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خالصه

هاي معـین و یـا در   هاي اضطرابی است که در آن اضطراب در برخی موقعیتاختالل اختالل اضطراب اجتماعی از جمله :مقدمه

 طـور  بهها و اشیا در نتیجه، فرد از این موقعیت.کند که اغلب خطرناك نیستندبروز می)خارج از وجود بیمار(برابر اشیاي خاصی 

ژوهش حاضر بررسی اثربخشـی آمـوزش راهبردهـاي    هدف از پ.کندرا تحمل می ها آنجدي اجتناب نموده، یا با اضطراب شدید 

.ترس از ارزیابی مثبت در نوجوانان پسر مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی بود عالئمتنظیم هیجانی بر 

بـر اسـاس پیشـینه    (نفـر   20اي بـه حجـم   نمونـه .بود آزمون پس-آزمون پیشطرح روش پژوهش آزمایشی، با :هامواد و روش

صـورت  بـه آموزان پسر سـال اول دبیرسـتان دوره دوم شـهر آمـل     ان مبتال به اضطراب اجتماعی از بین دانشاز نوجوان)پژوهشی

.جایگزین شدند)نفر 10(و کنترل )نفر 10(تصادفی در دو گروه آزمایش  صورت بهاي انتخاب و اي چندمرحلهخوشه گیري نمونه

و تـرس از ارزیـابی    Liebowitzاب اجتمـاعی نوجوانـان و کودکـان    مقیاس اضـطر اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه بالینی، 

جلسه درمـان تنظـیم هیجـانی قـرار گرفتنـد و گـروه کنتـرل         7گروه آزمایش تحت .شد آوري جمعو همکاران  Weeksمثبت 

اسـتفاده  متغیـره تـک  کوواریـانس و تحلیل  16نسخه SPSSافزار نرمها از براي تجزیه و تحلیل داده.اي دریافت نکردندمداخله

.شد

تـرس از ارزیـابی مثبـت در     عالئـم نتایج نشان داد که بین دو گروه پس از اعمال آموزش راهبردهاي تنظیم هیجان در :هایافته

).p>012/0(دارد  وجود داري معنینوجوانان مبتال به اضطراب اجتماعی تفاوت 

پسر مبتال به هـراس  دانش آموزانکاهش ترس از ارزیابی مثبتعثباتواندمیتنظیم هیجانیهاي مهارتآموزش:گیرينتیجه

.شوداجتماعی

.آموزش راهبردهاي تنظیم هیجانی، اختالل اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی مثبت :هاي کلیديواژه
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مقدمه

