گزارش شد اشت .دادشاتان ،انااری و
صالح صدقپور ( 1385ضریب آلفای کرونبا و ضریب پایایی بازآزماایی را [در
فاصلهی  10روز ] به ترتیب 0/93 ،و  0/87گزارش کرد اند.
بـ پرسشنامهی تنظيمشناختي هيجان نسـههكوتـاه 2:ایا پرششانامه،
توشط گارنفسری و کرایج ( 2006شاخته شد اشت و  18شؤا دارد که بار روی
یک مقیاس پنج درجهای لیررت ،از "تقریبا هرگز" تا "تقریبا همیشاه" پاشاخ داد
میشود .ضریب آلفای کرونبا برای خرد مقیاسها ،در دامنهای از  0/73تا  0/80و
ضریب پایایی بازآزمایی [پس از  5ما ] برای خرد مقیاسها در دامنهای از  0/41تاا
 0/59بهدشت آمد اشت .ضریب همبساتگی ایا پرششانامه باا مقیااس افساردگی،
 0/38و بااا مقیاااس اضااطراب 0/33 ،گاازارش شااد اشاات (گارنفسااری ،کاارای و
اشپینهوون . 2001 3،حسنی ( 1389در پژوهشی ،ضریب همبستگی بازآزمایی برای
خرد مقیاسها را  0/51تا  0/77و ضریب آلفای کرونبا را  0/76تا  0/92گازارش
کرد اشت.
جـ مقياس ترس از ارزیابي منفي فرم كوتاه 4:ای مقیاس ،توشط لری
( 1983شاخته شد اشت و  12شؤا دارد که آزمودنی ،به ای شؤاًت با یک
1

. Masia-Warner, Storch, Pincus, Klein, Heimberg & Liebowitz
. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Short Version
3
. Spinhoven
4
. The Brief Version of the Fear of Negative Evaluation Scale
2
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مقیاس پنج درجهای لیررت از "هرگز صدق نمیکند" تا "تقریبا همیشه صدق
میکند" ،پاشخ میدهد .ضریب پایایی همسانی درونی و بازآزمایی ای مقیاس [پس
از  4هفته] به ترتیب  0/96و  0/75گزارش شد اشت .شرری ،گراوند ،نقش،
علیطرخان و پاییزی ( 1387ضریب آلفای کرونبا

آزمون را  0/84گزارش

کرد اند.
دـ مقياس ترس از ارزیابي مثبت 1:ای مقیاس که توشط ویرز و همراران
( 2008شاخته شد اشت 10 ،شؤا دارد .شاؤاًت ،در یاک طیاف  10درجاهای
لیررت از ( 0اص درشت نیست تا ( 9خیلی درشت جواب داد میشوند .ضریب
آلفای کرونبا مقیاس  0/85میباشد .ضریب اعتبار همزمان آن با مقیاس اضطراب
تعام اجتماعی  0/70و ضریب اعتبار همگرای آن با مقیاس ترس از ارزیابی منفای
 0/59بهدشت آماد اشات (فرگاوس و همرااران . 2009 ،لطفای ( 1389ضاریب
آلفای کرونبا ای مقیاس را  0/95گزارش کرد اشت.
روند اجرای پژوهش :پس از مشخص شدن نمونه ،پژوهشگر با مراجعاه باه
دبیرشتانهای دخترانهی شهرشتان پاو و پس از مصاحبهی بالینی ،دانشآماوزانی را
که در مقیاس اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانان لیبوویتز ،نمر ی  22/5به باً
کسب کرد بودند ،انتخاب نماود .پاس از آن ،پرششانامههاای پاژوهش در اختیاار
دانشآموزان دارای اضطراب اجتماعی و دانشآموزان بهنجار ترار گرفت .آنان باه
مدت  30دتیقه پرششنامهها را ترمی کردند .در نهایت ،داد ها با نر افازار SPSS
و با اشتفاد از آزمون آماری تحلی واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلی شد.
یافتهها
در نمونهی مورد بررشی 23/1 ،درصد از دختران در رشتهی علو انساانی20/5 ،
. The Fear of Positive Evaluation Scale
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درصد در رشتهی علو تجربی 14/5 ،درصد در رشاتهی ریاضای و فیزیاک و 12/8
درصااد در رشااتهی کااار و دانااش و فناای و حرفااهای مشااغو بااه تحصاای بودنااد.
 29/1درصد دختران پایهی او  37/6 ،درصد پایاهی دو و  33/3درصاد در پایاهی
شو تحصی میکردند .در نمونهی مقدماتی از  399دانشآموز دختر مورد بررشی،
 100نفر ( 25/1درصد دارای اخت

