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 چکیده
 ه،یناسازگار اول های واره طرحنقش بررسی این پژوهش با هدف هدف: 

 یشناخت میتنظ راهبردهایو  یرفتار بازداری-سازی فعال ستمیس

اختالل  یدارا آموزان دانش یاضطراب اجتماع بینی پیشدر  جانیه

این پژوهش روش تحقیق در  روش:. ه استی انجام گرفتریادگی

 ۀیلک را پژوهش یآمار ۀجامعاست. همبستگی  از نوعتوصیفی 

 بوشهر شهر یریادگی اختالل زکمر به کننده مراجعه آموزان دانش

 روش به آموز دانش 232 پژوهش ۀنمونبرای . دهد می لکیتش

از طریق  ها داده آوری جمع .ندا هشد انتخاب دسترس در یریگ نمونه

-سازی فعال های سیستم(، 9111یانگ ) ۀوار طرح های نامه پرسش

 شناختی تنظیم راهبردهای ،(9111) وایت و رفتاری کارور بازداری

 اجتماعی اضطراب و (2002) اسپینهاون و کرایچ گارنفسکی، هیجان

 .ه استانجام گرفت (2000) کانور، دیویدسون، چرچیل، شرود و فوا

 آماری روش از استفاده با ها نامه پرسش اجرای از حاصل های داده

 دهد مینشان  ها یافته :ها یافته. ه استشد تحلیل و تجزیه رگرسیون

و ی رفتار بازداری-سازی فعال ستمیس ه،یناسازگار اول های واره طرحکه 

 یاضطراب اجتماع بینی پیشدر  جانیه یشناخت میتنظ راهبردهای

توجه با  :گیری نتیجه نقش دارند. یادگیری اختالل یدارا آموزان دانش

 بازداری-سازی فعال ستمیس ه،یناسازگار اول های واره طرحنقش به 

بروز و نگهداری  در جانیه یشناخت میتنظ راهبردهایو  رفتاری

با  توان میدارای اختالل یادگیری،  آموزان دانشاضطراب اجتماعی در 

اب اجتماعی این راضط اختاللاز پیشگیری  برای آنهاشناسایی 

 .کرد اقدام آموزان دانش
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Abstract 
Objective: The purpose of this study is to 

investigate the role of early maladaptive schemas, 

behavioral activation-inhibition system and 

cognitive emotion regulation strategies in 

predicting the social anxiety within the students 

with learning disorder. Method: The research 

method was descriptive and correlational. The 

population was all the students referring to 

Learning Disorder Center in Bushehr. From this, 

232 students was selected using available sampling 

method. The research instruments consisted of 

Young Schema (1999), Behavioral Activation-

Inhibition Systems (Carver & White, 1994), 

Cognitive Emotion Regulation Strategies 

(Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2002) and Social 

Anxiety (Connor, Davidson, Churchill, Sherweed 

& Foa, 2000) Questionnaires. To analyze the data, 

regression analysis was used. Results: The results 

showed that early maladaptive schemas, behavioral 

activation-inhibition system and cognitive emotion 

regulation strategies had some role in predicting the 

social anxiety within the students with learning 

disorder. Conclusion: Regarding the role of the 

early maladaptive schemas, behavioral activation-

inhibition system and cognitive emotion regulation 

in revealing and maintaining the social anxiety 

within the students with learning disorder, we can 

prevent the social anxiety disorder to appear in 

these students, if we can identify them. 

 