دوران  هـاي  تاللاخترین شایعهاي اضطرابی یکی از اختالل

هـا  اخـتالل انـواع ایـن    تـرین  مهـم از .نوجوانی و جوانی هستند

اجتماعی و  هاي موقعیتضطراب اجتماعی، ترس از به ا توان می

نوجوانان و جوانان عملکردي اشاره کرد که میزان شیوع آن در 

درصد  13تا  3بین  ساالن بزرگو در جمعیت  درصد 33تا  19

ی تشخیصـی اصـلی ایـن اخـتالل     ویژگ.]1[گزارش شده است

 هـا  آنهاي اجتماعی است کـه در  ترس بارز و پایدار از موقعیت

الگوهاي شناختی .احتمال دستپاچگی براي شخص وجود دارد

کنند که افراد معاصر اضطراب اجتماعی این فرض را مطرح می

بـار  هاي اجتماعی را زیـان موقعیت ،مبتال به اضطراب اجتماعی

افراد بر این باورند که رفتارشان از نظر اجتمـاعی  این .دانندمی

ــدهاي ــیبتپیام ــت  مص ــد داش ــاري خواه ــه.]2[ب ــاي یافت ه

، افراد مبـتال بـه اضـطراب    دهند میمختلف نشان  هايپژوهش

از قبیـل رتبـه پـایین     شماري بیو مشکالت  مسائلاجتماعی با 

پذیرانــه، ادراك کــم صــمیمت در اجتمــاعی، رفتارهــاي ســلطه

ش حمایت اجتمـاعی و  ، کاها همساالن و روابط عاشقانهابط برو

در.]3[کاهش کیفیت زنـدگی مواجـه هسـتند   و سالمت روان

هاي مختلف زنـدگی، عملکـرد روزمـره نـه     کنار کاهش شاخص

هاي تحصیلی و شغلی به تنها در زمینه اجتماعی بلکه در حوزه

.]3[یابد میشدت کاهش 

 مسـائل اجتمـاعی  اختالل اضـطراب   شناسی سببدر زمینه 

متعددي همچون عوامل ژنتیکـی، عوامـل محیطـی، یـادگیري     

اجتمــاعی و عوامــل شــناختی و  هــاي مهــارتگذشــته، نقــص 

هـاي جدیـد اضـطراب    اما نظریـه .فراشناختی مطرح شده است

در تداوم این اختالل  ترس از ارزیابی مثبتاجتماعی بر اهمیت 

هنگامبیشترراحتینابامثبتترس از ارزیابی.]4[تأکید دارند

درسـتی  بـه تـر  ضـعیف بـاور ومثبتبازخورد اجتماعیدریافت

همچنین، واستمرتبطشدهدریافتمثبت اجتماعیبازخورد

نـاراحتی واجتمـاعی اضـطراب رابطـه ارزیابی مثبـت ازترس

.]5[کنـد  مـی گريبه بازخورد مثبت اجتماعی را میانجیمربوط

 عالئـم اضطراب اجتمـاعی و  براي  شناختی روانچندین درمان 

رفتـاري،   -اند، از جمله درمـان شـناختی  شناخته شده مؤثرآن 

سازي، درمان فراشناختی و آموزش راهبردهـاي  درمان مواجهه

، درمان مبتنـی بـر تنظـیم    هااز بین این درمان.تنظیم هیجانی

هیجانی عمدتاً شامل استانداردهایی قابل قبول براي مداخلـه و  

راهبردهـاي  .باشـد تالل اضطراب اجتماعی میاخ عالئمکاهش 

تنظیم هیجانی عبارت است از آگاهی، فهم و پذیرش هیجانات، 

رفتـاري مطـابق بـا    و انجـام  توانایی کنترل رفتارهاي تکانشـی  

کـه هیجانـات منفـی تجربـه      هـایی  موقعیتاهداف شخصی در 

الزم به ذکـر اسـت، فقـدان هـر یـک از مـوارد فـوق،        .شود می

شواهد جدیـد  .]6[نجر به اختالل در این فرایند شودم تواند می

کـه اشـکال    دهـد  مینشان  شناختی رواندر خصوص اختالالت 

در تنظیم هیجان، ممکن است عامل مهمی در ایجـاد و تـداوم   

آموزش راهبردهاي تنظیم هیجانی .]7[اختالالت باشد گونه این

به معناي کاهش و کنتـرل هیجانـات منفـی و نحـوه اسـتفاده      

راهبردهــاي تنظــیم .]8[ثبــت و منطقــی از هیجانــات اســتم

براي تغییر عواطف، احساسـات، تمـایالت،    مؤثرهیجانی روشی 

باورها و اعمال فرد و دادن نظم و معنا به زنـدگی روزانـه اسـت    

بیشتر موفقیـت افـراد در   .بتواند به اهداف باالتري برسد تا فرد

هارت در تنظـیم  شان، بر اساس مرسیدن به اهداف مورد عالقه

.]9[شود میهیجان، شناخت و رفتارشان، تعیین 

Ehret در پژوهشی که در بین افراد مبـتال   ]10[و همکاران

به افسردگی اساسی انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که 

هـاي  هاي تنظیم هیجانی باعـث کـاهش نشـانه   آموزش مهارت

ــعیت    ــود وض ــردگی و بهب ــناختی روانافس ــا  ش ــن بیم ران ای

در پژوهشـی کـه در بـین     ]11[و همکـاران Goldin.شودمی

افراد مبتال بـه اخـتالل اضـطراب انجـام دادنـد، دریافتنـد کـه        

و  عالئـم هـاي تنظـیم هیجـانی باعـث کـاهش      آموزش مهـارت 

وKovacs.شودهاي اضطراب اجتماعی در این افراد مینشانه

Lopez-Duran]12[    ــوزش ــه آم ــد ک ــی دریافتن در تحقیق

هبردهاي مبتنی بر تنظیم و پردازش هیجـانی باعـث کـاهش    را

 ،عالوه بر ایـن .شودافسردگی دوران کودکی می عالئمصفات و 

بیانگر این مطلب است کـه آمـوزش    هاي مختلفنتایج پژوهش

هـاي  و نشـانه  عالئـم ردهاي تنظیم هیجانی باعث کـاهش  براه

اضـطراب  و  ]14[اسـترس پـس از سـانحه   ، ]13[نشخوار فکري

.شودمی ]15[اگیرفر

اضطراب اجتماعی به عنـوان یـک اخـتالل    با توجه به اینکه 

، در سنین اوج استقالل طلبـی فـرد بـروز    کننده ناتوانفراگیر و 

کرده و بهبود خود به خودي آن بسیار اندك اسـت، تأکیـد بـر    
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درمان این اختالل به منظـور کـاهش مشـکالت بـین فـردي و      