اضطراب اجتماعی بودند (بااًتر از  22/5کاه

نقطهبرش آزمون اشت  .میانگی [و انحراف معیار] نمر ی متغیرهاای ماورد مطالعاه،
در جدو ( 1اراده شد اشت.
جدول  :1ميانگين و انحراف معيار ترس از ارزیابيهای منفي و مثبت و راهبردهای
تنظيمشناختي هيجان و نشانههای اختالل اضطراب اجتماعي
جنسیت
متغیرها

گرو بهنجار

گرو دارای نشانههای
اخت

اضطراب اجتماعی

SD
ترس از ارزیابي منفي
ترس از ارزیابي مثبت
راهبردهای مثبت تنظيم
شناختي هيجان
راهبردهای منفي تنظيم شناختي
هيجان
عالئم اختالل اضطراب اجتماعي

SD

دختر

15/94

8/65

28/44

8/91

پسر

17/22

8/71

26/06

8/39

دختر

21/88

9/62

38/55

12/13

پسر

25/71

10/09

36/81

9/35

دختر

30/91

5/91

26/47

4/32

پسر

29/65

5/49

29/83

4/08

دختر

21/20

3/97

25/22

4/59

پسر

20/06

4/16

23/74

4/02

دختر

10/08

2/21

41/61

6/22

پسر

10/28

4/35

35/83

6/50

پیش از اشتفاد از آزمون پارامتریک تحلی واریاانس چنادمتغیری ،پایشفارض
همگنی واریانسها در متغیرهای راهبردهاای مثبات و منفای تنظایمشاناختی هیجاان
و ترس از ارزیابیهای مثبت و منفی ،در هردو گرو تأییاد شاد .ایا آزماون ،بارای
هی کدا از متغیرها معنادار نبود ،درنتیجه اشتفاد از آزمونهای پارامتریاک ب ماان
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شناخته شد.
جدول  :2نتایج تحليل واریانس چندمتغيری بر روی نمرات ترس از ارزیابيهای منفي و مثبت
و راهبردهای تنظيم شناختي هيجان
متغير

SS

df

MS

F

P

ترس از ارزیابي منفي

249/94

1

249/94

12/07

0/001

ترس از ارزیابي مثبت

787/60

1

787/60

38/56

0/0001

راهبردهای مثبت تنظيم شناختي

6893/13

1

6893/13

86/74

0/0001

هيجان
راهبردهای منفي تنظيم شناختي

13089/58

1

13089/58

111/24

0/0001

هيجان

همانطور که در جدو ( 2مشاهد میشاود ،میاانگی نمارات تارس از ارزیاابی
منفااای ( ، F=12/07تااارس از ارزیاااابی مثبااات ( F=38/56و راهبردهاااای منفااای
اضااطراب

تنظاایمشااناختی هیجااان ( F=111/24در دانااشآمااوزان دارای اخاات

اجتماعی نسبت به دانشآموزان بهنجار ،به طور معناداری بیشاتر اشات؛ اماا میاانگی
راهبردهای مثبت تنظیمشناختی هیجان ( F=86/74در دانشآماوزان دارای اخات
اضطراب اجتماعی نسبت به داناشآماوزان بهنجاار ،باهطاور معنااداری کمتار اشات
(ً(F=51/212مبدای ویلرز ؛ . p>0/001
جدول  :3نتایج تحليل رگرسيون چندمتغيری برای پيشبيني نشانههای اختالل اضطراب اجتماعي
از طریق ترس از ارزیابيهای منفي و مثبت و راهبردهای تنظيم شناختي هيجان
در دانشآموزان دختر دارای اختالل
R

RS

SE

b

Beta

t

p

-

-

1/825

9/072

-

ترس از ارزیابي

0/510

0/290

0/073

0/758

0/510

4/97
10/35

0/001
0/001

منفي از ارزیابي
ترس

0/631

0/398

0/056

0/471

0/398

8/36

0/001

مثبت
راهبردهای مثبت

0/644

0/415

0/134

-0/391

-0/128

2/91

0/001

تنظيم
شناختينفي
راهبردهای م
هيجانشناختي
تنظيم

0/659

0/434

0/194

0/484

0/155

3/22

0/001

متغیرهای پیش بی
constant

همانطور که در جدو ( 3مشاهد میشود 43 ،درصد از واریانس نشانههاای

هيجان

اخت

اضاطراب اجتمااعی توشاط متغیرهاای راهبردهاای مثبات و منفای تنظایم
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شناختی هیجان و ترس از ارزیابیهای منفی و مثبت تبیای مایشاود .همچنای باا
توجه به مقادیر بتا ،ترس از ارزیابی منفی ( ، Bete=0/510ترس از ارزیاابی مثبات
( ، Bete=0/398راهبردهاااای منفااای تنظااایمشاااناختی هیجاااان (Bete=0/155

