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 ذُيچک

ٗ ػٛأُ ٔكشطن ٚ ػٛأُ ييع سؼيٚ ٘ يب ٚ اضغطاة اػشٕبػيسفبٚر ح يٞسف دػٚٞف حبضط، ثطضؾ
س چٕطاٖ يزا٘كٍبٜ قٟ يزا٘كؼٛ 400، سؼساز ثط ايٗ اؾبؼ .ثٛزط ئشغٗ زٚ يُ زض ايزذ ياذشهبن
، دطؾكٙبٔٝ يٞطاؼ اػشٕبػ يٞبا٘شربة قس٘س ٚ ثٝ دطؾكٙبٔٝ يا چٙسٔطحّٝ ينٛضر سهبزف اٞٛاظ ثٝ
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 يبؼ ثبظزاضيٚ ٔم يز ظ٘سٌيفئظجز، دطؾكٙبٔٝ وبٖ٘ٛ سٛػٝ، دطؾكٙبٔٝ ٘كرٛاض، دطؾكٙبٔٝ و

 ئؼبزالر ؾبذشبض يبثياٍِٛاظ زؾز آٔسٜ ثب اؾشفبزٜ ثٝ يٞب بفشٝيثعضٌؿبالٖ دبؾد زاز٘س.  يضفشبض
اػٓ  يبثيط سطؼ اظ اضظيٗ دػٚٞف، ٔشغيٞب ٘كبٖ زاز زض ٔسَ ٔفطٚو ا بفشٝي ُ لطاض ٌطفشٙس.ئٛضز سحّ

زاضز.  ي٘مف ٟٕٔ يب ٚ اضغطاة اػشٕبػيػٙٛاٖ ٘مغٝ ٔكشطن احؿبؼ قطْ زض حٚ ٔظجز ثٝ ياظ ٔٙف
 ييٚ وٕطٚ يب ٔؼَّٛ ذٛزوٙشطِيثبقس ٚ ح ئ ييب ٚ وٕطٚيسفبٚر ح يسيػبُٔ وّ يٗ ذٛزوٙشطِيچٙٞٓ

ط ي٘ظ يُ زض اضغطاة اػشٕبػيزذ يقٙبذش يٞب يطيٗ ؾٌٛيچٙثبقس. ٞٓ ئ ئؼَّٛ ػسْ ذٛزوٙشطِ
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 يز ظ٘سٌيفيب ضاثغٝ ٘كبٖ ٘ساز. وي، ثب حيسٛػٟ يٞب يطيٚ ؾٌٛ يسازيدطزاظـ دؽ ضٚ يطيؾٌٛ
 ٘ساض٘س. يب اضسجبط ٔؼٙبزاضيثب ح ياضغطاة اػشٕبػ يبٔسٞبيػٙٛاٖ دع ثٝي٘ يضفشبض يٗ ٚ ثبظزاضييدب

اٌطچٝ ٞط زٚ ٔٙجؼض اظ  يب ٚ اضغطاة اػشٕبػيٗ ٔؿئّٝ اؾز وٝ حيبٍ٘ط ايغ دػٚٞف حبضط ثي٘شب
ف يد يٞؿشٙس ٚ اٍِٛٞب ئؼعا ٚ ٔشفبٚس يٞب زاض٘س، أب ؾبظٜ ياحؿبؼ قطْ ٞؿشٙس ٚ ٚػٜٛ ٔكشطو

 ٘ساض٘س. يىؿب٘ي يبٔسٞبيٙس ٚ ديكبيع  ديٗ ٚ ٘يث

 ييب ٚ وٕطٚيسفبٚر ح ؛ياضغطاة اػشٕبػ ؛ييب، وٕطٚيح: يذيکل يّا ٍاشُ

 

 هقذهِ

ط اثٙبء ثكط يٚ سؼبُٔ ثب ؾب يؼبز ضاثغٝ اػشٕبػيُ ثٝ ايٚ سٕب يياظ ٚػٜٛ ثبضظ ا٘ؿبٖ، سٛا٘ب يىي
قٛ٘س، نسٔبر ػجطاٖ  يكبٖ زچبض ذُّ ٚ ٌؿؿشيؼبز سؼبٔالر اػشٕبػياؾز، ِصا اٌط افطاز زض ا

اؾز وٝ فطز ضا زچبض  ي، اظ ػٛأّييٚ وٕطٚ يسقبٖ ذٛاٞس قس. اضغطاة اػشٕبػيػب يطي٘بدص
ٚ اضغطاة  ييثب وٕطٚ يسٜ، ٌبٞيه نفز دؿٙسياٖ ػٙٛب ثٝيح يوٙس. اظ عطف يٗ نسٔبر ٔيا

ثٛزٖ قىؿز  يٚ ذؼبِش ييغ  وٕطٚياظ ِٛاظْ ٚ ٘شب يىيقٛز. اظ آ٘ؼب وٝ  ياقشجبٜ ٔ ياػشٕبػ
س يوٙٙس وٝ دؽ ٘جب ئ يطيٌؼٝيٗ ٘شيٗ چٙيز زض اػشٕبع، اؾز، ايب حسالُ ػسْ ٔٛفميٚ 
 يبٔسٞبيٞب ٚ د كٝيٚ ض ييٚ وٕطٚب يٗ، ٔطظ حيضغٓ ا يس وطز! ػّيوأب سيح ي ٔمِٛٝ يضٚ يّيذ