همچنین با توجه بـه  .ردار استارتباطی از اهمیت زیادي برخو

آموزان که معمـوالً بیشـتر از دیگـران بـا     تعداد روزافزون دانش

سخنرانی در جمـع، فعالیـت در   :هاي اجتماعی از قبیلفعالیت

درمانی هاي سرکار دارند، به کار بردن شیوه...حضور دیگران و 

آمـوزان  کارآمد متناسب با سطح شناخت و شرایط فکري دانش

با توجه به نقـش عـواملی   از سوي دیگر، .رسده نظر میمفید ب

در  مـؤثر اصـلی و   هاي مؤلفهمانند ترس از ارزیابی مثبت که از 

اختالل اضطراب اجتماعی بـوده و نقـش مهمـی در تـداوم آن     

 تال به این اختالل، هم در زمینـه دارند، و از طرف دیگر افراد مب

ایـن پـژوهش بـا    باشـند،  هیجانی و تنظیم آن دچار نقصان می

اثربخشی آموزش راهبردهاي تنظـیم هیجـانی بـر     تعیین هدف

کـاهش تـرس از ارزیــابی مثبـت نوجوانـان مبــتال بـه اخــتالل      

الزم بـه ذکـر اسـت علیـرغم     .اضطراب اجتماعی انجام پذیرفت

نقش پراهمیتی که راهبردهاي تنظـیم هیجـانی در اخـتالالت    

ـ     بررسـی  ار بـه  اضطرابی دارند، در این پـژوهش بـراي اولـین ب

اثربخشی آموزش راهبردهاي تنظیم هیجانی بـر روي تـرس از   

.شودارزیابی مثبت پرداخته می

هاروشمواد و 

از نوع آزمایشی است که با اسـتفاده از طـرح   حاضر پژوهش 

جامعه آماري .با گروه کنترل انجام شد آزمون پس-آزمون پیش

کـه در   ندبودسال دهمآموزان پسر در این پژوهش کلیه دانش

در شـهر آمـل مشـغول بـه تحصـیل       1392-93سال تحصیلی 

.اندبوده

گیـري  ایـن پـژوهش، از روش نمونـه   براي انتخاب نمونه در 

اي استفاده شد، به این ترتیب که ابتـدا از  اي چندمرحلهخوشه

شمال، جنوب، شرق، غـرب و مرکـز شـهر،     گانه پنجبین نواحی 

انتخـاب شـد و   سـاده   تصـادفی  بـه صـورت  )غرب(یک منطقه 

دبیرستان پسرانه این منطقه، یـک مدرسـه    چهارسپس از بین 

به صورت تصادفی برگزیده که داراي پنج کالس سال دهم بود 

]Liebowitz]16پرسشنامه اضطراب اجتماعی  ارائهشد و با 

نفر که در این  36غربالگري  صورت بهآموز دانش110در میان 

ــاالیی را   ــره ب ــنامه نم ــاحبه  پرسش ــورد مص ــد، م ــب کردن کس

.تشخیصی قرار گرفتند

نفـر کـه    20ي آخر، از میان ایـن دانـش آمـوزان    در مرحله

مبتال بـه اخـتالل اضـطراب اجتمـاعی تشـخیص داده شـدند،       

و)نفـر  10(تصادفی و مسـاوي در دو گـروه آزمـایش     صورت به

شایان ذکـر اسـت کـه بـراي     .جایگزین شدند)نفر 10(کنترل 

چــی حســینی و قهــوه پــژوهشه بــا اســتناد بــه انتخــاب نمونــ

براي تحقیقات آزمایشی در دو گـروه آزمـایش و   ]17[همکاران

.دانش آموز به تصادف جایگزین شدند 20کنترل 

کسـب  :معیارها و شرایط ورود به پژوهش عبـارت بودنـد از  

در پرسشنامه اضطراب اجتماعی و تأیید ابـتال   و باالتر 30نمره 

جنسـیت پسـر،   ر اساس مصـاحبه تشخیصـی،   به این اختالل ب

تمایـل و رضـایت   و )پایه دهـم (تحصیل در پایه اول دبیرستان 

معیارها و شرایط خـروج از پـژوهش   .فرد به شرکت در پژوهش

معلولیت جسمانی یا بیماري پزشکی که فرد را :عبارت بودند از

، مصرف داروهاي پزشکی وادار به جستجوي فوري درمان سازد

در ایـن   .و ابتال به هرگونـه بیمـاري روانـی بـارز     زشکیپ روانو 

مقیاس اضطراب اجتماعی اطالعات از  آوري جمعپژوهش براي 

Liebowitz)Liebowitzکودکــان و نوجوانــان Social

Anxiety Scale for Children and Adolescents( ،

The(ت مقیاس تـرس از ارزیـابی مثبـ    Fear of Positive

Evaluation Scale(    و مصـاحبه تشخیصـی اسـتفاده شـد.

