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 چکيده

تا    1/ 9اختالالت اضطرابی از جمله شایعترین اختالالتی هستند که در کودکان و نوجوانان دارای شیوع  

درصد در سراسر جهان می باشد. اختالل اضطراب اجتماعی دارای ترس شدید و پایدار از یک یا   4/7
اجتماعی یا عملکردی و اجتناب زیاد از این موقعیت هاست. تحقیقات نشان داده اند که  چند موقعیت  

  پژوهش : اینها  روش و وادمهیجان ها و توانمندی های شناختی نقش مهمی در این اختالل دارند.  

جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر شهر مشهد بود.  .  بود  توصیفی  یک مطالعه دارای طرح
  دانش  254  انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. نمونه این مطالعه شامل  برای

  لیهی  هیجانی  طرحواره   آزمون  ،  ها   چشم  برای این پژوهش از آزمون.  بود   سال  18  تا  12بین   دختر  آموز

  آزمونو    spssبا استفاده از نرم افزار    نتایج  تحلیل.  گردید  استفاده  الجرسا   اجتماعی  اضطراب  آزمون و

  که : نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان دادها یافتهچندگانه صورت گرفت.   رگرسیون
  پیش بینی  را  اجتماعی  اضطراب  واریانس  از  درصد  66  تا  توانند  می  هیجانی  های  طرحواره  و  ذهن  تئوری

ی،  اضطراب اجتماع   اختالل  ذهن و طرحواره های هیجانی دراهمیت تئوری  با توجه به  :  گیری  نتیجه  .کند

 میتوان از این مولفه ها برای پیشگیری و درمان این اختالل کمک گرفت.

 .ها چشم آزمون لیهی،  هیجانی  طرحواره ذهن،  تئوری اجتماعی،  اضطراب  واژگان کليدی:

 

 
 

 

 

 

 

ان
ایر

ی 
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ل 
سا

(
شم

ش
)

 

ره 
ما

ش
26  /

ان
ست

تاب
 

40
0

1 
ص

 /
 

60-
52

  

 2عالیشهربانو  ،1خراسانی عطاران آالله ،1یصفائ فاطمه ،1یدهنب زهرا

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی،   1
 مشهد، ایران
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   نام نویسنده مسئول:
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 مقدمه
نوجوانی    1نوجوانی دوره  در  بزرگسالی است. افراد  به  کودکی  انتقال از  شود که زمان گذار و  رشد گفته می  به دورانی از 

برای فرد   عاطفی و هیجانی همراه است که ممکن است  دستخوش دگرگونی های عمده ای می شوند که اغلب با نوسانات پرشور 

باشد ) به همراه داشته  یکی از مشکالت هیجانی است که  با ترس و   2(SADضطراب اجتماعی )(. اختالل ا1مشکالت هیجانی را 
به گونه ای رفتار کند که موجب شرمندگی او   نگران است  بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت همراه است و در آن فرد  اضطراب 

 (.2هد )شده و یا مورد ارزیابی منفی قرار گیرد و به طور قابل توجهی کیفیت زندگی فرد را کاهش مید

اجتماعی در طول عمر از   درصد متغیر   16تا   4/2پژوهش های همه گیر شناسی نشان می دهند شیوع اختالل اضطراب 
( بیشتری دارد  به این 3است که در میان جمعیت نوجوانان شیوع  و ابتال  پایین شروع می شود  (. این اختالل معموال از سنین 

نوجوانی باعث میشود امکان ابتال فرد د بیشتر اختالل در  یا سوء مصرف مواد  ر آینده به اختالالت خلقی، سایر اختالالت اضطرابی 

(. نوجوانانی که اضطراب اجتماعی دارند به طور کلی کمتر با دیگران رفت و آمد می کنند و به سختی می توانند با همساالن 4شود )

بزرگسالی با مشکال  (.  5ت بیشتری مواجه می شوند )خود کنار بیایند و هنگام رویارویی با چالش های دوران 
به ارتباط   این اختالل،  نشانه شناسی  آسیب شناسی و  گرفتن جنبه های  نظر  بر در  پژوهشگران عالوه  سالهای اخیر  در 

(.  6متغیرهای دیگر با اضطراب اجتماعی توجه نشان داده اندکه در میان این متغیرها، مؤلفه های هیجانی نقش برجسته ای دارند )