ٗ الظْ اؾز فبضؽ اظ ثحض ي٘كسٜ اؾز. ثٙبثط يثطضؾ يمبر ضٚا٘كٙبؾيٞب چٙساٖ زض سحم آٖ
 ٗ وطز.ييسج يضٚا٘كٙبؾ يا سٜيػٙٛاٖ دسب، آٖ ضا ثٝيح ياذالل

وٙس ٚ  يفب ٔيا يبض ٟٕٔي٘مف ثؿ ياؾز وٝ زض حٛظٜ سؼبٔالر اػشٕبػ يب نفشيح
سٜ ٚ ٔظجز يبض دؿٙسياظ نفبر ثؿ يقطل يٞب ٚ فطًٞٙ ياؾالٔاِرهٛل زض ػٛأغ  يػّ

ع يٗ ٔمِٛٝ ٚ ػسْ سٕبيافطاز اظ ا يثطزاقز ٘بزضؾز ثؼض يٗ ٌبٞيقٛز. ثب ٚػٛز ا ئحؿٛة ٔ
ٗ ػٟز زض يٕٞثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقز. ثٝ ئكىالس يٚ اضغطاة اػشٕبػ ييآٖ اظ وٕطٚ

حٕك )احٕمب٘ٝ(  يبيح يٍطي)ػبلال٘ٝ( ٚ زػمُ  يبيا٘س: ح ب قسٜيع لبئُ ثٝ زٚ ٘ٛع حيبر ٘يضٚا
ب قطْ اظ يط قطْ اظ ٌطفشٗ حك ذٛز، يحٕك ثطقٕطزٜ قسٜ )٘ظ يبيح يوٝ ثطا يميٚ ٔهبز
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 يٚ ٌبٞ ييك آ٘چٝ وٝ ٔب أطٚظٜ آٖ ضا وٕطٚيسٖ زض ػٟز وؿت ػّٓ( ثب ٔهبزيطؾـؾؤاَ د
 ٓ ٔغبثمز زاضز.ي٘بٔ ئ ياضغطاة اػشٕبػ

 ثٝ غّظ زض يزاضز، ٌبٞ يثب اضغطاة اػشٕبػ ياضسجبط سٍٙبسٍٙٚاغٜ قطْ ٚ آظضْ ضا وٝ ظبٞطاً 
 ه ٘ٛع قطْ زض سؼبٔالريؼبز يع ، ٔؼٕٛالً ثبػض ايب ٘يوٙٙس. زض ٚالغ ح يط ٔيب سؼجيثٝ ح يظثبٖ فبضؾ

 يثب اضغطاة اػشٕبػ يىؿب٘ي يٚ ضفشبض يٙيػ يٞب ٗ قطْ، ػّٜٛيس ايقٛز، وٝ قب ئ ياػشٕبػ
زض ثطذٛضز ثب ػٙؽ ٔربِف، ٞٓ؛  يب الُ سٕبؼ چكٕيػٙٛاٖ ٔظبَ ػسْ  زض ثط زاقشٝ ثبقس. ثٝ

 ثبقس. ِصا اضغطاة يب زض سؼبٔالر اػشٕبػيٚ ٞٓ ٔؼَّٛ ح ئٕىٗ اؾز ٔؼَّٛ اضغطاة اػشٕبػ
  قٛز. يافطاز ٔ يزض سؼبٔالر اػشٕبػ يضفشبض يٞب يثبظزاض يه ؾطيؼبز يب، ثبػض ايٚ ح ياػشٕبػ

قٛز  يثبػض ٔ يعيٓ چٝ چيبض ٟٔٓ اؾز وٝ ثسا٘يب ثؿيح يز ضٚا٘كٙبذشيٗ ٔبٞييسج يثطا
ب يع ٞؿشٙس، حيضا وٝ ٞط زٚ ٔٙجؼض اظ احؿبؼ قطْ ٘ يٚ سظبٞط ضفشبض يه حبِز ضٚا٘يوٝ ٔب 

بض يٞب ثؿ ٞب ٚ ػٙبنط آٖ قبذهٝ يٗ ٔٙظٛض ثطضؾي؟ ثسيضا اضغطاة اػشٕبػ يٍطيٓ ٚ زيثٙبٔ
 وٙٙسٜ ذٛاٞس ثٛز. وٕه

ب ثساٖ اشػبٖ قسٜ، سطؼ اظ ؾطظ٘ف ٚ يف حيب وٝ زض اوظط سؼبضيح يٞب ظ قبذهٝا يىي
ٗ ثساٖ ػّز اؾز وٝ اؾبؾبً ضفشبض ٔب زض ذّٛر ٚ ػّٛر ثب ٞٓ ٔشفبٚر اؾز ٚ ياؾز. ا يبثياضظ

 ، ٘مفيبِيه ٘بظط ِٚٛ ذيٓ زاقز ٚ حضٛض يذٛاٞ يٓ، ضفشبض ٔشفبٚسيسٜ قٛيٙىٝ زينطف ا  ٔب ثٝ
 ٞٓ ٘رٛاٞس ثٛز. يب ٚ قطٔي٘جبقس، ح يوٙس. زض انُ سب ٘بظط يفب ٔيزض ضفشبض ا٘ؿبٖ ا ييثؿعا

 يه ٘فؽ لٛي٘فؽ ٚ ٚػٛز  اظ ػعر يب ٘بقي٘فؽ اؾز. ح ب، ػعريح يٞب ٍط قبذهٝياظ ز
 ٍطاٖيب زيا٘ؼبْ زٞس وٝ وطأز ٚ ػعر ذٛز ٚ  يسطؾس وٝ ٘ىٙس وبض يٗ ٔيب اظ اياؾز. فطز ثب ح