Keywords: Learning disorder, social anxiety, 

cognitive emotion regulation, behavioral 

activation-inhibition system, early maladaptive 

schemas. 
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 مقدمه

که از  است، از جمله مشکالتی 9ل یادگیریالاخت

تربیتی و  یشناس رواندیرباز مورد توجه متخصصان 

 ۀکمیت بق تعریفاطم .حتی پزشکی بوده است

یادگیری به اختالل ، 2یادگیری اختاللمشترک ملی 

که به  شود میاطالق  ناهمگنی از اختالالت هگرو

و کاربرد گوش  فراگیریصورت دشواری جدی در 

خواندن، نوشتن و محاسبه تظاهر ، دادن، حرف زدن

 شناختی عصبمنشأ  این اختالالت احتماالً .کند می

داشته دارای یک روند تحولی است که از پیش از 

 کند میی ادامه پیدا سال دبستان شروع و تا بزرگ

. (2091رزا، کوبیتویچ و شرگیل، )مرازیک، نایدو، بو

 در یینارسا و یریادگی التکمش صورت به یناتوان نیا

 در سن، با متناسب یلیتحص های مهارت سبک

 التکمش نیا. شود می ارکآش یلیتحص ۀیاول های سال

 ای یتحول های اختالل و یذهن های ناتوانی با یارتباط

 ،3آمریکا پزشکی روان انجمن) ندارد یتکحر-یعصب

درصد  95تا  5اختالل یادگیری تقریبآ در . (2093

 تواند میجمعیت فراوانی دارد، همچنین این اختالل 

 زسیگر، و چمبریر) زمینه ساز اختالالت اضطرابی باشد

 (. 2001، فارنهامو  پریموزیچ-چامورو ؛2092

به  اضطراب اجتماعی نقشبیانگر  تحقیقاتی شواهد

افت  بینی پیشر عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار د

 استدارای اختالل یادگیری  آموزان دانشتحصیلی 

 مشکالت ترین شایع از یکی اضطراب. (2091)تولین، 

 اصلی ویژگی .آید می شمار به جوامع اجتماعی-روانی

 و ناخوشایند مبهم، احساس یک معموالً اضطراب،

 مثل سردرد، عالیمی با مواقع اکثر که است فراگیر

و  یاحساس تنگ قلب، ریعس تپش کردن، عرق

 و معده در مختصر ناراحتی سینه، ۀدر قفس یفشردگ

 آرام و حرکتی بی در ناتوانی و قراری بی و عدم آرامش

 های نشانههمگی  که است همراه ایستادن، یا نشستن

 )سادوک، است مرکزی عصبی دستگاه در آشفتگی

(. 9311گنجی،  ۀ؛ ترجم2095دروئیز،  و سادوک

 و شایع اختاللی 1اجتماعی باضطرا اختالل

 اختالالت بین در بر هزینه و همچنین کننده ناتوان

 این که ذکر است شایان .دشو می محسوب روانی

اختالالت  سایر و افسردگی اختالل با تواند می اختالل

 زندگی های جنبه از یبسیار بر و شود همراه اضطرابی

. (2092)آدرکا،  بگذارد ثیرآن تأ به مبتال افراد

 از پیوسته و آشکار ترس به اجتماعی اضطراب

 که شود می اطالق یعملکردو  اجتماعی های موقعیت

 های موقعیتدر  شرکت مورد در منفی ارزیابی سبب

از  فرد جدایی و دورافتادگی به تواند می و شده ارتباطی

 درمان عدم صورت در گردد. همچنین منجر اجتماع

 و مزمن کامالً صورت به تواند میاختالل  این ،مناسب

 بسیار و استرس تنش موجب و دربیاید ای کننده ناتوان

)انجمن  شود فرد ۀروزمر های فعالیت و روابط در حتی

 رِیاخ (. مطالعات2093روان پزشکی آمریکا، 

 اضطراب وعیش که دهد مینشان  گیرشناسی همه

 یدارا طول عمر در یعموم تیجمع در یاجتماع

 )جی، آنتونی، کورنر است درصد 96تا  1/2از  ای دامنه

و  ت نوجوانانیجمع انیم در( و 2092آیکن،  و

 (.2092و کالرک،  الی) است تر شایع کودکان

ناسازگار  های واره طرحکه  دهد مینشان تحقیقات 

برای تشدید اختالالت  ای زمینه تواند می 5اولیه

؛ اسپنس و رابی، 2092، آلفانو و بیدل) اضطرابی باشد

الگوها یا  ها واره طرح. (2091، جان و وینر؛ 2096

عمیق و فراگیری هستند که از  های مایه درون

 های احساسو  ها واره شناخت، ها ، هیجانها خاطره

در دوران کودکی و  معموالً ؛اند شدهبدنی تشکیل 

، در مسیر زندگی تداوم دارند اند گرفته لنوجوانی شک

در  (.2092، نگ و چان)گو به شدت ناکارآمد هستند 

در  قالبیصورت  به را واره طرح شناختی رشد ۀحوز

شکل  تجربه یا واقعیت اساس بر که گیرند می نظر

 را خود تجاربکه  کند کمکافراد  به تا گیرد می

و  هیجانی الگوهای ناسازگار های واره طرح .تبیین کنند

 در که هستندفرد  در رسان آسیب خود شناختی

 مسیر در و گرفته شکل ذهن در تحول و ابتدای رشد

(. 2091، ترنر، آسپین و گیلمن) شوند می زندگی تکرار
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 ۀدربار افراد که باورهایی هستند اولیه های واره طرح

 ارضا از معمول طور به دارند و محیط و دیگران خود،

 در عاطفی اولیه به خصوص نیازهای نیازهای نشدن

یانگ باگ، کاکس، ) گیرند میسرچشمه  کودکی دوران

 همانند ها واره طرح که (. از آنجا2091، و کلی

 و روند می کار به پردازش اطالعات برای ارچوبیچ

 به نسبت افراد عاطفی های واکنش ۀکنند تعیین

 گفته ،هستند بین فردی روابط و زندگی های موقعیت

 به ؛دارندرابطه  از زندگی رضایت با که است شده

 رضایت دارند، خود زندگیاز  که کسانی مثال، عنوان

 بندی طبقهشکلی  به را شان زندگی به مربوط اطالعات

 اما ،شود بخشی لذتنتایج  به منتهی که کنند می

 های جنبه به نیستند، راضی خود زندگی از که کسانی

افسردگی و اضطراب زندگی مثل افکار منفی، منفی 

، خورشیدزاده) دارند بیشتری گرایش اجتماعی

 که همچنین کسانی .(9310و دالور، سهرابی  برجعلی،

 استفادهطور افراطی  به ناسازگار های واره طرح از

 قرار منفی زندگی حوادثثیر تأ تحت بیشتر ،کنند می

 (.2091و همکاران،  ترنر) گیرند می

جدید از نقش عوامل مزاجی در بروز  های پژوهش

 تی. فعالدکن میحمایت  اضطراب و تشدید

 عوامل نیمهمتر از یکی یررفتا-مغزی های سیستم

 وبه نقل از گری ) یگر توسط هک است یمزاج

و  یگر ( مطرح شده است.2000، نوتون مک

 تیتقو به تیحساس ۀینظر در (2000) نگتون مک

 ستمیسسه  شامل که ندا هارائه نمود یستیز یالگو

 نوتون مکو  یگر اعتقاد به است.  یرفتار-یمغز

 اساس یتاررف-یمغز های سیستمن یا (2000)

 به آنها از کی هر تیو فعال هستند یفرد های تفاوت

 و ترس رینظ متفاوت یجانیه های واکنش یفراخوان

 ساز فعال ستمیس ستم،یس نیاول. انجامد می اضطراب

 هیتنب فقدان و پاداش یشرط های محرک به یرفتار

 نیا تیحساسش یافزا و تیفعال. دهد میپاسخ 

 رفتار ،مثبت های هیجان یفراخوان موجب ستمیس

ستم، یس نیدوم .دشو می2فعال اجتناب و 2آورد روی

 های محرک به که است یرفتار یبازدار ستمیس

 به نیهمچن و پاداش فقدان و هیتنب یشرط

 پاسخ یذات آور ترس های محرکو  دیجد های محرک

 حالت یموجب فراخوان ستمیس نیا تیفعال .دهد می

 ،1پذیر فعل اجتناب ،یرفتاربازداری  و اضطراب یعاطف

 نیسوم .گردد می ییبرپا و توجه شیافزا ،یخاموش

 یساختار ازنظرکه  ز استیگر-زیست ستمیستم، سیس

 های محرک به و مرتبط پوتاالموسیو ه گدالیآم با

بر  یمبتن 90مبرلیک مدل. باشد می حساس آزارنده

 است شده یطراح تیتقو به تیحساس ۀینظر

 بر هینظر نیا .(2090 ،یرگ -نلسون شل ویمبرل، می)ک

 را عمده ستمیس سه که است تیشخصولوژی یب اساس

 نی. اداند می یفرد های تفاوت یربنایز مغز در

-زیگر-جنگ ستمیس از اند عبارتمغزی  های سیستم

 یستم بازداریس و یرفتار سازی فعال ستمیس ،انجماد

 عالئم به پاسخ در یرفتار سازی فعال ستمیس .یرفتار

 رفتار انجماد به منظور -زیگر-جنگ ستمیسپاداش و 

 یشرط ۀآزارند های محرک به پاسخ در فرار و اجتناب

 یاصل ۀفیوظ مقابل . درشود می فعال یرشرطیغ و

ن یب فصل مناقشات و حل یرفتار یستم بازداریس

 استاجتناب( -کیینزد تعارض )مانند یرقابت اهداف

 بر یمبتن مبرلیک مدل(. 2090و همکاران،  )کیمبرل

 دور علل و هم کینزد علل هم که است فرضن یا

 علل دور .شود می یاجتماع اضطراب اختالل باعث

ستم یس زیاد تیحساس به کهاست  یعوامل شامل

 کند می فرض مدلاین  .شود می منجر یرفتار یبازدار

 با ای پیچیدهو  99متقابلسبک  به عوامل نیا یتمام که

اختالل  تداوم و جادیا به منجر و دارند تعامل هم

همکاران، )کیمبرل و  شوند می یاجتماع اضطراب

مطالعات نشان داده است که  نی(. همچن2090

رفتاری  سازی فعالو سیستم  یرفتار یستم بازداریس

لی و ) کند بینی پیش را یاضطراب اجتماع تواند می

گری، -نلسون مبرل ویک شل،یم هانت،؛ 2091گومز ، 

2090). 
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روانی از جمله  های اختاللدر هیجان نقش مهمی 