 (.  2) از پژوهش ها نشان می دهند اختالل اضطراب اجتماعی با مشکالتی در هیجان ها همراه استبسیاری 

برجسته در این زمینه، مدل طرحواره های هیجانی ) به هرگونه تفسیر، 7یکی از مدل های  باشد. طرحواره هیجانی  ( می 

راد در رویارویی با هیجانات خود در پیش می گیرند.  ارزشیابی، تمایل به عمل کردن و الگوهای رفتاری فرد گفته می شود که اف

افراد از هیجاناتی که تجربه می کنند و راهبردهای مقابله  این مدل فرض می کند اختالالت هیجانی به نحوه ارزشیابی و تفسیر 

گناه، دید ساده انگاره  ، احساسبعد طرحواره هیجانی شامل تأیید دیگران، قابل درک بودن هیجان ها  14ایشان وابسته است. لیهی  
بی حسی هیجانی،  خردگرایی غیر قابل کنترل بودن هیجان ها،  برتر،  پذیرش  به هیجان، ارزش های  عواطف، هم رایی،  ، چرخه 

 (.  8هیجانات، نشخوار ذهنی، ابراز و سرزنش را مطرح کرده است )

اینکه چگونه هیجانات خود را هنگام برانگیخته  و کنند   هیجانات خود را تجربه میافراد که روشی   ی هیجانی بهها طرحواره
) شدن هیجانات ناخوشایند تفسیر می کنند که بر اساس طرحواره های هیجانی بنا شده است  فرد    ساختار روانی (.9اشاره دارد 

با دی نحوه برقراری ارتباط این طرحواره ها به  به هیجان هایمان  واکنش ما نسبتو تفسیر  ها   هیجان نحوه تجربه کردنران، گفرد 

  ها مانند طرحواره  این طرحواره. دهند   شخصیت فرد را شکل میساختار های هیجانی   طرحواره  بیان دیگربه   ؛گذارد  ثیر میات

زمان که این هر  و   است شکل گرفتهگذشته فرد که ماهیت تکرای داشته اند و تجربیات   العاتبر اساس اط  شناختی یانگ،های  
به هیجانهای درونی  اتفاق افتد،بیرون   دنیایو    فرد با دیگران ها در روابط طرحواره ثیر  اتخود را تفسیر میکنند  بر روشی که افراد 

بیان می کنند  های هیجانی    طرحواره(.  10) گذارد می هیجاناتشان   معنی دادن به  که ممکن است افراد در چگونگی  این موضوع را 

وجود این طرحواره ها باعث می شود که هنگام رویارویی با هیجانات ناخوشایند بر اساس آنها اقدامی را  متفاوت باشند.  با یکدیگر  
 (.11)انجام دهیم 

بر این اساس نقش پردازش هیجانی در زمینه اختالالت اضطرابی مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفته است. پژوهش 

با احساسات، هیجانات و افکار فرد در ارتباط هستند ها نشان می دهند هریک از اختالالت اضطراب با طرحواره هایی در ارتباط  ی 
(. نوجوانانی که مبتال به اختالل های اضطرابی هستند نسبت به نوجوانان بهنجار، در مورد احساسات خود نسبت به اتفاق های  7)

(.  لیهی  12که تجربه می کنند بیشتر تمرکز می کنند )ناخوشایند زندگی بیشتر تامل می کنند و بر جنبه های منفی هیجان هایی  

نشان داد افراد مضطرب در ابعاد از دست دادن کنترل، غیر قابل درک بودن،  در بررسی نقش طرحواره های هیجانی در اضطراب 

نمره باالیی گرفتند ) آگاهی هیجانی و قابل  (. همچنین در مطالعه ای دیگر ساده اندیشی، شرم و گناه، خود9نشخوار ذهنی و ابراز 
 (.13کنترل بودن رابطه معناداری با اضطراب اجتماعی داشت )

 
1 adolescence 
2 Social anxiety disorder 
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عالوه بر هیجان، برخی مطالعات نشان می دهند که توانمندی های شناختی نیز نقش بسزایی در ایجاد مشکالت میان فردی 
نباط باورها، هیجانات و نیات دیگران و به دنبال  و اجتماعی افراد دارای اختالل اضطراب اجتماعی دارد. این افراد در برداشت و است