وٝ ػعر  يا٘ؿبٖ دؿز ٚ فطز يؼٙيبر آٔسٜ وٝ اَِّّئيُٓ ال يَؿشَحيِي، يزاض وٙس. زض ضٚا ضا ذسقٝ
ب ٔحؿٛة يح يانّ يٞب ٘فؽ اظ قبذهٝ ٗ ػعريع ٘ساضز. ثٙبثطايب ٘ي٘ساضز، ح يٚ وطأز ٘فؿب٘

 قٛز.  ئ

ا ب ٚ سمٛي، حياؾالٔ يٙيب وٙشطَ ٘فؽ اؾز. زض ٔشٖٛ زي يب، ذٛزٟٔبضٌطيح  ٍط قبذهٝيز
ب ذٛز ي يثٝ سمٛا، ٔفْٟٛ ذٛزوٙشطِ يٗ ٚاغٜ ضٚا٘كٙبؾيسط هيزض وٙبض ٞٓ آٔسٜ اؾز. ٘عز
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1ئٟبضٌط
 يٙشطَ اؾز ٚ اؾبؼ ذٛزوٙشطِـٚ و يٍٟ٘ساض يؼٙبـثٝ ٔ يٚل  كٝياؾز. سمٛا اظ ض 

  يطٚي ثبظزاض٘سٜ ٚـٕبيس. حيب ٘ـٙشطَ ٚ ٔسيطيز ٘ـٛز ضا وـٞبي ذ شٝـايٗ اؾز وٝ ا٘ؿبٖ ذٛاؾ

  

1- Self-Control  

( احشطاظ يٚ قطػ ي، ػطفي)ػمّ يٞب يقٛز فطز اظ ٘بٞٙؼبض يؾز وٝ ثبػض ٔا ياوٙٙسٜوٙشطَ
 س ٚ ٘فؿف ضا ٟٔبض وٙس.يز ٕ٘بيف ضا ضػبيحسٚز ذٛ ٚ س ٚ حسيٕ٘ب

اظ  ي٘بق يسٞبـبٔيب ديٛز وٝ آـٝ شٞٗ ٔشجبزض قـٗ ؾؤاَ ثيٗ ٕٔىٗ اؾز اـيثط ا ػالٜٚ
ب ٕٞبٖ يب حيط ٚ آيب ذيذٛاٞس ثٛز  ياضغطاة اػشٕبػ يبٔسٞبيٕٞبٖ دب، يثط ح ئجشٙ يضفشبضٞب
ب يط ٚ آيب ذيقٛز  يضا ٔٛػت ٔ ياظ اذشالَ اضغطاة اػشٕبػ ي٘بق ياػشٕبػ يٞب زئحطٚٔ
ذٛاٞس  يضا ٞٓ زض د يز ٚ قىؿز زض ظ٘سٌيز٘جبَ زاضز، ٔحطٚٔب ثٝيوٝ ح ييٞب زئحسٚز

  ثط ػعر ئجشٙ ييٚ اضائٝ اٍِٛ يػالٜٚ ثط عطاحٗ اؾز وٝ يثط ا يك ؾؼيٗ سحميزاقز؟ زض ا
ب يٗ حيع ثي، ٚػٜٛ سٕبياذشالَ اضغطاة اػشٕبػ يع دطزاظـ اعالػبر ثطايٚ وٙشطَ ٘فؽ ٚ ٘
سٛاٖ  يب ضا ٔيب سؼبٔالر ٔأذٛش ثٝ حيٓ وٝ آيوٙ يٕ٘ٛزٜ ٚ ثطضؾ يضا ثطضؾ يٚ اضغطاة اػشٕبػ

ذٛاٞس قس  يزض سؼبٔالر اػشٕبػ ئفطٚو، وٝ ٔٙؼط ثٝ اضغطاة ٚ ثبظزاض يثب ٕٞبٖ اٍِٛ
 ط.يب ذيٗ ٕ٘ٛز ييسج

ط، ياذ يٞبزٞٝ يع عي٘ يٚ اذشالَ اضغطاة اػشٕبػ ييوٕطٚ يقٙبؾ تيزض ٔٛضز آؾ
زض ضاثغٝ ثب ػٛأُ  ئشفبٚس يىطزٞبيبر ٚ ضٚينٛضر ٌطفشٝ اؾز ٚ فطض يأغبِؼبر ٌؿشطزٜ

ٕٞچٖٛ  يضؾس ػٛأّ ي٘ظط ٔبٖ ثٝ يٗ ٔيسٜ اؾز. اظ ايٗ اذشالَ ٔغطح ٌطزيؼبز ٚ سساْٚ ايا
ٗ ييٗ اذشالَ زاضا ٞؿشٙس. ؾغٛح دبيٗ اضسجبط ضا ثب ايكشطيث يع ػٛأُ قٙبذشي٘فؽ ٚ ٘ ػعر
ؼٝ ياظ ذٛز ٚ زض ٘ش ئٙف يبثيؼبز اضظيزض ا يطٚٔٙسيسٛا٘س ػبُٔ ٘ ئ يآٔس٘فؽ ٚ ذٛزوبض ػعر