 شاید به این خاطر که ؛کند میاختالالت اضطرابی ایفا 

به  92تنظیم هیجان. انسان باید عقالنی و منطقی باشد

تعدیل  که به منظور تغییر یا شود میاعمالی اطالق 

در متون . رود میکار  یک حالت هیجانی به

، این مفهوم اغلب به منظور توصیف شناختی روان

منفی به کار رفته است. هرچند  ۀیند تعدیل عاطفارف

یندهای هشیار افر ۀنددر برگیر تواند میتنظیم هیجان 

 نیازمند آگاهی و راهبردهای آشکار نیست باشد، الزاماً

 (.9316، پرور عفتو  رلوینص ساری عالی ،یمانینر)

کار  ههمراهی تنظیم هیجان ببه ندرت بدون  ها هیجان

عبارت دیگر تنظیم هیجانی یک . به شود میبرده 

پاسخ هیجانی است. این  های گرایشذاتی از  ۀجنب

تنظیم مرز مبهمی را ارتباط ذاتی بین تولید هیجان و 

دیگری  یابدیکی پایان که هنگامی  ؛کند میایجاد 

ید و که تول کنند میاستدالل  ها بعضی. شود میشروع 

، جان و )گروس اند شدههم تنیده  تنظیم هیجان در

 های لفهؤمیکی از  تنظیم شناختی هیجان (.2003

مرتبط با اضطراب است. تنظیم شناختی  شناختی روان

که به منظور  شود میی اطالق یهیجان به راهبردها

ارب هیجانی استفاده افزایش یا نگهداری تج کاهش،

اهبردهای تنظیم شناختی ر(. 2091، مالزسا) دشو می

 های راه ۀدهندهستند که نشان  یهای کنشهیجان 

و اتفاقات ناگوار  زا تنش های کنار آمدن با وضعیت

تنظیم هیجان به (. 2091 لی، وو و وانگ،   )لی، است

و تعدیل تجربه و ابراز  ها هیجانتوانایی شناخت 

که از نخستین مراحل رشد و  شود میهیجان اطالق 

 های جنبه ۀانی به صورت فراگیر در همتحول رو

و همچنین جزیی از  شود میه زندگی به کار بست

)بشارت و  شود میفرایند اجتماعی شدن محسوب 

(. افرادی که از راهبردهای تنظیم 9313بزازیان، 

ن منفی مانند نشخوار فکری، شناختی هیجا

در  ،کنند میو مالمت خویش استفاده  انگاری فاجعه

 ها پژوهشهستند.  پذیر آسیببرابر مشکالت هیجانی 

ه راهبردهای تنظیم شناختی نشان داده است ک

ار فکری، مقصر دانستن هیجان منفی مانند نشخو

پنداری با اختالالت اضطرابی نظیر  آمیز فاجعهخود، 

 ،استراوس)در کودکان رابطه دارد  راب اجتماعیاضط

 و هیمبرگ  بال،  ،گلدینورنر،؛ 2091  کیویتی و هاپرت،

 و کلور ایرانی ،کلوری پورمحسنی؛ 2099گراس، 

تنظیم شناختی  های لفهؤم (.9311،  زاده رانیطه

دختر  آموزان دانشمتغیر نگرانی را در  تواند میهیجان 

دیگر هم  ۀکند. نتایج یک مطالع بینی پیشو پسر 

مقصر دانستن خود و  و ینشخوارفکرکه  دهد مینشان 

 اضطراب باشد عامل ایجاد نگرانی و تواند میدیگران 

 (.2091، ترناوسکاو  میهالکا)

 توان میقبلی چنین  های پژوهشبر اساس نتایج 

 ستمیس ه،یناسازگار اول های واره طرحکه  گفت

 میتنظ راهبردهایو  یرفتاری بازدار-سازی فعال

در اضطراب مهم  های لفهؤماز جمله  جانیه یشناخت

. ندتهسی ریادگیاختالل  یدارا آموزان دانش یاجتماع

 تواند می یدو کاربر یادیلحاظ بن پژوهش حاضر از

 یمبان یادیلحاظ بن باشد. از تیحائز اهم

-سازی فعال ستمیس ه،یناسازگار اول های واره طرح

 جانیه یشناخت میتنظ راهبردهایو  یرفتار بازداری

با  آموزان دانشمسائل در بروز مشکالت و  آنهاو نقش 

لحاظ  را روشن خواهد کرد. از اختالل یادگیری

 نقشبا آشکار ساختن  درو میانتظار نیز  یکاربرد

 اریرا در اخت یدی، اطالعات مفمتغیرهای مذکور

 گری، مشاوران و دشناسان روانآموزش،  اندرکاران دست

 زیادوع یقرار دهد. ش تیو ترب میمتخصصان تعل

ز استفاده ا نیز و آموزان دانشدر  یریگادی های اختالل

 شناسی آسیب ۀنین پژوهش در زمیج اینتا

 دیگر از یریادگی اختاللتال به مب آموزان دانش

بنابراین هدف  .ن مطالعه استیمهم ا های ضرورت

ناسازگار  های واره طرحپژوهش حاضر این است که آیا 

و  یرفتار بازداری-سازی فعال ستمیس ه،یاول

 یاضطراب اجتماع، جانیه یشناخت میتنظ راهبردهای

 بینی پیشی را ریادگیاختالل  یدارا آموزان دانش

 ؟دکن می
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 روش

 و اهداف به توجه با پژوهش این کلی طرح

 .استتوصیفی از نوع همبستگی  آنت ماهی

 آماری ۀجامع: گیری نمونهجامعه آماری، نمونه و روش 

ارجاع  یادگیری اختالل با آموزان دانش ۀکلی شامل

یادگیری  اختاللشده از سوی مدارس به مرکز  داده

 شهر بوشهر در سال تحصیلیآموزش و پرورش 

در این  .ه استبود نفر 530 تعداد  به ،9312-9312

پژوهش با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول 

با استفاده از روش  آموز دانش 232مورگان تعداد 

در دسترس انتخاب و مورد پژوهش قرار  گیری نمونه

 تا 1 سن شامل پژوهش به ورود های مالکگرفتند. 