آن پیش بینی افکار و رفتار دیگران به ویژه در موقعیت های اجتماعی دچار مشکل می شوند. این توانایی شناختی در تشخیص و 

( می شود  عنوان نظریه ذهن مطرح  ه ها، افکار،  انگیزبه توانایی درک   وسیعیکه به طور  (14تبیین حاالت روانی دیگران، تحت 

اجتماعی و اطالعات عمومی   برقراری ارتباطنظریه ذهن با مهارتهای    (.15)  رفتارهای دیگران اشاره دارد  کردن و درک  تهیجانا
داردفرد   به معنای توانایی (.  16)  ارتباط  عواطف، دادن حاالت ذهنی مانند   نسبتنظریه ذهن  به خود و  نیت هاباورها و امیال، 

نظریه ذهن (. اولین بار ا17ت )بینی رفتارهاس  پیشتفسیر و ه از این اطالعات برای دیگران و استفاد توسط   1978در سال  صطالح 

بر روی  پریماک در مطالعه و    وودراف در   درگیر شدنمحیط اجتماعی و  بهتر درک  برای . نظریه ذهن  شدها مطرح    شمپانزهای 
ر کنش های اجتماعی و برای سازگاری، امری ضروری است. برای نظریه نظریه ذهن د (.  18) است بسیار مهمرفتارهای اجتماعی 

شناسایی و رمز گشایی حاالت روانی دیگران بر اساس اطالعات مشاهده ای در دسترس   -1ذهن دو بخش اساسی مطرح شده است: 

به گونه ای که بتوان بر اساس آن اعمال دیگر -2و فوری  نتیجه گیری از حاالت روانی  ان را تبیین و پیش بینی کرد استنباط و 

(14.) 
به   یابند نقش مهمی دارد و  به بزرگسالی انتقال می  در همین راستا مهارت های اجتماعی در اینکه فرد چگونه از کودکی 

عنوان توانایی کودک در ایجاد و گسترش تعامل مثبت با سایر کودکان و بزرگساالن در نظر گرفته می شود. بسیاری از کودکان که 

ی اجتماعی را کسب کنند، رفتارهایی سازش نایافته و متضاد با اجتماع و ناخوشایند، همراه  به دالیل مختلف نمی توانند مهارت ها
نظریه ذهن، حیطه ای مهم در روابط کودکان و نوجوانان به  با کناره گیری بروز می دهند. بنابراین کسب مهارت های اجتماعی و 

نظریه ذهن برای درک محیط اجتماعی فرد و  درگیری در رفتارهای اجتماعی موفقیت آمیز اهمیت دارد  شمار می آید در حقیقت 

(. برخی پژوهش ها نشان داده اند که اگر آموزش نظریه ذهن از دوران کودکی شروع شود، میتواند به رشد همدلی در فرد و 19)
کمک کند ) برتری و (. نظریه ذهن منجر به پذیرش فرد از سوی ه20بینش بیشتر نسبت به هیجان ها و باورهای افراد  مساالن، 

نظریه ذهن سبب شناخت هیجانات، درک  بنابراین ارتقای  به طور کلی رفتار اجتماعی مطلوب می شود.  شایستگی اجتماعی و 

 (.  21باورها و امیال دیگران و پیش بینی و تببین رفتارهای آنها شده و تعامالت اجتماعی را بهبود می بخشد )

اجتماعی، برخی صاحب نظران معتقدند  بنابراین علی رغم اثر مستقیم   ناسازگارانه هیجانی در اختالل اضطراب  راهبردهای 
عوامل و بافت های اثر گذار شناختی، رشدی و اجتماعی را   برای درک بهتر فرآیندهای مقابله ای در کودکان و نوجوانان، می توان 

رد که بررسی ها در خصوص طرحواره های هیجانی و نظریه ذهن  (. از این رو می توان به این نکته توجه ک21مورد توجه قرار داد )

پردازش صحیح آن هستند. چنانچه آگاهی هیجانی  نشان می دهند هردوی این سازه ها در حوزه شناسایی هیجان و احساس و 
هیجان ها به صورت فرد بیشتر شود، او بهتر میتواند بین هیجان های مختلف دیگران تفاوت قایل شود که در غیاب چنین تفاوتی،  