افطازِ ثٝ ِحبػِ ٗ سهٛض وٝ يس اييزض سأ بٖاظ ٔحمم يثبقس. ثطذ يؼبز اضغطاة اػشٕبػيا
زؾز ٝ ث ي٘ؿجز ثٝ ذٛز زاض٘س، قٛاٞس يسط ياؾبؾبً ٔٙف يٞب سٌبٜئضغطة، ز ياػشٕبػ
٘فؽ ٚ  بؼ ػعريٗ زض ٔمييثب ٕ٘طار دب يزٞس اضغطاة اػشٕبػ يا٘س وٝ ٘كبٖ ٔ آٚضزٜ

 ،5؛ چ2011ًٙ، 4ٚ سطاٖ 3زيٌِٛساؾٕ ،2؛ سبٔذؿ2014ٖٛ ،1ىعياضسجبط زاضز )ٚ يذٛزوبضأس
 يبٖـٔ( اظ 2006، 11جبقـ؛ ضٚز2014ٞ، 10ٛظيٚ ٔش 9ؽيٛي، ز8ي؛ ضٚز2014، 7ًـٙيٚ ز 6ًـغا٘
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1- Weeks 

3- Goldsmith 
5- Cheng 

7- Ding 

9- Davis 

11- Rodebaugh 

2- Thompson 

4- Tran 
6- Zhang 

8- Rudy 

10- Matthews 

ٌٛيطي ـؾ قسٜ زض ظٔيٙٝ اضغطاة اػشٕبػي، ٘ظطيبر قٙبذشي ٔؼشمس٘س وٝ  ضٚيىطزٞبي ٔغطح
ٚ  1طـيوٙس )ٞيفب ٔيا ياذشالالر ػبعف يؼبز ٚ ثمبيزض ا يسيوّ يدطزاظـ اعالػبر، ٘مك

سٛاٖ اػعاء  ي(. 2002ٔ، 5؛ والضن ٚ ٔه ٔب٘ٛؼ 2001، 4ٚ ٞبفٕٗ 3چيٙطي؛ 2004ٞ، 2والضن
وطز:  يثٙسٓ يسمؿ يوّ  غٝيح 3ضا ثٝ  يُ زض اذشالَ اضغطاة اػشٕبػيزذ يٚ قٙبذش يدطزاظق

ب ي يا٘شظبض  )ٔطحّٝ يٗ افطاز لجُ اظ سؼبٔالر اػشٕبػيوٝ ا يا يقٙبذش يٞبـ( دطزاظ1
ثؼس اظ سؼبٔالر  يٞب ( دطزاظـ3 يٗ سؼبٔالر اػشٕبػيح يٞب( دطزاظـ2ٙب٘ٝ( زاض٘س يث فيد

زاضز وٝ لجُ اظ ٚضٚز  ييٞب ياقبضٜ ثٝ ٍ٘طا٘ 6ٗيث فيد يٞب (. دطزاظـيسازي)دؽ ضٚ ياػشٕبػ
 ي(، افطاز زاض1995) 7طز. ٔغبثك ٔسَ والضن ٚ ِٚعيٌ ينٛضر ٔ يز اػشٕبػيثٝ ٔٛلؼ

اظ ذٛز ثٝ  يط ٔٙفيقىؿز، سهٛ يٙيث فيٗ احشٕبَ ٕٔىٗ ٔب٘ٙس ديثسسط ياضغطاة اػشٕبػ
، يز اػشٕبػيوكٙس ٚ لجُ اظ ٚضٚز ثٝ ٔٛلؼ يٌصقشٝ ضا ا٘شظبض ٔ يٞب قىؿز يبزآٚضيٕٞطاٜ 

 ياظحس سّم فيضا ث ئٙف يبٔسٞبيعاٖ ٚلٛع ديوٙٙس ٚ ٔ يضا سؼطثٝ ٔ يسيقس ياضغطاة ا٘شظبض
ه ٔؤِفٝ يػٙٛاٖ  ٔظجز ثٝ يبثيع سطؼ اظ اضظيٚ ٘ ئٙف يبثيسطؼ اظ اضظ ٗيوٙٙس. ٕٞچٙ ئ

اضغطاة  ياؾز. افطاز زاضا  يلجُ اظ سؼبٔالر اػشٕبػ زض ٔطحّٝ ئٟٓ زض اضغطاة اػشٕبػ
اظ  يا ئٙف يبثيوطزٜ ٚ اضظ يٞب ضا زائٕبً ٚاضؾ ٍطاٖ آٖيسطؾٙس وٝ ز يٗ ٔياظ ا ياػشٕبػ

ٗ سطؼ ٔٛػت آٖ يٞب زاقشٝ ثبقٙس ٚ ٕٞ ٔرشّف ضفشبض، ػّٕىطز، ٚ ظبٞط آٖ يٞب ػٙجٝ
قسٜ وٝ  ٔغطح يٍطيبر زيطاً ٘ظطياذ ياػشٙبة وٙٙس. اظ عطف يقٛز وٝ اظ سؼبٔالر اػشٕبػ ئ

جبزا ٔٛضز ٗ زاض٘س وٝ ٔيسٟٙب سطؼ اظ ا ٘ٝ ياضغطاة اػشٕبػ يوٙٙس وٝ افطاز زاضا ياشػبٖ ٔ
ع لطاض يس ٘يك ٚ سٕؼئظجز ٚ سكٛ يبثئٛضز اضظ يٙىٝ حشيط٘س، ثّىٝ اظ ايلطاض ٌ ئٙف يبثياضظ
 (. 1995سطؾٙس )والضن ٚ ِٚع،  يط٘س، ٔيٌ