ز ا 995 تا 25بین هوشبهر ۀنمر کسب و سال 99

 .است وکسلر کودکان هوشی ۀتجدیدنظرشد مقیاس

خانواده  ایکودک  یشامل عدم همکار نیز خروج کمال

 های اختاللو داشتن  از مراحل پژوهش کیدر هر

 اصل نیچند هک است رکذ به الزم .ه استبود همراه

 ن پژوهشیا بر کنندگان شرکتبا  رابطه در یاخالق

 و آگاهانه تیرضا شامل اصول نیا ه است.بود مکحا

 از نانیاطم حصول، پژوهش در تکشر یبرا داوطلبانه

 یرازدار و یخصوص میحر حفظ اطالعات، یافشا عدم

 .است

 ابزار

 توسط نامه پرسش این: یانگ ۀوار طرح ۀنام پرسش

 ناسازگار ۀوار طرح 95ارزیابی  ( برای9111) یانگ

: از عبارتند ها واره طرح است. این شدهساخته  اولیه

 /اعتمادی بی ،ثباتی بیطرد/ ،یجانیهمحرومیت 

نقص/شرم،  ،یگانگیب /یاجتماع یانزوا ،یبدرفتار

 به نسبت یریپذ بیآس ،کفایتی بی/یشکست وابستگ

 اریکفدا اطاعت،گرفتار، /نایافته تحول خود بیماری،

 ،انتقادی بیش /سرسختانه معیارهای هیجانی، بازداری

این افی. کنا داری خویشتنو  منشی بزرگ /استحقاق

 اساس بر پرسش هر گویه است. 25دارای  نامه پرسش

امالً ک =9) شود می گذاری نمره ای درجه 6مقیاس  یک

 هر میانگین درست(. چنانچه امالًک =6نادرست و 

 ارآمدکنا واره طرح آن باشد 5/2 از بیشتر مقیاس خرده

 های هشپژو در ابزار این رواییو  پایایی .است

بارانوف، یی و وا) است رسیده اتاثب به متعددی

 توسط ایراندر  نامه پرسش این (. هنجاریابی2002

است.  شده انجام تهران های دانشگاه ( در9325) آهی

پژوهش حاضر این پرسشنامه توسط معلم تکمیل در 

روایی همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ شد و 

 .ه استبه دست آمد 21/0و  25/0به ترتیب 

 این :بازداری-سازی فعال های ستمسیاس یمق

( ساخته شده 9111) 93ایتاکارور و وتوسط  مقیاس

ی است. اظهار خود پرسش 20 است و شامل

 2شامل  نامه پرسش این در بازداری رفتاری زیرمقیاس

یا  رفتاری بازداری سیستمحساسیت  که است هیگو

هنگام  اضطراب احساس و تهدید به دهی پاسخ

 .گیرد می اندازه را تهدید های هنشان با رویارویی

 و است گویه 93 شامل رفتاری یساز فعال زیرمقیاس

. گیرد می اندازه را رفتاری ساز فعال حساسیت سیستم

 1رت یکاس لیدر مق ها سؤال نیبه ا ها آزمودنی

امالً درست کتا ( 9 ۀنمر) ستیاز درست ن ای درجه

 یبازدار یثبات درون .دهند میپاسخ ( 1 ۀنمر) است

 55/0آن با اضطراب  یافتراق ییو روا 22/0 یرفتار

ب یضر (2009 ،ستون و داوکلوشده است )گزارش 

 سازی فعالو  یبازدار های مقیاسرونباخ خرده ک یآلفا

 گزارش شده است 29/0و  22/0 بیز به ترتین

به نقل )یمحمد(. 2005، ندریسترز و اسپیس، میمور)

( 9311انی، ، ابوالقاسمی و آقاجذبیحی قدیریاز 

 مقیاس خردهاس و یل مقکرونباخ ک یآلفاضریب 

 و سائقت به پاداش، ی، حساسیرفتار یستم بازداریس

، 22/0، 61/0، 22/0 بیرا به ترت یسرگرم یجستجو

این  حاضر تحقیق در .ندا هردکگزارش  65/0و  21/0

کل  ضرایب پرسشنامه توسط معلم تکمیل شد و

 به مذکور ۀنام پرسش کرونباخ آلفای و درونی همسانی

 .ه استآمد دست به 23/0 و 22/0 ترتیب

 راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ۀنام پرسش

( 2002) 91توسط گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون
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 هک است یچندبعد  ۀنام پرسشیک  وشده  نیتدو

 افراد یشناخت ای مقابله یراهبردها ییشناسا جهت

 یمنف یها موقعیت ای عیوقا ردنک تجربهاز  پس

 های نامه پرسش ریسا . برخالفدشو می استفاده

 اعمال و فرد ارکاف نیب ارکآش صورتبه  هک ای مقابله

 ارکاف نامه پرسش نیا ،شوند نمی قائل زیتما یو یواقع

 زا آسیب عیوقا ای یمنف ۀتجرب یک از پس را فرد

و  زیرمقیاس 1شامل  نامه پرسشاین . کند می یابیارز

در یک  نامه پرسشاین  های خپاسگویه است.  92

 «هرگز»تا  (5 ۀنمر) «همیشه» از ای درجه 5پیوستار 

این  نامه پرسش سؤاالت. شود میجمع آوری  (9 ۀنمر)

که فرد در برخورد با هر  کنند میموضوع را بررسی 

به چه چیزی  تهدیدکنندهزا و  تنش رویدادهاییک از 

نظیم ت ۀنام مربوط به پرسش های پژوهش. کند میفکر 

که تمامی  اند دادهشناختی هیجان نشان 

این آزمون از همسانی درونی خوبی  های مقیاس زیر

 های زیرمقیاسضریب پایایی  ۀو دامن برخوردار بوده

گزارش  19/0تا  62/0آن با روش آلفای کرونباخ از 

 ۀدر مطالع (.2002و همکاران،  )گارنفسکی شده است

 میتنظ ۀنام پرسش ییمحتوا ( روایی9315بشارت )