(  (.22مشابه درک می شود و سبب ناتوانی فرد در تعامل و سازگاری می شود 

هیجان گزارش می دهند و  به اختالل اضطراب اجتماعی مشکالتی را در تنظیم  نوجوانان مبتال  نشان دادند که  تحقیقات 

و اینکه بین مدل شناختی  (23)  گیری استفاده می کنندبیشتر از راهبردهای تنظیم هیجانی ناکارامدی مانند نشخوار فکری و کناره  
وجود دارد    هیجان و ابعاد طرحواره بیشتر مطالعات انجام شده در این جوامع   (؛24)های هیجانی و افسردگی و اضطراب ارتباط 

به نقش تنظیم   طور اختصاصی  داخلی موردی یافت نشد که بهپژوهش های خارج از فرهنگ ایرانی صورت پذیرفته است. با مرور  

دانش  هیجان و طرحواره هیجانی در  اجتماعی    آموزان  های  به اینکه اضطراب  باشد. با توجه  پرداخته  عوامل تحت تاثیر  ایرانی 
نظریه ذهن می توانند اجتماعی و فرهنگی است   به گفته های فوق می توان فرض کرد طرحواره های هیجانی و  ؛بنابراین با توجه 

 مشکالت ارتباطی و اجتماعی افراد و اضطراب اجتماعی داشته باشد.   نقش بسزایی در تببین

بیشتری نظم جویی هیجانی دارند، از لحاظ شایستگی   نوجوانانی که مهارت های  نشان داده شد که کودکان و  در پژوهشی 

یف تری دارند، روابط بهتری اجتماعی در سطح باالتری هستند و در مقایسه با کودکان و نوجوانانی که مهارتهای تنظیم هیجانی ضع
 (25با دیگر افراد برقرار میکنند )
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در پژوهش خود نشان دادند که افراد مبتال به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد عادی،   3سامسون، الکنر، ویس و پاپوسک
دیگر نسبت به انیمیشن های  بود،  درک حاالت روانی شخصیت کارتونی  ، کمتر خنده دار ارزیابی انیمیشن هایی را که مستلزم 

 (.26کردند)

بیشتر در مقیاس رمزگشایی   عادی مشکالت  اجتماعی نسبت به افراد  دیگر نشان داده شد افراد دارای اضطراب  در تحقیقی 

نشان می دهند ) به نقش مشابه 27نظریه ذهن  با توجه  نظریه ذهن،  ( . بنابراین به نظر می رسد مطالعه طرحواره های هیجانی و 
بود. این  دو سازه در ادراک و پردازش هیجانات و ارتباط این مؤلفه های هیجانی با اختالل اضطراب هیجانی، حائز اهمیت خواهد 

با مشکالت مهمی در عملکرد افراد همراه است  به اینکه اختالل اضطراب اجتماعی معموال از نوجوانی شروع شده و  با توجه 

ل در این اختالل، به طراحی پروتکل های درمانی تخصصی و ویژه گروههای سنی کمک و طبیعتا شناخت هرچه بیشتر عوامل دخی
نقش همزمان طرحواره های   نظر گرفتن  به ویژه در  پژوهشهای انجام شده در این زمینه،  بودن  می کند؛ همچنین به دلیل کم 

اجتماعی نوجوانان، به منظور درک بهتر عوامل مؤثر نوجوانان    هیجانی و نظریه ذهن در اضطراب  بروز و تداوم این اختالل در  در 

 دختر و در فرهنگ ایران به انجام این مطالعه خواهیم پرداخت.

 

 مواد و روش ها
جامعه آماری پژوهش حاضر این پژوهش در زمره پژوهشات بنیادی قرار دارد. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی است .

انتخاب شد و شامل  در دسترسد. نمونه گیری این مطالعه به شیوه نمونه گیری  را کلیه نوجوانان دختر شهر مشهد تشکیل دادن

سال و مالک های خروج شامل   18تا    12نوجوان دختر  بود.  مالک های ورود به این پژوهش شامل دختران در دامنه سنی   254
 بود.عقب ماندگی ذهنی، مصرف مواد و مشکالت یادگیری 

پوستر ای ن پژوهش در شبکه های اجتماعی چند مدرسه شهر مشهد پخش شد و از افرادی که تمایل  پس از انتخاب موضوع، 

به آنها درباره  برای دریافت لینک پرسشنامه به محقق اطالع دهند. سپس  پژوهش داشتند درخواست شد که  به شرکت در این 