ع، زچبض ي٘ ياػشٕبػ يٞب زيٗ سؼبٔالر ٚ زض ٔٛلؼي، زض حياضغطاة اػشٕبػ يافطاز زاضا
سٛا٘س  يٗ اعالػبر ٔيزض دطزاظـ اعالػبر ٞؿشٙس، وٝ ا ييٞب يطيؾٛءثطزاقز ٚ ؾٌٛ
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( ٔؼشمس٘س وٝ سٛػٝ 1995ٔؼغٛف ثٝ ذٛز فطز )زضٖٚ( ٚ يب ٔحيظ ثيطٚ٘ي ثبقس. والضن ٚ ِٚع )
 ٚ ٕٞيٗ قبٖ اؾز8ٞبي اػشٕبػي ٔؼغٛف ثٝ ذٛز غطاة اػشٕبػي زض ٔٛلؼيزـافطاز زاضاي اض

  

1- Hirsch 

3- Heinrichs 
5- McManus 

7- Wells 

2- Clark 

4- Hofmann 
6- Anticipatory processing 

8- Self-focus attention 

ٌصاضز ٚ  يط ٔيػّٕىطزقبٖ سأط يف زازٜ ٚ ثط ضٚيضا زض آ٘بٖ افعا يأط افىبض ٚ احؿبؾبر ٔٙف
وٝ  يا يطٚ٘يٚ ث  ياعالػبر ذبضػ يضٚ يزضؾش ٗ افطاز ٘شٛا٘ٙس ثٝيقٛز وٝ ا يٗ ثبػض ٔيٕٞچٙ

اظ  يٍط، سؼسازيزٞس ٔشٕطوع قٛ٘س. اظ عطف ز ئٛضز ػّٜٛ ٔ ئٛػٝ ٚ ث طيسطؾكبٖ ضا غ
زض ػٟز  يس، ػبّٔيثٝ سٟس يٙٝ اضغطاة ٔؼشمس٘س وٝ سٛػٝ ا٘شربثيزض ظٔ يقٙبذش يٞب ٔسَ

 يزاضاافطاز  يػجبضس(. ث1994ٝ، 2ٚ ٔىّئٛز 1ٛظياؾز )ٔب٘ٙس ٔش يؼبز اذشالالر اضغطاثيضقس ٚ ا
 يٞب سٛػٝ ٘ؿجز ثٝ ٘كب٘ٝ يطي، ؾٌٛيطاضغطاثيثب افطاز غؿٝ يزض ٔمب ياضغطاة اػشٕبػ

 زٞٙس.  يع ٚ ... ٘كبٖ ٔيطآٔيع ٔظُ حبالر چٟطٜ، وّٕبر سحميسآٔيسٟس

بٖ ثٝ ي، ٔجشاليسازيضٚ ٚ دطزاظـ دؽ يثؼس اظ سؼبٔالر اػشٕبػ يٞب يطيزض اضسجبط ثب ؾٌٛ 
وٙٙس ٚ  يع لّٕساز ٔيآٔ ٚ فبػؼٝ يذٛز ضا ٔٙف يضٚاثظ اػشٕبػ يبٔسٞبي، دياضغطاة اػشٕبػ

ؾبظ٘س ٚ ثط اؾبؼ آٖ، ا٘شظبض  ئ يسازيضٚ دؽ يٞب ٙٝيزضثبضٜ ػّٕىطز ٌصقشٝ ٚ حبَ ذٛز، ٌٙؼ
ظازٜ ٞٙطٔٙس، ي، ٟٔطاثيٙي٘ػاز، ٔؼوٙٙس )ثؿبن ئ يٙيث فيٙسٜ ديآ يف ضا ثطايضؼ يػّٕىطز
1389 .) 

 يح ظ٘سٌيز نحيزض ٞسا ييثبػض ػسْ سٛا٘ب يٚ اضغطاة اػشٕبػ ييزض ٞط حبَ وٕطٚ
 يبٔسٞبي، دياػشٕبػ يٞب زياػشٙبة اظ ٔٛلؼ ي ؼٝيقٛز ٚ زض٘ش ئ يٕبضيٗ ثيبٖ ثٝ ائجشال

س وٝ زض يآ يٚػٛز ٔٗ افطاز ثٝيا يٚ ٔبِ ي، اػشٕبػي، وبضيذب٘ٛازٌ يزض ظ٘سٌ يبضيثؿ ئٙف
ٗ يا يٙسٞبيكبيٗ دييزض ػٟز سج ئسِ  ٚ اضائٝ يٗ اؾز ػالٜٚ ثط ثطضؾيثط ا يك ؾؼيٗ سحميا

 طز.يلطاض ٌ يع ٔٛضز ثطضؾيآٖ ٘ يبٔسٞبياذشالَ، د

 يب ٚ اضغطاة اػشٕبػيع زٚ ؾبظٜ حيز قٙبذز ٚ سٕيبٖ قس ٚ إٞيثب سٛػٝ ثٝ آ٘چٝ ث
ب ٚ يطٌصاض ثط حيطأس يطٞبياظ ٔشغ يسؼساز يثٝ ثطضؾ يي( دػٚٞف حبضط ثب اضائٝ اٍِٛيي)وٕطٚ