ــاعی   ــطراب اجتم ــاس اض ــان مقی ــان و نوجوان کودک

Liebowitz:   ــط ــاس توسـ ــن مقیـ وMasia-warnerایـ

ساالن بزرگاضطراب اجتماعی مقیاس بر اساس]16[همکاران

Liebowitzو  داردگویـه  24این مقیاس .ساخته شده است

اي رجـه د 4مقیـاس یـک   ر رويبـ آن  هـاي گویـه آزمودنی به 

ــم،0=هــیچ(لیکــرت پاســخ)3=شــدید،2=متوســط، 1=مالی

در)روزه3-7در فاصـله  (ییبـاز آزمـا  پایـایی   ضـریب  .دهدمی

اي دامنـه  در آلفاي کرونباخضریب  و94/0تا  89/0اي از دامنه

این مقیـاس در کشـور مـا    .گزارش شده است 97/0تا  90/0از

ــاران   ــتان و همک ــط دادس ــابی ]18[توس ــدهنجاری ــن .ش ای

را  ییباز آزماب آلفاي کرونباخ و ضریب پایایی ضری پژوهشگران

.انـد گزارش کرده 87/0و93/0به ترتیب)روزه 10در فاصله (

ــان و کودکــان در   ــایی مقیــاس اضــطراب اجتمــاعی نوجوان پای

بـه  83/0آلفـاي کرونبـاخ   ضـریب  از پژوهش حاضر با استفاده 

.آمد دست
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ـ مقیاس تـرس از ارزیـابی مث   توسـط  ایـن مقیـاس    :تب

Weeks داردگویـه 10وساخته شده اسـت ]19[و همکاران.