ا محفوظ خواهد ماند. در گام بعدی پرسشنامه اهمیت موضوع اطالعاتی داده شد ؛ همچنین به آنها اطمینان دادیم که اطالعات آنه
های پژوهش برای آنها ارسال شد. از دانش آموزانی که مایل به اطالع از نتایج پژوهش بودند درخواست شد که در ابتدای پرسشنامه 

یا ایمیل یا آیدی خود را وارد نمایند. بعد از بررسی نهایی تعداد   مونه انتخاب شد.نفر به عنوان ن  254شماره تلفن همراه 

 

 (SAS-A)  برای نوجوانان  پرسشنامه اضطراب اجتماعی 

- 1( تدوین شده است. سه عامل را مورد بررسی قرار می دهد:  1998ماده است که توسط الجرسا )  18این پرسشنامه شامل  

اندوه اجتماعی و اجتناب از قرار گیری در موقعیت های    -2ماده است   8که شامل    4(FNEرس از ارزیابی منفی توسط همساالن )ت

)  -3سوال است و    6که شامل    5(New-SADجدید ) اندوه عمومی  باشد.   4که شامل    General-SAD)6اجتناب و  سوال می 

ته است. پایایی این مقیاس نیز در ساختار سه عاملی پرسشنامه اضطراب اجتماعی در پژوهش های گوناگونی مورد تأیید قرار گرف
از   بازآزمایی در دامنه ای  بوده است. روایی سازه ای این مقیاس نیز در چندین مطالعه  75/0تا   54/0تحقیقات مختلف به روش 

  مورد بررسی روانسنجی قرار  1391گوناگون مطلوب گزارش شده است. در ایران نیز این پرسشنامه توسط استوار و رضویه در سال  

 به     یرانیا  ی جامعه در  اجرا  پس از ترجمه و،  نوجوان یبرا  یاضطراب اجتماع  اسیمق یاز نسخه اصل 6و 1سوال  گرفته است.  
نسخه مورد استفاده    نیکرد. بنابرا  دایسوال کاهش پ  16و به    دگردی  حذف  گرفتند، قرار نامرتبط  یها اسمقی خرده  در  نکهیا  لدلی

پایایی    77/0و    76/0، 84/0که پایایی آن برای سه زیرمقیاس گفته شده به ترتیب    باشد. یم یتمیآ 16 رانیدر ا گزارش شده و 

 (.28بوده است )  88/0بازآزمایی برای کل مقیاس برابر با  

 
3 Samson AC , Lackner  HK, Weiss EM , Papousek  I . 
4 Fear of Negative Evaluation 
5 Social Avoidance and Distress in New situations 
6 Social Avoidance and Distress– General 
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 (LESSپرسشنامه طرحواره های هيجانی ليهی )

)   این  لیهی  برابر هیجانات و ششناسایی طرحواره (  2002پرسشنامه توسط  در  افراد  و برای تعیین باورهای و راهبردهای 

درجه ای از کامال نادرست تا کامال  6ماده است که در یک مقیاس   50های هیجانی افراد تدوین شده است.  این پرسشنامه دارای  
ی، ابراز، قابل فهم بودن، نشخوار فکری، احساس گناه، بعد سرزنش، اعتباریاب  14درست باورهای افراد در خصوص هیجاناتشان را در 

نظر می سنجد. نتایج حاصل از   پذیرش، دید ساده انگارانه به هیجان، کرختی، ارزش های واالتر، کنترل، خردگرایی ، دوام، اتفاق 

و ضریب   78/0رای کل مقیاس  توسط تاشکه و بازانی نشان داد پایایی بازآزمایی آن ب  1394بررسی این پرسشنامه در ایران در سال  

 (.13می باشد )  82/0همسانی درونی آن  

 

 ( RMETآزمون ذهن خوانی از طریق تصاویر چشم )

بارون و همکاران )  ( معرفی شده است. این آزمون 2001این آزمون از دسته آزمون های عصب روانشناسی است که توسط 

نشان می دهد. آزمودنی ها  36از تصاویر چشمان باز افراد گوناگونی است که   حالت مختلف از جمله آرام، دلسرد و وحشت زده را 
نشان می دهد انتخاب کند. پاسخ های این آزمون به صورت چهار  باید بهترین گزینه ای که حالت ذهنی شخص داخل تصویر را 