وٝ  يضفشبض يع ثبظزاضيافطاز ٚ ٘ يز ظ٘سٌيفيط ثط ويٗ زٚ ٔشغيوٝ ا يٚ اطط ياضغطاة اػشٕبػ
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اؾز.  آقٙب ٚ ... دطزاذشٝ٘ب يٞبزيُ ثٝ ٔٛلؼيٚ ػسْ سٕب ياػشٕبػ يچٖٛ ا٘عٚاٞٓ ييضفشبضٞب
، يب؛ ٚ ذٛزوٙشطِيٙس حيكبيد يطٞبيػٙٛاٖ ٔشغثٝ يبثي٘فؽ ٚ سطؼ اظ اضظ، ػعريذٛزوٙشطِ

  ػٙٛاٖثٝ يسازيضٚٚ دؽ يشيزضٖٚ ٔٛلؼ يقٙبذش يٞب يطيٚ ؾٌٛ يبثيػعر ٘فؽ، سطؼ اظ اضظ
 

  

1- Mathews 2- MacLeod 

 
 ( الگَي اٍليِ پيؽٌْادي پيؽايٌذّا ٍ پياهذّاي هْن حيا ٍ اضطراب اجتواعي1ؼکل )

 زٞس زاض زض اٍِٛي ديكٟٙبزي اِٚيٝ ضا ٘كبٖ ٔيٞبي غيطٔؼٙي ٞب ٔؿيط چيٗ ذظ ---سٛػٝ: 

( اٍِٛي ديكٟٙبزي ديكبيٙسٞب ٚ 1)ثيٗ وٕطٚيي زض ٘ظط ٌطفشٝ قس. قىُ ٔشغيطٞبي ديف
 .زٞسديبٔسٞبي حيب ٚ وٕطٚيي ضا ٘كبٖ ٔي

 ٍغ پصٍّػر

 يريگ ، ًوًَِ ٍ رٍغ ًوًَِيجاهعِ آهار
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س چٕطاٖ اٞٛاظ يقٟ  بٖ زذشط ٚ دؿط زا٘كٍبٜيٝ زا٘كؼٛيٗ دػٚٞف، قبُٔ وّيا يآٔبض  ػبٔؼٝ
 اؾز. 95-94ُ زض ؾبَ يقبغُ ثٝ سحه

ٗ ياظ ث يا چٙسٔطحّٝ يٞب، اظ ٘ٛع سهبزفٝ يفطض ئٙظٛض ثطضؾٗ دػٚٞف ثٝيا يطيٌ ٕ٘ٛ٘ٝ
 يسؼساز يبثئٙظٛض اػشجبضٗ ثٝيچٙ. ٞٓاؾزسچٕطاٖ اٞٛاظ يبٖ زا٘كٍبٜ قٟي٘فط اظ زا٘كؼٛ 400

 بٖ اػطا قس.ي٘فط اظ زا٘كؼٛ 100 يٞب ضٚ ، دطؾكٙبٔٝيانّ يطيٌ ٞب لجُ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ دطؾكٙبٔٝ

 پصٍّػ يابسارّا

ٗ ثبض سٛؾظ ي٘رؿش يٞطاؼ اػشٕبػ  دطؾكٙبٔٝ :1(SPINاجتواعي ) ّراض پرظؽٌاهِ
ٞطاؼ  يبثي( ثٝ ٔٙظٛض اضظ2000ٚ فٛآ ) 6ؿّطي، ٚا5قطٚٚز ،4ُي، چطچ3سؾٖٛيٛي، ز2وب٘ٛض

ثطذٛضزاض اؾز. اػشجبض آٖ ثب  ييثبال ييٗ دطؾكٙبٔٝ اظ اػشجبض ٚ ضٚايس. ايٝ ٌطزيسٟ ياػشٕبػ
 89/0سب  78/0ثطاثط ثب  ياذشالَ ٞطاؼ اػشٕبػم يثب سكر ييٞب زض ٌطٜٚ ييضٚـ ثبظآظٔب
/. ٌعاضـ قسٜ 94ه ٌطٜٚ ثٟٙؼبض يوطٚ٘جبخ( زض  يآٖ )آِفب يزضٚ٘ يت ٕٞؿب٘يثٛزٜ ٚ ضط

 يىيِٛٛغيعيف يٚ ٘بضاحش 91/0، اػشٙبة 89/0سطؼ  يفطػ يٞب بؼئم يٗ ثطاياؾز. ٕٞچٙ
ٚ  يػٕٛظازٜ، ثبلط حؿٙٛ٘س (. عجك دػٚٞف2000ٌعاضـ قسٜ اؾز )وب٘ٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،  80/0
ت يٚ ضط 78/0سب  74/0 ثيٗ دطؾكٙبٔٝ ايٗ وطٚ٘جبخ طاٖ، آِفبيي( زض ا1389) يطيقؼ

ثبقس.  ئ 78/0سب  64/0 ثيٗ آٖ يٞب بؼئمذطزٜ ٍٕطايـٞ ٚ ضٚايي 68/0آٖ،  يـيثبظآظٔب
 زؾز آٔس.ٝث 88/0 يوطٚ٘جبخ زض دػٚٞف فؼّ يثب آِفب ييبيٗ دبيچٙٞٓ

 200( ؾبذشٝ قس ٚ قبُٔ 1379) يٗ ثبض سٛؾظ ٌّعاضيدطؾكٙبٔٝ اِٚٗ ياا: يپرظؽٌاهِ ح
 وطأز يبي، حيػٙؿ يبيب اظ ذغب، حيط حيب ٘ظيثبقس؛ وٝ ا٘ٛاع ح ئ  بؼيٗ ٔميٌعاضٜ ٚ چٙس