 اصالً(0لیکرت ازايدرجه10طیفدر یک گویه هاي مقیاس 

تا حدود زیـادي درسـت   (2)درست نیست(1،)درست نیست

تا حـدود  (5،)خنثی(4،)تا حدودي درست نیست(3،)نیست

تـا  (7،)درست اسـت دي تا حدو(6،)درست است خیلی کمی

خیلـی  (9تـا  )درسـت اسـت  (8،)حدود زیادي درسـت اسـت  

.شوندداده می پاسخ)است درست

نمرات .آیند ینمبه حساب  يگذار نمرهدر  10و  5هاي گویه

در.باال در این پرسشـنامه نشـان دهنـده تـرس بیشـتر اسـت      

ضریب آلفاي کرونبـاخ ایـن   ]20[و همکاران قاسم پورپژوهش 

پایایی مقیاس ترس از ارزیابی .گزارش شده است 80/0یاس مق

آلفـاي کرونبـاخ    ضـریب مثبت در پژوهش حاضر با اسـتفاده از  

.آمد به دست76/0

این مصاحبه توسط مشاور مدرسـه و  :مصاحبه تشخیصی

و نشــانگان اخــتالل  عالئــممحققــین پــژوهش و بــا توجــه بــه 

ــر اســاس  اضــطراب اجتمــاعی دوران نوجــوانی ــاي و ب معیاره

و بررسـی شـرایط   ]11[آمریکـا پزشـکی  روانراهنماي انجمـن  

اعضاي گروه نمونه براي شرکت در پژوهش و همچنین بررسی 

.تاریخچه فردي، خانوادگی و درمانی، انجام شد

شایان ذکر است که متغیرهـاي دموگرافیـک انـدازه گیـري     

.شده در پژوهش حاضر شامل سن و ترتیب یا رتبه تولد بود

ــد ــاه بع ــرورش  از هم ــوزش و پ ــوز از آم ــب مج نگی و کس

رضـایت آگاهانـه   (هرستان آمل، با رعایت مالحظات اخالقـی ش

/داوطلبانه، حـق انصـراف از پـژوهش، حفـظ حـریم خصوصـی      

ــه و اجتنــاب از آســیب رســاندن، ، رازداري و محرمــانگی تجزی

و بیـان اهـداف پـژوهش، بـا      )تحلیل اطالعات بصورت گروهـی 

، رضــایت هــا آنمدرســه و کســب اجــازه  مربیــان ســازي آگــاه

سـپس  .آموزان براي شرکت در این پـژوهش جلـب شـد   دانش

آموزان، مقیاس اضطراب اجتمـاعی کودکـان و نوجوانـان    دانش

Liebowitzهـاي داراي بـاالترین   را تکمیل کردند و آزمودنی

نمره در این مقیاس شناسایی و مورد مصاحبه تشخیصـی قـرار   

و  عالئـم آمـوزان داراي  دانـش ،ایی نهـایی بعد از شناس.گرفتند

هـاي  در گـروه  تصـادفی  صورت به،هاي اضطراب اجتماعینشانه

یـان  ها و بضمن توجیه آزمودنی.قرار گرفتندآزمایش و کنترل 

ایـن دوره  درخواست شد تـا در  آموزان اهداف پژوهش، از دانش

آموزشی، هر دو گروه  دورهقبل از شروع .آموزشی شرکت کنند

 هــا آنقــرار گرفتنــد و از  آزمــون یشپــتحــت  ،رد مطالعــهمــو

را متناسـب بـا   درخواست شد تا مقیاس ترس از ارزیابی مثبت 

 اي را بـدون خود تکمیل نمایند و تا حد امکان گویه هاي یژگیو

سپس گروه آزمایش تحت آمـوزش راهبردهـاي   .پاسخ نگذارند

اي خلـه قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مدا]8[تنظیم هیجانی

 50ي جلسـه  7مدت جلسـات درمـانی شـامل    .ردنددریافت نک

در محلـی   بـار  یـک اي بود و به صورت گروهی و در هفته دقیقه

گردیـد، یـک   کرده بـود، اجـرا مـی    که مدرسه مورد نظر تعیین

هفته بعد از اتمام آمـوزش از هـر دو گـروه آزمـایش و کنتـرل      

از طریـق   يرآو جمـع هاي به عمل آمد و سپس داده آزمون پس

و آزمـون   ویلـک  -آزمـون شـاپیرو   ،16نسـخه   SPSSافزار نرم

)p=05/0(در سطح معنی داري تک متغیره کوواریانس تحلیل 

جهت رعایت اصول اخالقی، .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

، بـه آنـان گفتـه شـد     کننـدگان  شـرکت پس از جلب اطمینان 

ن خواســتند هــا آزاد بــوده و هــر زمــاشــرکت در ایــن کــالس

 کننـدگان  شـرکت همچنـین بـه   .کالس را ترك کنند توانند می

جز در مواردي (توضیح داده شد که الزم نیست نام یا اسم رمز 

)خواستار اطالع از نتیجـه پـژوهش بودنـد    کنندگان شرکتکه 

.خود را بنویسند

هـاي آمـوزش راهبردهـاي تنظـیم هیجـانی      خالصه جلسـه 

؛شده است ارائهدر جدول یک ]8برگرفته از [

هاي آموزش راهبردهاي تنظیم هیجانیخالصه جلسه -1جدول 

توضیحاتجلسات

.و لزوم استفاده از تنظیم هیجان يساز مفهومبرقراري ارتباط، اول

آموزش آگاهی از :دوم

هیجانات مثبت

جه به و آموزش تو)و عشق يمند عالقهشادي، (ها آموزش آگاهی از هیجانات مثبت و انواع آن

مثال  عنوان به(همراه با مثال به صورت تجسم ذهنی  ها آنهیجانات مثبت و لزوم استفاده از 

).آور يشادتجسم یک صحنه و حادثه 

و آموزش توجه )اضطراب، غمگینی، خشم و نفرت(ها آموزش آگاهی از هیجانات منفی و انواع آنآموزش آگاهی از :سوم
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تجسم  عنوان به(تجسم ذهنی  صورت بههمراه با مثال  ها آنو لزوم استفاده از به هیجانات منفی هیجانات منفی

).یزانگ نفرتیک صحنه 

آموزش پذیرش :چهارم

هیجانات مثبت

هیجانات مثبت و پیامدهاي مثبت و )باال یا پایین(آموزش پذیرش بدون قضاوت میزان و تعداد 

.منفی استفاده از این هیجانات

 آموزش پذیرش:پنجم

هیجانات منفی
.این جلسه همانند جلسه چهارم بود، اما آموزش مربوط به هیجانات منفی بود

آموزش ارزیابی :ششم

مجدد و ابراز هیجانات 

مثبت

،)و عشق يمند عالقهشادي، (آموزش تجربه ذهنی هیجانات مثبت به صورت تجسم ذهنی 

.بازداري ذهنی و آموزش ابراز مناسب این هیجانات

آموزش ارزیابی :هفتم

مجدد و ابراز هیجانات 

منفی

، ابراز نامناسب و بازداري )اضطراب، غمگینی، خشم و نفرت(آموزش تجربه ذهنی هیجانات منفی 

کلی جلسات  يبند جمعشایان ذکر است که در پایان این جلسه .از ابراز نامناسب این هیجانات