پاسخ اشتباه و نمره یک برای پاسخ صحیح در نظر گرفته م ی شود. از این رو باالترین نمره ای که گزینه ایست که نمره صفر برای 

پایین، نمره بین    22می باشد. نمره کمتر از   0و کمترین نمره   36فرد می تواند در این آزمون کسب کند    22نشانگر ذهن خوانی 

روش آلفای ( از طریق  1390نشانگر ذهن خوانی باالست. در پژوهش بافنده )  30نشانگر ذهن خوانی متوسط و نمره باالتر از   30تا 
)   0.73کرونباخ    علیلو، خانجانی، رنجبر و بافنده قراملکی  ( با روش کودر 1390به دست آمد. همچنین در پژوهش بخشی پور، 

 (.29بدست آمد )   0.69ریچاردسون  

 

 یافته ها

نده در این سال انجام شد. میانگین سن افراد شرکت کن  18تا  12دانش آموز دختر بین رده سنی   254این تحقیق بر روی  
 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ذکر شده است.  2بود. در جدول   51/1با انحراف معیار    15/ 36تحقیق 

.  استفاده شد   چندگانه رگرسیون آزمون از برای پیش بینی اضطراب اجتماعی از طریق طرحواره های هیجانی و تئوری ذهن

باالی  معناداریاستفاده شد که سطوح    فاسمیرن -ها از آزمون کولموگروف   داده یعتوز  بودن  نرمال فرض بررسی برای آن، از قبل
متغیرها ،  هر  برای  0.05 ها  توزیع  بودن نرمال  تمام   که  بگیریم نتیجه  توانیم  می  ،2جدول نتایج به  توجه  را تایید کرد. با  داده 

 .کند  بینی پیش را اجتماعی  اضطراب  واریانس از درصد 66 تا تواند می ذهن  تئوری  با  همراه  نامبرده  هیجانی  های طرحواره

 .ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش1جدول

 معيارانحراف  ميانگين متغيرها

 16.10 47.55 اضطراب

 3.4 19.4 تئوری ذهن

 3.81 17.45 نشخوارفکری

 4.59 13.85 احساس گناه

 2.93 13.45 خردگرایی

 2.29 7.46 ابراز

 3.73 9.56 اعتباریابی

 4.18 13.82 قابل فهم بودن

 2.78 7.31 سرزنش

 3.98 17.72 دید ساده انگارانه به هیجان
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 4.53 11.72 کنترل

 2.24 5.67 کرختی

نظر  3.92 11.86 اتفاق 

 2.4 6.84 دوام

 3.13 13.95 ارزش برتر

 5.27 23.72 پذیرش

 

 چندگانه به شيوه همزمان برای پيش بينی متغير اضطراب اجتماعی . نتایج آزمون تحليل رگرسيون 2جدول

 خالصه مدل

 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate مدل
1 0.81 0.66 0.63 9.68 

 

( می توان بیان کرد که متغیرهای وارد شده مدل رگرسیونی می توانند 2Rبا توجه به نتایج به دست امده از ضریب تبیین ) 

 درصد از تغییرات متغیر اضطراب اجتماعی را تبیین و پیش بینی کنند. 66

 آنواجدول 

 F sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل
 0.000 30.8 2888.7 15 43330.57 رگرسیون

   93.78 238 22320.15 باقیه ای

    253 65650.72 مجموع

 

( نشان می دهد که با توجه به سطح معناداری  ( به دست امد مدل رگرسیونی ما 0.000نتایج به دست آمده از جدول انوا 
 معنادار است و مولفه های وارد شده به مدل می توانند پیش بینی کننده ی متغیر اضطراب اجتماعی باشند.