ده نفر از متخصصان  یبر اساس داور جانیه یشناخت

هر  یتوافق کندال برا بیو ضرا یبررس شناسی روان

 رش،ی، پذگری خودسرزنش های مقیاساز  کی

 یابیارز ،ریزی برنامه، تمرکز مجدد مثبت، ینشخوارگر

و  نمایی فاجعه، شماری اهمیت کممجدد مثبت، 

، 22/0، 20/0، 23/0ترتیب  به گری دیگرسرزنش

و در سطح  22/0 و25/0، 21/0 29/0، 26/0، 25/0

009/0>P همچنین  ه است،مورد تأیید قرار گرفت

، 29/0، 20/0ضرایب پایایی بازآزمایی به ترتیب 

به  20/0و  22/0، 22/0، 26/0، 23/0، 22/0  ،21/0

پژوهش حاضر این پرسشنامه  . دره استدست آمد

روایی همسانی  ضرایب توسط معلم تکمیل شد و

 ها مقیاس خردهبرای  لفای کرونباخ(آدرونی و )پایایی 

و  26/0(، 22/0و ) 23/0(، 21/0و ) 29/0به ترتیب 

و  22/0(، 25/0و ) 23/0(، 21/0و ) 22/0(، 20/0)

و  29/0( و 25/0و ) 22/0(، 22/0و ) 22/0(، 29/0)

  .ه است( حاصل شد22/0)

 نامه شپرس این :اضطراب اجتماعی ۀنام پرسش

 95توسط کانور، دیویدسون، چرچیل، شرود و فوا

( به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه 2000)

بیانگر آن  نامه پرسش. تلویحات بالینی این شده است

عالیم بالینی ترس، اجتناب و  ۀاست که در سه حیط

و دارای  کند می ارائهعالیم فیزیولوژیکی اطالعاتی را 

بودن، سادگی و آسانی  علمی کوتاه های مزیت

 های ویژگی. این ابزار با دارا بودن استگذاری  نمره

به عنوان یک ابزار معتبر  تواند می ،سنجی باثبات روان

 کار بهاجتماعی  بنجش شدت عالیم اضطرابرای س

به عنوان یک ابزار غربالگری و  تواند میعالوه  رود. به

ب برای آزمودن پاسخ به درمان در اختالل اضطرا

اجتماعی کاربرد داشته باشد و در نهایت این مقیاس 

با کارایی متفاوت را از هم تمیز  های درمان تواند می

 92 نامه پرسشاین (. 2000دهد ) کانور و همکاران، 

آن بر اساس طیف لیکرت  گذاری نمرهدارد و  گویه

( «خیلی زیاد»= 1 ۀنمرتا  «به هیچ وجه»= 0 ۀنمر)

 زیادیاز اعتبار و روایی  مذکور نامۀ پرسش. است

بار آن با روش بازآزمایی در برخوردار است. اعت

با تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی برابر  های گروه

بوده و ضریب همسانی درونی آن  21/0تا  22/0با 

گزارش شده  11/0)ضریب آلفا( در یک گروه بهنجار 

، اجتناب 21/0فرعی ترس  های مقیاساست و برای 

گزارش شده  20/0راحتی فیزیولوژیکی و نا 19/0

نتایج این آزمون در دو  ۀاست. روایی سازه در مقایس

با تشخیص اختالل اضطراب  های آزمودنیگروه از 

گروه افراد بهنجار بدون  های آزمودنیاجتماعی و 

نتایج که  ه استبررسی شد پزشکی روان صتشخی

با هم نشان  را داریتفاوت معناآزمون بین دو گروه 

است  مذکور ۀاین خود حاکی از اعتبار ساز دهد؛ می

در پژوهشی دیگر )امیری،  (.2000)کانور و همکاران، 

( روایی همسانی درونی و 9315امیری و شاهقلیان، 

به  29/0و  23/0ضریب پایایی بازآمایی آن به ترتیب 
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این پرسشنامه  حاضر ۀمطالع دست آمده است. در

 و درونی همسانی رواییتوسط معلم تکمیل شد و 

 به 21/0 و 22/0 ترتیب به کرونباخ آلفای ضریب

 .ه استآمد دست

 ها یافته

شناختی گروه نمونه به این شرح  های جمعیت ویژگی

به آموزان  میانگین و انحراف معیار سنی دانشاست: 

پدران و  تتحصیالمیزان  ،92/1و  51/90 ترتیب

درصد  19و  32برابر  یبترت به ها یآزمودنمادران 

درصد  2/20 ،درصد باالی دیپلم 51و  62زیردیپلم و 

وضعیت  بادرصد  2/21وضعیت اقتصادی پایین و  با

آموزان  دانشاز  درصد 99/32، اقتصادی متوسط و باال

 اختالل به مبتال درصد ،92/35نارساخوانی، مبتال به 

 .مبتال به نارسانویسیدرصد  29/26و  ،ریاضی
 آموزان در متغیرهای پژوهش دانش ۀكسب شد ۀاف معیار، كمترین و بیشترین نمر. میانگین، انحر1جدول

  مقدار کمینه  بیشینه مقدار انحراف معیار  نیانگیم متغیرهای پژوهش
 13 95 53/1 22/39 یاضطراب اجتماع
 36 15 39/99 32/12 بریدگی و طرد

 92 25 16/1 69/32 خودگردانی و عملکرد مختل
 93 12 22/6 56/22 تلمخ یها تیمحدود
 1 13 32/2 96/21 یمند جهتدیگر 

 92 11 32/2 61/23 گوش به زنگی افراطی و بازداری
 2 21 01/5 95/92 بازداری رفتار

 22 32 92/1 92/35 رفتار یساز فعال
 22 62 03/99 92/52 تنظیم شناختی مثبت
 96 65 92/2 56/31 تنظیم شناختی منفی

ار یمع انگین و انحرافمی، 9بر اساس جدول 

 22/39اجتماعی  اس اضطرابیمق در کنندگان شرکت

خودگردانی ، 39/99و  32/12، بریدگی و طرد 53/1و 

 های یتمحدود، 16/1و  69/32و عملکرد مختل 

و  96/21 یمند جهت، دیگر 22/6و  22 /56مختل 

، 32/2و  61/23زنگی افراطی و بازداری  به ، گوش32/2

رفتار  یساز فعال ،01/5و  95/92 یبازداری رفتار

و  92/52، تنظیم شناختی مثبت 92/1و  92/35

 .است 92/2و  56/31، تنظیم شناختی منفی 03/99

ناسازگار  یها واره طرح نیب بررسی ارتباط به منظور

 یراهبردها ،یررفتا یبازدار-یساز فعال ستمیس ه،یاول

 یاضطراب اجتماعبا  جانیه یشناخت میتنظ

 بیضر از یریادگیاختالل  یدارا انآموز دانش

 درنتایج آن  هک شده است استفاده رسونیپ یهمبستگ

 شود. می ارائه 3و  2جدول 

 ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی  های واره طرحو  یرفتار بازداری-سازی فعالسیستم یب همبستگی بین اضر .2جدول