.آموزشی نیز صورت گرفت

هایافته

ــانگین و ان ــش  می ــنی دان ــار س ــراف معی ــوزان ح 390/2آم

ــود ±821/14 ــر  9.ســال ب ــودنی)درصــد 45(نف ــاي از آزم ه

فرزنــد دوم )درصــد 25(نفــر  5پــژوهش فرزنــد اول خــانواده، 

.فرزند سوم خانواده بودند)درصد 30(نفر  6خانواده و 

انحــراف آزمــون یشپــدر مرحلــه نتــایج نشــان داد بررسـی  

ابی مثبت در گروه کنترل برابـر بـا   ترس از ارزی میانگین±معیار

)192/6±206/39(و در گروه آزمایش برابـر بـا   )40±683/6(

میـانگین و انحـراف معیـار     آزمون پسهمچنین در مرحله  .بود

ــا      ــر بـ ــرل برابـ ــروه کنتـ ــت در گـ ــابی مثبـ ــرس از ارزیـ تـ

ــا  )107/38±290/6( ــایش برابـــــر بـــ و در گـــــروه آزمـــ

.بود)601/33±945/5(

ــتفاده ا ــراي اس ــونب ــل  ز آزم ــل تحلی ــک مث ــاي پارامتری ه

باشـد کـه بـدین    فرض ضروري مـی کوواریانس رعایت دو پیش

جهـت بررسـی نرمـال     ویلـک  –ي شـاپیرو  منظور مقادیر آماره

ــایش      ــروه آزم ــت در گ ــابی مثب ــرس از ارزی ــع ت ــودن توزی ب

)934/0P=981/0؛=Shapiro-Wilk( و گـــــروه کنتـــــرل

)870/0P=967/0؛=Shapiro-Wilk(همچنین مقـادیر  .بود

هـاي نمـرات   واریانسي لوین نشان داد که فرضیه تساوي آماره

آزمــون پــستــرس از ارزیــابی مثبــت در دو گــروه در مرحلــه 

)326/0P=047/1؛=F(بــــدین ترتیــــب شــــود ورد نمــــی

.هاي آزمون پارامتریک رعایت شده استفرضپیش

دو گروه آزمایش و کنترل پس از تعدیل نمرات  تحلیل کوواریانس نمرات ترس از ارزیابی مثبت در -2جدول 

در دانش آموزان داراي اضطراب اجتماعی آزمون پیش

توان آزمونSSdfMSFPمنبعمتغیر

ترس از ارزیابی مثبت

233/7741233/774127/87001/083/0آزمایش

63/67163/67612/7012/030/0گروه

067/15118163/15خطا

2673120کل

05/0p<

تحلیــل کوواریــانس نتــایج حاصــل از اعمــال روش آمــاري 

راهبردهاي تنظیم هیجانی بـر   آموزشدر زمینه تأثیر  راهه یک

آموزان پسـر مبـتال بـه    دانشترس از ارزیابی مثبت  عالئمروي 

دهـد  نشان مـی  2اختالل اضطراب اجتماعی مندرج در جدول 

ترس از ارزیابی مثبـت بـه   زمونآ یشپکه پس از تعدیل نمرات 

و  هـاي آزمـایش  وواریانس، بـین نمـرات گـروه   وسیله تحلیل ک

جدول  نتایجکه  طور همان.دار وجود داشتکنترل تفاوت معنی

دار بـود معنـی  از نظـر آمـاري  دهد، اثر اصلی گروه نشان می 2
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)012/0=p(. 2راهـه در جـدول    نتایج تحلیل کوواریانس یـک 