 ضریب اعتبار رگرسيونجدول 

 Beta t Sig خطای استاندارد B مدل
 0.000 6.75  11.56 78.131 ثابت

 0.05 1.9 0.09 0.17 0.32 احساس گناه
 0.000 3.6 0.21 0.24 0.89 نشخوار فکری

 0.625 0.49 0.02 0.23 0.11 خردگرایی
 0.012 2.53- 0.12- 0.22 -0.57 آزمون چشم ها

 0.7 0.38 0.01 0.27 0.1 ابراز
 0.34 0.95- 0.05- 0.23 -0.22 اعتباریابی

 0.68 0.41- 0.02- 0.21 -0.08 قابل فهم بودن
 0.001 3.36 0.21 0.36 1.22 سرزنش

 0.006 2.79- 0.14- 0.2 -  0.56 دید ساده انگارانه به هیجان
 0.66 0.43 0.02 0.17 0.07 کنترل
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 0.71 0.36- 0.01- 0.33 -0.12 کرختی
نظر  0.001 3.28- 0.18- 0.23 -0.76 اتفاق 

 0.225 1.21- 0.05- 0.29 -0.36 دوام
 0.001 3.43- 0.15- 0.23 -0.81 ارزش برتر
 0.000 3.82- 0.2- 0.16 -0.62 پذیرش

 

وار فکری، اتفاق نظر،سرزنش، نتایج به دست آمده از جدول رگرسیونی نشان می دهد که متغیر تئوری ذهن  و مولفه های نشخ
 (.p>0.05پذیرش احساسات پیش بینی کننده های معناداری برای متغیر اضطراب اجتماعی می باشند )  

 

 بحث  

اجتماعی بر اساس طرحواره های هیجانی و نظریه ذهنمنظور    ژوهش حاضر بهپ نوجوانان دختر و  پیش بینی اضطراب  در 

از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه    برای سنجش این فرضیه  انجام شد.  پسر

اجتماعی  برای اختالل اضطراب  نشان داد که تئوری ذهن و طرحواره های هیجانی لیهی قدرت پیش بینی معنی داری  همزمان 
این   اریانس اضطراب اجتماعی را پیش بینی می کند.درصد از و  66متغیر در مجموع   15دارند .نتایج این تحلیل نشان داد که این  

( و تئوری ذهن 33-30که نشان می دهند طرحواره های هیجانی )قبلی در این زمینه همسسو می باشد  ها با نتایج تحقیقات    یافته

 (.35-34د )در اختالل اضطراب اجتماعی نقش موثری دار

بدتنظیمی   با مشکالتی در تنظیم هیجان و یا به عبارتی دیگر   که اختالل اضطراب اجتماعیتحقیقات بسیاری نشان داده اند  
اجتماعی و  یهیجان نظم جوییهیجان و   به همین دلیل؛  همراه است هیجان  بهبود برای  درمانی   راهکارهایدر اختالل اضطراب 

هیجانی در اختالل اضطراب اجتماعی هم در تنظیم  مشکالت (.  2) الیی برخوردار استی از اهمیت باهیجان  نظم جوییمهارتهای  

 ی محدودی راهبردهای تنظیم هیجان  اجتماعیمبتال به اختالل اضطراب  افراد  .   وجود دارد  رابطه فرد با خود و هم رابطه او با دیگران
ل دارند در مورد تهدید ناشی از موقعیتهای میان فردی  مشکو هیجانی نابراین کسانی که در مهارتهای شناختی  ( ؛ ب24)  دارند

اجتماعی دچار می به اضطراب  منفی به   پاسخ های،  افراد پایین از حالت هیجانی  درک (. از طرفی9)شوند   فاجعه سازی کرده و 

نگرا  سردرگمیتشدید   ث، باع  اجتماعیاضطراب    تاللبه اخ  الدر بیماران مبت ناکارمد  روش هایهیجانها و    نی این بیماران می و 
مهارت های  گردد.  به اختالل اضطراب اجتماعی از واکنش اجتنابی استفاده می کنند، نمیتوانند به طور موثری  چون افراد مبتال 

کنند. استفاده نامناسب    در ارتباط با همساالن از رفتارهای نامناسب استفاده میبرقراری ارتباط با دیگران را بیاموزند به همین دلیل  

با فرد می ارتباط  برقراری  به کاهش تمایل همساالن جهت  گردد ، درنهایت چرخه معیوبی شکل   از رفتارها در ارتباطات منجر 

نظری  اهییاوانتنقص در  اافراد ب د.خواهد گرفت و اضطراب اجتماعی کودکان را افزایش خواهد دا ر دیگران اافک  ابیی زذهن در ار  هی 
 (.36اجتماعی و اختالل در کارکردهایشان می شود ) مشکالتث  اعین امر بهمدارند و  شکلم

 

 نتيجه گيری

 نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره های هیجانی و تئوری ذهن در اختالل اضطراب اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کنند. 
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