راهبردهای مثبت تنظیمشناختی هیجان
به نشانههای اخات

(Beta=-0/128

و

میتوانند تغییرات مربو

اضاطراب اجتمااعی را در داناشآماوزان باه طورمعنااداری

پیشبینی کنند.
بحث و نتيجهگيری

هدف پژوهش حاضر ،مقایسهی راهبردهای تنظیمشاناختی هیجاان و تارس از
ارزیابیهای منفی و مثبت در دانشآموزان دارای اخات

اضاطراب اجتمااعی و

بهنجار بود .نتایج پژوهش نشان داد کاه داناشآماوزان دارای اخات

اضاطراب

اجتماعی ،بیشتر از دانشآموزان بهنجار ،از راهبردهای منفی تنظیمشناختی هیجان
اشتفاد میکنند .همچنی دانشآموزان دارای اخات

 ،نسابت باه داناشآماوزان

بهنجار ،راهبردهای مثبت تنظیمشاناختی هیجاان کمتاری داشاتند .ایا نتیجاه ،در
راشتای نتاایج ورنار و همرااران ( 2011مایباشاد کاه نشاان دادناد افاراد دارای
اخت

اضطراب اجتماعی ،اجتناب و شرکوب هیجانی را بیشاتر از گارو کنتار

مورد اشتفاد ترار میدهناد .همچنای ایا نتیجاه ،در راشاتای یافتاههاای منای و
همراران ( 2009اشت که بیان نمودناد درک هیجاانی ضاعیف و عاد پاذیرش
هیجانات ،بهتری پیشبینیکنند ی اخت

اضطراب اجتماعی اشت.

همچنی ای نتیجه ،در جهت تأیید مد بارلو (2002؛ به نق از هافم 2005 ،
در مورد اخت

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

اضطراب ،میزان کنترلی را که افراد باور دارند بر روی پاشخهای اضاطرابی خاود

تنظيم شناختي هيجان و ترس از ارزیابي در نوجوانان دختر ...
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اضاطراب

اجتماعی ،تجارب بیرمنتظر و متوالی هیجانات را تجربه میکنند .ای اخطارهای
متوالی در افراد آشیبپذیر شبب میشود که آنان واکانشهاای بادنی و هیجاانی
خودشان را بیرتاب کنتر ببینند .از ای رو افراد دارای اخت

اضطراب اجتماعی،

به اجتناب از موتعیتهای اجتماعی باور دارند؛ زیرا آناان ،فقادان کنتار درونای
برروی پاشخهای هیجانی خود را هنگا مواجه شادن باا موتعیاتهاای اجتمااعی
پیشبینی میکنند (هافم . 2005 ،
بخش دیگری از نتایج نشان داد کاه تارس از ارزیاابیهاای مثبات و منفای در
دانشآموزان دارای اخت

اضطراب اجتماعی ،از دانشآماوزان بهنجاار باهطاور

معناداری بیشتر اشت .ای یافته ،در راشتای نتایج لطفی ( ، 1389ویرز و همراران
( 2010 ،2009و فرگوس و همراران ( 2009ترار دارد .در ای تحقیقات نتیجه-
گیری شد اشت که افراد دارای اخت

اضطراب اجتماعی ،از ارزیابیهای مثبت

و منفی دیگران می ترشند .فراوانی ترس از ارزیابی منفی در افراد دارای اخات
به حدی اشت که ترس از ارزیابی منفی ،به طور گساترد باهعناوان عااملی بارای
شناشایی افراد دارای اخت

اضطراب اجتماعی بهکار میرود .ویرز و همرااران

( 2010دریافتند که ترس از ارزیابی مثبت ،به طور پایاداری منجار باه اضاطراب
تعاما اجتمااعی ماایشاود .کلیشاههااای جنسایتی نظیار اعتماااد باه نفاس پااایی و
خودباوری پایی در دختران و ضعف تدرت جسمانی و اجتماعیا حرفهای آنان،
تبیی احتمالی دیگر برای ای نتیجه اشت .میتوان بیان کرد که دختران ،به علات
دارا بودن چنی کلیشههایی ،ترس از ارزیابی بیشتری دارند.
محدود بودن جامعهی آماری پژوهش به دانشآموزان دور ی دبیرشتان شاهر
پاو  ،عد کنتر پایهی تحصیلی و هوش ،وضعیت اجتمااعی و اتتصاادی و عاد
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اشتفاد از نمونهی بالینی ،از محدودیتهای ای پژوهش مایباشاند .باا توجاه باه
یافته های پژوهش ،تأثیر آموزش تنظیم هیجاان و آماوزش راهبردهاای مقابلاه باا
اشترس در دانشآموزان دارای اخت

اضطراب اجتماعی مراجعهکنند به مراکز

مشاور در شازمان آموزش و پرورش پیشنهاد می شود.
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