ٞب  ٌطٚ يوطٚ٘جبخ ضا زض سٕبٔ يك آِفبياظ عط يػٙؿ يبيح ييبيت دبيضط يؾٙؼٙس. ٌّعاض يضا ٔ
 ٌعاضـ 83/0سب  77/0ٗ ئرشّف ث يٞب وطزٖ زض ٌطٜٕٚٝ يك زٚ ٘يٚ اظ عط 0/ 93سب  90/0

بؼ يٗ اػشجبض ٔميچٙثبال ٌعاضـ قسٜ اؾز. ٞٓ يػٙؿ يبيبؼ حيوطزٜ اؾز ٚ اػشجبض ٔم
ك يٚ اظ عط 57/0وطٚ٘جبخ  يوطأز ثب آِفب يبيح ييثبظآظٔب ييبيت دبيوطأز ثبال ٚ ضط يبيح

 يك آِفبياظ عط يزضٚ٘ يٕؿب٘ب اظ ذغب ثبال ٚ ٞيبؼ حئم ييبيٚ دب 37/0ٕٝ وطزٖ يزٚ ٘
 ٌعاضـ قسٜ اؾز. 41/0ٕٝ وطزٖ يٚ زٚ ٘ 63/0وطٚ٘جبخ 
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نٛضر ٘فطي ثٝ 100ايٗ دطؾكٙبٔٝ لجُ اظ اػطا ثط ضٚي ٕ٘ٛ٘ٝ انّي، ضٚي يه ٕ٘ٛ٘ٝ 
آظٔبيكي اػطا ٌطزيس ٚ دؽ اظ سحّيُ ػبُٔ سأييسي ٚ ثطضؾي ثطاظ٘سٌي ٔميبؼ ضٚي ٕ٘ٛ٘ٝ 

  شفبزٜ اظ آِفبي وطٚ٘جبخ زض دػٚٞف حبضط ثطايـدطؾكٙبٔٝ حيب ثب اؾس. دبيبيي ـانّي اػطا ٌطزي

 

  

1- Social Phobia Inventory 
3- Davidson 

5- Sherwood 

2- Connor 
4- Churchill 

6- Weisler 

وطأز ٚ  يبي، حيٚ ػٙؿ يثطٍٞٙ يبيح يٞب بؼئمذطزٜ يٚ ثطا 78/0ب يح يبؼ وّئم
 زؾز آٔس.ثٝ 58/0ٚ  53/0، 84/0ت ياظ حغب ٚ اقشجبٜ ثٝ سطس يبيح

عاٖ ياؾز وٝ ٔ يػجبضر وّ 10بؼ قبُٔ يٗ ٔميا: 1(RSESًفط رٍزًبرگ ) هقياض عست
ٗ يٌط يزض ٕ٘ٛ٘ٝ ذبضػ ؾٙؼس. يٚ زاقشٗ احؿبؼ ذٛة زض ٔٛضز ذٛز ضا ٔ يز اظ ظ٘سٌيضضب
فطْ  يوطٚ٘جبخ ثطا يثب آِفب يزضٚ٘ يت ٕٞؿب٘ي(، ضط2003) 5بيٚ فبضٌٚ 4ٛايشطي، ز3ٔ، چ2ٗثطٌط

زض  يز اظ ظ٘سٌيآٖ ثب ضضب يٌعاضـ قسٜ اؾز ٚ ٕٞجؿشٍ 88/0 ئرشّظ ٔظجز ٚ ٔٙف
 يثب آِفب ييبيع دبي٘ يطا٘يٌعاضـ قسٜ اؾز. زض ٕ٘ٛ٘ٝ ا 65/0سب  32/0ٗ ئغبِؼبر ٔرشّف ث

 78/0ٞفشٝ  3آٖ زض فبنّٝ  ييت ثبظآظٔبيٚ ضط 68/0ٚ  69/0ت يسطسف ثٝيوطٚ٘جبخ ٚ سٙه
ٚ  يٗ ضػجيچٙ(. 1391ٓٞسٜ ٚ ٕٞىبضاٖ، ي، ثٝ ٘مُ اظ ثك1384ّ يٌعاضـ قسٜ اؾز )ٔحٕس

( 1391) يٚ ثٟطٚظ يمي، حميٛؾفيسٜ، يٚ ثكّ 84/0آٖ ضا  يزضٚ٘ ي( ٕٞؿب1386٘ثَّٟٛ )
 يت ٕٞؿب٘يٚ ضط 65/0ضا  يز اظ ظ٘سٌيبؼ ثب ضضبيٗ ٔميا يفطْ ٔظجز ٚ ٔٙف يٕٞجؿشٍ

 ا٘س. ٌعاضـ وطزٜ 87/0وطٚ٘جبخ ضا  يثب آِفب يزضٚ٘

سٛؾظ  2004بؼ زض ؾبَ يٗ ٔميا: 6(BSCS) ًعخِ کَتاُ ؼذُ -ياض خَدکٌترليهق
زض افطاز ؾبذشٝ قسٜ ٚ  يعاٖ ذٛزٟٔبضٌطئٙظٛض ؾٙؼف ٔثٝ 9ٚ ثٛ٘ٝ 8ؿشطي، ثب7ٔيسب٘ؼٙ