 متغیر
 اضطراب اجتماعی

 ناراحتی فیزیولوژیک اجتناب ترس مؤلفه

 حساسیت به تنبیه سیستم بازداری
r 52/0 32/0 32/0 
p 009/0 009/0 009/0 

 سیستم فعال سازی رفتار

 حساسیت به پاداش
r 92/0 05/0- 29/0 
p 92/0 32/0 02/0 

 سایق
r 25/0- 92/0- 29/0- 
p 23/0 93/0 01/0 

 جستجوی سرگرمی
r 02/0- 32/0- 91/0- 
p 91/0 02/0 99/0 

 طرحواره ناسازگار اولیه

 بریدگی و طرد
r 25/0 32/0 13/0 
p 009/0 009/0 009/0 

 خودگردانی و عملکرد مختل
r 36/0 

005/0 
19/0 
005/0 

22/0 
005/0 p 

 های مختلمحدودیت
r 15/0 

005/0 
31/0 
005/0 

22/0 
005/0 p 

 مندی دیگر جهت
r 31/0 

009/0 
21/0 
009/0 

32/0 
009/0 p 

 گوش به زنگی افراطی و بازداری
r 22/0 19/0 53/0 
p 009/0 009/0 009/0 
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 ۀبیانگر همبستگی معنادار بین هم 2نتایج جدول 

ناسازگار  ۀوار طرحسیستم بازداری رفتار و  های لفهؤم

دارای اختالل  آموزان دانشاب اجتماعی راولیه با اضط

 سازی فعالسیستم  های لفهؤمما بین ا است،یادگیری 

وجود  یمعناداررفتار و اضطراب اجتماعی ارتباط 

ندارد.
 جان با اضطراب اجتماعی یه یشناخت مینظت یضرایب همبستگی بین راهبردها .2جدول 

 

بین  ،باشد میمشخص  3در جدول طور که  همان

جان و یه یشناخت مینظت یراهبردها های لفهؤم ۀهم

 معنادار وجود دارد ۀاضطراب اجتماعی رابط

(009/0>p .) 

اصلی پژوهش مبنی بر  ۀدر راستای آزمون فرضی

بر  آموزان دانشاضطراب اجتماعی  بینی پیشقابلیت 

 سیستم اولیه، ناسازگار های واره طرحاساس 

 تنظیم راهبردهای و یرفتار بازداری-سازی فعال

هیجان از تحلیل رگرسیون گام به گام  شناختی

استفاده از  ۀعمد های فرض پیش. ه استاستفاده شد

نمونه،  ۀتحلیل رگرسیون از طریق بررسی انداز

 بین پیشغیرهای پرت، خطی بودن ارتباط مت های داده

چندگانه، یکسانی پراکندگی و  خطی همبا مالک، 

 ها تحلیلدر خصوص تمامی  ها مانده باقیاستقالل 

 ۀبررسی مفروض . برای نمونهشود مییید تأ

که شاخص عامل تورم  دهد مینشان  بودن خطی هم

و شاخص  21/3تا  22/9 ۀ( در دامنVIFواریانس )

 رو ایناز قرار دارد.  16/0تا  15/0 ۀتولرانس در دامن

یکدیگر  از بین پیشپذیرفت که متغیرهای  توان می

بودن چندگانه اتفاق  خطی هممستقل هستند و 

جهت  ها فرض پیشنیفتاده است. پس از تأیید 

طریق متغیرهای اضطراب اجتماعی از  بینی پیش

، تحلیل رگرسیون انجام شد که نتایج آن در بین پیش

 ارائه شده است. 1جدول 

 اضطراب اجتماعی 

 ناراحتی فیزیولوژیک اجتناب ترس مؤلفه متغیر

تنطیم  راهبردهای

 هیجان شناختی

 r 35/0 32/0 32/0 شمالمت خوی

p 009/0 009/0 009/0 

 r 96/0 95/0 91/0 پذیرش

p 009/0 009/0 009/0 

 r 31/0 32/0 35/0 نشخوار فکری

p 009/0 009/0 009/0 

 -r 22/0- 32/0- 35/0 تمرکز مجدد مثبت

p 009/0 009/0 009/0 

 -r 91/0 96/0- 91/0 یزیر برنامهتمرکز مجدد 

p 32/0 25/0 01/0 

 -r 29/0- 91/0- 95/0 ارزیابی مجدد مثبت

p 009/0 009/0 009/0 

 -r 96/0- 95/0- 91/0 یساز دگاهید

p 009/0 009/0 009/0 

 r 22/0 22/0 26/0 یساز فاجعه

p 009/0 009/0 009/0 

 r 35/0 21/0 19/0 مالمت دیگران

p 009/0 009/0 009/0 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
98

.1
9.

4.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1398.19.4.3.3
http://joec.ir/article-1-1125-en.html


 .... و  یرفتار بازداری-سازی فعال ستمیس ه،یناسازگار اول های واره طرحنقش  :یانیوسف دهقانی و صادق حکمت
_________________________________________________________________________________________ 

88 

 

 یبازدار-یساز فعال سیستم اولیه، ناسازگار یها واره طرحبر اساس راب اجتماعی طاض ینیب شیپنتایج رگرسیون گام به گام  .4جدول