و  1و بـا درجـات آزادي    F،612/7با مقدار  بیانگر آن است که

راهبردهـاي تنظـیم   آموزش، اثر 012/0دار در سطح معنی 18

آمـوزان  ترس از ارزیابی مثبـت دانـش   عالئمهیجانی بر کاهش 

تـوان آزمـون   .دار اسـت پسر مبتال به اضطراب اجتماعی، معنی

راهبردهـاي تنظـیم هیجـانی     آمـوزش دهد که تـأثیر  نشان می

.است30%

بحث 

راهبردهاي آموزش هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی 

آمـوزان  تنظیم هیجانی در کاهش ترس از ارزیابی مثبت دانـش 

.پسر مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی بود

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مداخله آموزش 

راهبردهاي تنظیم هیجانی در کاهش ترس از ارزیابی مثبت، به 

از طریق افزایش  ها آنها و تعدیل واسطه شناخت هیجان

.بود مؤثرهاي منفی، هاي مثبت و کاهش هیجانهیجان

آموزش راهبردهاي تنظیم هیجانی در کاهش مداخله  ،بنابراین

آموزان پسر مبتال به اختالل ترس از ارزیابی مثبت دانش

.است مؤثراضطراب اجتماعی 

هـاي پیشـین همچـون نتـایج     این یافته بـا نتـایج پـژوهش   

ــژوهش  ــاران Goldinپ -LopezوKovacsو]11[و همک

Duran]12[   همســو و هماهنــگ بــوده اســت.Goldinو

م هیجـانی  هاي تنظیدریافتند که آموزش مهارت ]11[همکاران

وKovacs.شـود اضـطراب اجتمـاعی مـی    عالئمباعث کاهش 

Lopez-Duran]12[ مبتنـی بـر تنظـیم     درماندریافتند که

افسـردگی دوران کــودکی   هـاي نشـانه هیجـانی باعـث کـاهش    

.شودمی

هـاي گذشـته در حـوزه    در پژوهش حاضر هماننـد پـژوهش  

ریق درمان مبتنی بر راهبردهاي تنظیم هیجانی سعی شد از ط

آگاهی، پذیرش، ابراز و ارزیابی مجدد هیجانات و عواطف مثبت 

و منفی، باورهاي ناکارآمد در مورد ارزیابی مثبت دانش آموزان 

کـاهش   بین فرديهاي مبتال به اضطراب اجتماعی در موقعیت

ــارانو  Goldin.یابـــد کـــه آمـــوزشمعتقدنـــد ]11[همکـ

نـایی فـرد در   راهبردهاي تنظیم هیجانی از طریـق افـزایش توا  

ماننـد تمرکـز   (نیسـت   مـؤثر چرخش توجهش از آنچه مفید یا 

روي افکار منفی و ناکارآمد در فرد مبتال به اضطراب اجتمـاعی  

و توجه بـه آنچـه مفیـد و    )هاي مثبت دیگراندر مورد ارزیابی

تواند به تعدیل تجربـه هیجـانی یـا بـه عبـارتی      است، می مؤثر

گیـري  با فاصله ،همچنین.کندپذیري توجه در او کمک انعطاف

، افـراد مبـتال بـه اضـطراب اجتمـاعی      از افکار منفی و ناکارآمد

که ترس از ارزیابی مثبت دیگران، را فقط به عنوان آزمودند یم

عی نیستند مورد مشـاهده قـرار   قکه لزوماً واو احساساتی افکار 

بـا آمـوزش   .داده و به این طریق این نوع ترس را کاهش دهند

هاي صـحیح ابـراز و   ردهاي تنظیم هیجان و آموزش روشراهب

بیان هیجانات و احساسات در گروه آزمـایش، افـراد مبـتال بـه     

هاي صـحیح مقابلـه   ها و شیوهاختالل اضطراب اجتماعی روش

با مشکالت، وقایع و نحوه ارتباط و تعامل صحیح با اطرافیان را 

بهتر فرد مبتال  تواند منجر به روابطو این موضوع می موزندآمی

هاي غیرمنطقـی  به اضطراب اجتماعی با دیگران و کاهش ترس

.]15[از ارزیابی دیگران گردد

 ها آنها و تغییر نوع تفسیر همچنین با توجه به این آموزش

تر، فـرد مبـتال بـه اخـتالل اضـطراب اجتمـاعی       به نحو منطقی

کند و هاي دیگران پیدا میتري از وقایع و ارزیابیتفسیر صحیح

شود که کمتر در روابط بـا دیگـران   این نگرش مثبت باعث می

هاي مثبت دیگران احساس و کمتر از ارزیابی شودمشکل دچار 

در جلسـات مربـوط بـه     ،از سـوي دیگـر  .ترس و ناراحتی کند

این بینش بـه افـراد مبـتال     ،آموزش راهبردهاي تنظیم هیجانی

نسـبت بـه    ها آنکه شود میبه اختالل اضطراب اجتماعی داده 

آمیـز و نادرسـتی   افکار و عقاید فاجعه ،برقراري روابط با دیگران

شود یک سوگیري منفی و گزینشـی نسـبت   دارند که باعث می

 هـا  آنهاي مثبت و منفی برقراري روابط با دیگران و ارزیابیبه 

شـود در مـواقعی   آموزش داده مـی  ها آنپیدا کنند، بنابراین به 

هاي دیگران هیجانات منفی همچون ترس زیابیکه نسبت به ار

کنند، افکار منفـی خـود را در یـک موقعیـت مناسـب      پیدا می

ها یادداشت کرده و سپس افکار نادرسـت  نسبت به این ارزیابی

تـر جـایگزین کننـد تـا در آینـده در      خود را بـا افکـار منطقـی   

هاي مشابه از این افکار منطقی استفاده کنند، که ایـن  موقعیت

موارد باعث کاهش ترس از ارزیـابی مثبـت در افـراد مبـتال بـه      

.شوداختالل اضطراب اجتماعی می

ــژوهش حاضــر  ــین نتیجــه حاصــل از پ در مجمــوع در تبی

توان به شیوه آموزش راهبردهـاي تنظـیم هیجـانی اسـتناد     می
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هـاي منفـی و   کـه در آن کـاهش و کنتـرل هیجـان     ]10[کرد