 هیجان  شناختی تنظیم راهبردهای و یرفتار

 R R2 ها گام  کر مالیمتغ
 Fنسبت 

 pاحتمال
 ضرایب رگرسیون

 اضطراب اجتماعی

 9مدل 

 ناسازگار یها واره طرح

 اولیه
51/0 35/0 

01/99 =F 

009/0p= 

26/0 = B 

13/0 = 

92/1 =t 

009/0 =p 

 2مدل 

 ناسازگار یها واره طرح

 اولیه

-یساز فعال سیستم

 رفتار یبازدار

63/0 10/0 
92/90 =F 

009/0p= 

29/0 = B 

53/0 = 

05/1 =t 

002/0 =p 

22/0 = B 

53/0 = 

92/1 =t 

002/0 =p 

 3مدل 

 ناسازگار یها واره طرح

 اولیه

-یساز فعال سیستم

 رفتار یبازدار

 تنظیم راهبردهای

 هیجان یشناخت

65/0 11/0 
93 /1 =F 

009/0p= 

12/0 = B 

62/0 = 

19/3 =t 

001/0 =p 

26/0 = B 

56/0 = 

09/1 =t 

023/0 =p 

12/0- = B 

29/0- = 

69/1=t 

096/0 =p 

 گام در هک دهد می نشان 1 جدول های یافته

 ییاولیه به تنها ناسازگار های واره طرح متغیر نخست

 را آموزن دانشعی اضطراب اجتما راتییدرصد تغ 35

-سازی فعال متغیر سیستم دوم گام در. کند می نییتب

 تعامل در هک است شده معادله وارد یرفتار بازداری

 راتییتغ درصد 10اولیه  ناسازگار های واره طرح با

. کند می بینی پیش را آموزن دانش اضطراب اجتماعی

 هیجان شناختی تنظیم راهبردهایمتغیر  سوم گام در

 سیستم متغیر دو با تعامل در هک شده عادلهم وارد

 ناسازگار های واره طرح و یرفتار بازداری-سازی فعال

اضطراب  راتییتغ درصد 11 بینی پیش به قادر اولیه،

 .است آموزان دانش اجتماعی

 گیری نتیجهبحث و 

 های واره طرحنقش پژوهش حاضر با هدف بررسی 

رفتار و  ریبازدا-سازی فعال ستمیس ه،یناسازگار اول

 بینی پیشدر  جانیه یشناخت میتنظ راهبردهای

اختالل  یدارا آموزان دانش یاضطراب اجتماع

که  دهد مییج نشان ا. نته استی انجام گرفتریادگی

با اضطراب اجتماعی  هیناسازگار اول های واره طرحبین 

دارای اختالل یادگیری رابطه معناداری  آموزان دانش

 اولیه ناسازگار های واره طرحکه  معنی بدین ،وجود دارد

 آموزان دانشداری اضطراب اجتماعی به طور معنا

 ۀنتیج .کند می بینی پیشدارای اختالل یادگیری را 

، (2092) بیدل و آلفانونتایج تحقیقات این پژوهش با 
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سهرابی   ، برجعلی،خورشیدزاده و (2091) جان و وینر

فوق  ۀیافت نبییدر ت. باشد می( همسو 9310) و دالور

 ناسازگار های واره طرحه ک بیان کرد توان میچنین 

 و عاطفی شناختی، های ساخت زیر عنوان به اولیه

 افراداجتماعی  اضطراب میزان در توانند می رفتاری

 اولیه ناسازگار های واره طرح همچنین. دنباش مؤثر

 تشکیل به منجر شناختی های زیرساخت عنوان به

 ناسازگار های واره طرح. شوند یم غیرمنطقیی باورها

 دشو می گرفته نظر در فرضی الگوهای عنوان به اولیه

 به و کادرا میانجی نقش با تا کند میک کم فرد به که

به . دهند توضیح را خود تجارب ،ها پاسخ هدایت ۀوسیل

 شناختی، های مؤلفه دارای ها واره طرح عبارت دیگر،

 های واره طرح که هنگامی .دهستن رفتاری و عاطفی

 هیجان ازی سطوح شوند می فعال اولیه ناسازگار

 به منجر غیرمستقیم یا مستقیم و شود می منتشر

 نظیر شناختی روان های آشفتگی از مختلفی اشکال

 و فردی بین تعارضات پرخاشگری، اضطراب، افسردگی،

همچنین  (.2091 ،ترنر و همکاران) شود می آن مانند

ناسازگار  های واره طرحکرد که  چنین استدالل توان می

 بخش زیانتجارب  ۀ، نتیجآموزان دانشاولیه در این 

نظیر محرومیت محیطی، تحقیر توسط معلمان و 

در  آموز دانشاست که  زا استرسساالن و حوادث  هم

رو بوده است و این  هبا این تجارب روب تحصیلدوران 

و رشد  گیری شکلناخواسته موجب  ها تجربه

طوری که این  به ،اند شدهناسازگار اولیه  های هوار طرح

به ایجاد باورهای منفی در مورد خود،  ها واره طرح

بدبینانه نسبت به  های دیدگاهدیگران، جهان و 

. با درنطر گرفتن اینکه شوند میتحصیل منجر 

زندگی  ۀاولی های دورهناسازگار اولیه در  های واره طرح

معتبری  های بازنمایی و اند شدهتحول یافته و تثبیت 

 توان میاز تجارب ناخوشایند دوران کودکی هستند، 

و  شده تحریفتفکر  ساز زمینهچنین استنباط کرد که 

اصلی مشکالت رفتاری و اضطراب اجتماعی در  ۀهست

 . اند گرفتهبا اختالل یادگیری قرار  آموزان دانش

 ستمیسکه  دهد میهمچنین نتایج این تحقیق نشان 

اضطراب  بینی پیشدر  یرفتار بازداری-زیسا فعال

 مؤثری ریادگیاختالل  یدارا آموزان دانش یاجتماع

 اسپنس و رابی با نتایج تحقیقات ها یافتهاین  .است

. است(، همسو 2091) لی و گومز (،2096)

 یافراط تیفعال هک دهد می نشان یادیز های پژوهش

 یبرار خط عامل یک یرفتار یبازدار ستمیس

 اختالالت به مبتال افرادو  است یاضطراب تاختالال

 گزارش را یرفتار یبازدار از ییباال سطوح یاضطراب

 ستمیس فعالی بیش هک است نیا فرض. کنند می

 یتیشخص های رگه به منجر ،یرفتار یبازدار

 یاضطراب اختالالت مستعدا ر فرد و دشو می زا اضطراب

 ۀیرنظ مطابق(. 2091)لی و گومز،  سازد می یخاص

 زود با یرفتار سازی فعال ستمیس( 9111) یگر

 اضطراب با یرفتار یبازدار ستمیس و یختگیانگ

م ستیس تیفعال هک یافراد نیبنابرا است، مرتبط

 به یادیز تیحساس است، زیاد آنها در یرفتار یبازدار

 تر عیسر یلیخ و داشته کننده تنبیه های محرک

 های خپاس و شناخته را تهدیدکننده های محرک

 تواند می امر نیا هک دهند می نشان خود از یاجتناب

 در کننده تنبیه های محرک به حساس افراد شود باعث

 یشتریب ینندگکدیتهد تیخاص مختلف های موقعیت

 از یشتریب اضطراب و ردهک کادرا گرانید به نسبت

فوق  ۀتبیین یافت برایهمچنین  .دهند نشان خود

 نگتون مکداش گری و ه پاحساسیت ب ۀبراساس نظری

گفت که عملکرد اضطراب بستگی به  توان می( 2000)

اول اینکه  ،عملکرد سیستم بازداری رفتار دارد

حساسیت بیش از حد برخی نواحی، به جز سیستم 

مخرب ذاتی بیزاری را  داد درونی، پجداری هیپوکام

دوم اینکه  ،آورد میایش داده و اضطراب را به وجود افز

سیستم جداری هیپوکامپی یا  ۀاز اندازفعالیت بیش 

فعالیت بیش از حد نواحی آمیگدال که به این سیستم 

منفی از  های ارزیابیباعث افزایش  ،متصل است

 .شود میموقعیت 
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که  دهد مینتایج این تحقیق نشان   در نهایت،

 بینی پیشدر  جانیه یشناخت میتنظ راهبردهای

ختالل ا یدارا آموزان دانش یاضطراب اجتماع

ی و ال است. این یافته با نتایج تحقیقات مؤثری ریادگی

هیمبرگ و گراس   بال،  ،گلدین ورنر، (،2092) کالرک

و  کلور ایرانی، کلوری پورمحسنیو ( 2099)

ن این در تبیی .است( همسو 9311) زاده طهرانی

دادهای  افرادی که رخ ،فتگ توان می ها یافته

یا هولناک  آمیز عهفاجحشتناک، ورا  کننده ناراحت

، احتمال بیشتری وجود دارد که دچار خوانند می

روی حالت  این راهبرد به طور مستقیم .اضطراب شوند

که در برخی  ای گونه، به گذارد می تأثیرهیجانی فرد 

افراد به صورت حالت زودرنجی و حساسیت نسبت به 

اطرافیان، در برخی به صورت افسردگی یا غمگینی و 

دیگربه صورت استرس و اضطراب نشان داده در افراد 

استفاده از  ،لذا مطابق با نتایج این پژوهش ،شود می

و فرد را افسرده  آورد میاین راهبرد نتایج منفی به بار 

ده از راهبرد پذیرش ا. به عالوه استفکند میو مضطرب 

اضطراب است، یعنی کسانی که  ۀکنند بینی پیشنیز 

باید  کنند میفکر راحت کننده، در رویارویی با وقایع نا

این اتفاق و این شرایظ را بپذیرند و یاد بگیرند که از 

که برای  آنهاییله زندگی کنند و ئاین پس با این مس

احتمال  ،کنند میتغییر شرایط احساس ناتوانی 

رب شدن آنها بیش از کسانی است که به دنبال مضط

ر اگ  به عبارت دیگرتغییر دادن شرایط هستند. 

مشکالتش را دارای اختالل یادگیری  آموز دانش

منفعالنه و بدون تالش برای تغییر دادن شرایط 

بپذیرد، در نتیجه اضطراب به بار خواهد آورد. البته 

، شود مینوع رویکردی که به پذیرش مشکالت منجر 

در اینکه این پذیرش و تسلیم چه پیامد هیجانی به 

ن بدین معناست که است. ای مؤثردنبال داشته باشد، 

اگر پذیرش با اختیار فرد و حس مثبت توأم باشد، 

پیامد هیجانی مثبت و اگر با حس منفی و انفعال 

 پیامد منفی به دنبال خواهد داشت همراه باشد،

در تبیین  ،همچنین (.9311، پورمحسنی و همکاران)

سوگیری در تعبیر و تفسیر که گفت  توان میاین یافته 

اجتماعی منجر به ایجاد تفسیرهای اطالعات محیط 

که این امر  شود مینادرست از خود و محیط اجتماعی 

منفی از موقعیت اجتماعی شده و  های ارزیابیباعث 

این ارزیابی منفی چیزی جز اضطراب نیست.  ۀنتیج

به فرد  توانند مییندهای تنظیم شناختی هیجان افر

یا  ها هیجانت یا تنظیم یتا بتوانند مدیرکمک کنند 

ین طریق بتوانند در ا عواطف را به دست گیرند تا از

ایجاد کنترل احساسات و عواطف خود پس از وقایع 

)گارنفسکی و  توانا باشند  اضطرابو  تنیدگیکنندۀ 

 (.2006کرایچ، 

 های واره طرحتحقیق بیانگر نقش  های یافتهدر مجموع 

 و یرفتار بازداری-سازی فعال ستمیس ه،یناسازگار اول

 بینی پیشدر  جانیه یشناخت میتنظ راهبردهای

اختالل  دارای آموزان دانش یاضطراب اجتماع

ید لزوم توجه ؤم سو  یکاز  ها یافتهاین ی است. ریادگی

و شیوع زیاد  آموزان دانش روان سالمتبه  بیشتر

و از سوی دیگر  یادگیری در بین آنهاست های اختالل

 مؤثر شناختی انروبا شناسایی تعدادی از متغیرهای 

تا  توان می ،یادگیری های اختاللدر بهبود و کنترل 

حدی بینش و اطالعات کافی را برای تدوین 

 برایپیشگیرانه و درمانی در این حوزه  های برنامه

رفع تأثیرات مخرب نیز کاهش شیوع بحران موجود و 

محدود بودن فراهم کرد.  آموزان دانشآن در بین 

مقطع  آموزان دانشهش به آماری این پژو ۀجامع

به روش  ها دادهآوری  جمع و ابتدایی شهر بوشهر

این پژوهش بودند. بر  های محدودیتاز  ای نامه پرسش

با توجه  که شود میاساس نتایج این پژوهش پیشنهاد 

 های گروه آموزان دانشبه تفاوت در علل اضطراب 

مختلف سنی و تعامل عوامل ارثی و محیطی در سنین 

مقاطع مختلف نیز  آموزان دانشاین پژوهش در  بعدی،

 انواع در یرفتارمغزی  های سیستمتکرار گردد و نقش 

 یبررس مورد مجزا طور به یاضطراب اختالالت مختلف

انجام گرفته و نتایج  های پژوهش به با توجه .ردیگ قرار

ن که یکی از عوامل ترک به دلیل ای این پژوهش،
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اختالل  آموزان انشدو انزوای  رویی کمتحصیل، 

مدارس از  شود میاضطراب اجتماعی است، پیشنهاد 

 های یافتهپیشگیری مناسب  های برنامهطریق 

 .از این دست را مد نظر قرار دهند هایی پژوهش

 سپاسگزاریتشکر و 

پرورش  ویادگیری آموزش  مرکز اختالل مدیر از

 کارکنان و کنندگان شرکت و تمامی شهرستان بوشهر

 ای صمیمانه پژوهش همکاری این ایاجر در که

حاضر برگرفته از  ۀمقال .شود می قدردانی ،ندا هداشت

پژوهشی اختالالت یادگیری  ۀدر راستای هست پژوهش

 است. دانشگاه خلیج فارس

 ها نوشت پی
1. Learning Disorder 
2. National Joint Committee on Learning 
Disabilities 
3. American Psychiatric Association 
4. Social Anxiety Disorder 
5. Early Maladaptive Schemas 
6. Gray & McNaughton 
7. Approach 
8. Active Avoidance 
9. Passive Avoidance 
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11. Mutual 

12. Emotion Regulation 
13. Carver & White  
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15. Connor, Davidson, Churchill, Sherweed & Foa 
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