هـا مـورد توجـه قـرار     هیجان عملکرد و نحوه استفاده مثبت از

ــی ــردم ــا شــیوه .گی ــراد ب ــن روش، اف ــناختی از در ای ــاي ش ه

شان آشـنا شـده و آگـاهی هیجـانی     هاي مثبت و منفیهیجان

ــی  ــزایش م ــود را اف ــدخ ــوزش  .]9[دهن ــه آم ــایج در زمین نت

کـه افـراد بـا توجـه     دهاي تنظیم هیجانی بیانگر آن استراهبر

، بـازبینی و  هـا  آنر مـورد  هاي مثبت و تفکر دکردن به هیجان

 ،هاي مثبت و منفـی کنترل خلق مثبت و ارزیابی مجدد هیجان

ــی و    ــق منف ــاهش خل ــه ک ــمب ــانه عالئ ــطراب و نش ــاي اض ه

.]8[کنندکمک می شاناجتماعی

تـوان بـه انتخـاب    هاي این پژوهش مـی از جمله محدودیت

آموزان پسر مقطـع اول دبیرسـتان شهرسـتان آمـل، بـه      دانش

معه و نمونه تحقیق و نداشتن مرحله پیگیـري اشـاره   عنوان جا

گـردد در صـورت امکـان، از    در این زمینـه پیشـنهاد مـی   .کرد

هـاي سـنی و مقـاطع تحصـیلی     هاي دختر و پسر با گروهنمونه

هاي آینده مرحلـه پیگیـري   مختلف استفاده شود و در پژوهش

گـردد  پیشـنهاد مـی  همچنـین  .بعد از مداخله نیز انجام گیـرد 

ــ ــه پ ــر روي نمون ــر ب ــکل از ژوهش حاض ــراد اي متش داراي اف

ضـمناً در  .اجرا گـردد اضطراب اجتماعیاز ی به غیر هایاختالل

صورت امکان، بهتر است پژوهش حاضر روي یک نمونه بـالینی  

.نیز انجام گیردبا مرحله پیگیري 

زش راهبردهـاي تنظـیم   مودر این پژوهش، آ:گیرينتیجه

هـاي تـرس از ارزیـابی مثبـت دانـش      نهو نشـا  عالئـم هیجانی، 

مبتال بـه اخـتالل اضـطراب اجتمـاعی را بـه طـور       پسر آموزان 

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که .داري کاهش دادمعنی

آموزش راهبردهاي تنظیم هیجانی به دانش آمـوزان مبـتال بـه    

کند تـا عـواملی کـه برانگیزاننـده     اضطراب اجتماعی کمک می

ی مثبت هستند را بازشناسند و منطق و باورهاي ترس از ارزیاب

بر اساس نتایج پژوهش .غلط خود را در این زمینه تغییر دهند

حاضر، به درمانگران و روانشناسان حوزه اختالالت اضـطرابی و  

گردد به عنوان بخشی از رونـد درمـان بـه    هیجانی پیشنهاد می

بـتال  بررسی و شناسایی سبک خودکار تنظیم هیجان در فرد م

هاي تنظـیم هیجـانی   پرداخته و در صورت لزوم آموزش مهارت

همچنـین بـر مبنـاي نتـایج     .را در برنامه کار خود قـرار دهنـد  

بـه معلمـان، روانشناسـان و مشـاوران      توانمی پژوهش حاضر،

مدرسه پیشنهاد نمود کـه بـا اسـتفاده از ایـن روش در جهـت      

عی و بهبـود  هاي اختالل اضـطراب اجتمـا  و نشانه عالئمکاهش 

.آموزان داراي اضطراب اجتماعی بکوشندکارکرد دانش

تشکر و قدردانی

و تحـت حمایـت   ده این پژوهش با هزینه شخصی انجام شـ 

ــت   ــوده اس ــازمانی نب ــیچ س ــالی ه ــش.م ــه دان ــوزان از کلی آم

شـان   در این مطالعه به خاطر همکـاري صـمیمانه   کننده شرکت

.شود تشکر و قدردانی می
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Introduction: Social phobia disorder is considered among the anxiety disorders in which anxiety

appears in certain situations or against special non threatening objects. As a result, the person

avoids these situations or objects completely or endures them with intense anxiety. The present

study was conducted to investigate the efficacy of emotional regulation strategies training on

reduction of fear of positive evaluation of male adolescence students suffering from social phobia

disorder.

Materials and Methods: This study was a experimental with pretest-posttest design. From Twenty

male adolescence tenth graders suffering from social phobia disorder were selected through

multistage cluster sampling, and were randomly placed into two groups of experiment (10 persons)

and control (10 persons). The data collection included clinical interview, Liebowitz Scale for

Children and Adolescents Social Anxiety and The Fear of Positive Evaluation Scale of Weeks. 7

sessions of emotional regulation strategies training were implemented for the experimental group.

The control group received no intervention. Data were analyzed using SPSS software version 16

and ANOVA.

Results: The results indicated that there was a significant difference between the two groups after

the emotional regulation strategies training for the students suffering from social phobia disorder

(P<0.01).

Conclusion: Training of emotional regulation skills can decrease the fear of positive evaluation

symptoms among the male social phobia school students.

Keywords: Emotional regulation strategies training, Social phobia disorder, fear of positive

evaluation.
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