ُ يٝ سمّيٌٛ 8( ثٝ 2012) 12ٚ ثبضثط 11چي، ٌطا10ٚيٝ ثٛز وٝ ثؼس سٛؾظ. ِٔٛٛ٘يٌٛ 13قبُٔ 
 72/0ػبُٔ زْٚ  يٚ ثطا 73/0ػبُٔ اَٚ  يوطٚ٘جبخ ضا ثطا يٚ ٕٞىبضاٖ آِفب يبفز. ِٔٛٛ٘ي

( ٘يع ٕٞؿب٘ي زضٚ٘ي اظ عطيك آِفبي وطٚ٘جبخ 1392ثطآٚضز وطز٘س. ؾطافطاظ، لطثب٘ي ٚ ػٛاٞطي )
ّي دبيبيي ٌعاضـ قسٜ اؾز. زض دػٚٞف فؼ 68/0ٚ  74/0سطسيت ثطاي ػبُٔ اَٚ ٚ زْٚ ثٝ

 زؾز آٔس.ثٝ 73/0وُ ثب اؾشفبزٜ اظ آِفبي وطٚ٘جبخ 
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وٙس وٝ  ايٗ اثعاض سؼييٗ ٔي :13(BFNE) ًعخِ کَتاُ ؼذُ -هقياض ترض از ارزيابي هٌفي
 ٕجؿشٍي ٘ؿرٝـوٙٙس. ٞ يـطاز زض ٔٛاػٟٝ ثب اضظيبثي زيٍطاٖ احؿبؼ ٍ٘طا٘ي ٔـسب چٝ ا٘ساظٜ اف

 

  

1- Rosenberg Self-esteem 
3- Chen 

5- Farruggia 

7- Tangney 
9- Boone 

11- Grawitch 

13- Brief Fear of Negative Evaluation Scale 

2- Greenberger 
4- Dmitrieva 

6- Brief  Self-control Scale 

8- Baumeister 
10- Maloney 

12- Barber 

وطٚ٘جبخ  يثب آِفب يزضٚ٘ يٚ ٕٞؿب٘=r 96/0 ئٙف يبثيسطؼ اظ اضظ يؾؤاِ 30بؼ يوٛسبٜ ثب ٔم
ع ي٘ يطا٘يٞب زض ٕ٘ٛ٘ٝ ا ي(. ثطضؾ1983، يٌعاضـ قسٜ اؾز )ِط 75/0 ييٚ اػشجبض ثبظآظٔب 90/0

 =r 98/0ثب فبنّٝ زٚ ٞفشٝ  يي، اػشجبض ثبظآظٔب83/0وطٚ٘جبخ  يثب آِفب يزضٚ٘ يبٍ٘ط ٕٞؿب٘يث

دػٚٞف حبضط ٌعاضـ قسٜ اؾز ٚ زض ( 1391زٚؾز، غطايي ٚ انغط٘ػاز، ظازٜ، يعزاٖزازاـ)
 زؾز آٔسٜ اؾز.ٝث 80/0وطٚ٘جبخ  يثب آِفب ييبيت دبيضط

ثط  يط ٔجٙياذ يٞب يدطزاظٝ يطٚ ٘ظطيبؼ ديٗ ٔميا: 1(FPESهثبت ) يابياض ترض از ارزيهق
 يقٙبؾ ٚ ٔظجز زض ؾجت ئٙف يبثي، اػٓ اظ اضظيعٛضوّ ثٝ يبثيثٝ ٘بْ سطؼ اظ اضظ يٚػٛز ػبّٔ

 ٕجطي، ضٚزٜ ثبق ٚ ٘ٛضسٖٛ،يىع، ٞيٚ ٚ 2001، 2ّجطري)ٌ ٗ قسيسسٚ ياذشالَ اضغطاة اػشٕبػ
 ييبيٚ دب 80/0بؼ ضا يٗ ٔميا يزضٚ٘ ي(، ٕٞؿب2008٘ثبق ) ٕجطي ٚ ضٚزٜيىع، ٞيٚ (.2008
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  يطا٘يزض ٌطٜٚ ا ييبيت دبيٌعاضـ قسٜ اؾز. ضط 70/0ٞفشٝ،  5ثؼس اظ  ييثبظآظٔب

 وُ آظٖٔٛ ٌعاضـ قسٜ اؾز يثطا 75/0وطٚ٘جبخ  يٚ آِفب يؾبظٓي٘ثب ضٚـ زٚ 67/0 يٙيثبِ
وطٚ٘جبخ زض دػٚٞف  يآِفب ييبيت دبي(. ضط1389ضضبيي زٌٚبٞٝ، ٔحٕسذب٘ي ٚ زِٚشكبٞي، )

 زؾز آٔس.ٝث 70/0حبضط 

( ؾبذشٝ قسٜ اؾز ٚ 1996) 3يٗ دطؾكٙبٔٝ سٛؾظ ٚٚزيا (:FAQپرظؽٌاهِ کاًَى تَجِ )
 selfبؼ سٛػٝ ٔشٕطوع ثط ذٛز )يوٝ قبُٔ ٔمؾز ا ياٝيٌٛ 5بؼ يشٓ ٚ زٚ ٔميآ 10 يزاضا

focusيطٚ٘يبؼ سٛػٝ ثي( ٚ ٔم (external focusٔ )وٝ فطز ثٝ ذٛزـ  يا ثبقس. زضػٝ ي
;انالً، 0ىطر )يف ِياظ ع يا زضػٝ بؼ دٙغيه ٔميطٖٚ، سٛؾظ يب ثٝ ثيوٙس  يسٛػٝ ٔ

ٚ  76/0سٛػٝ ٔشٕطوع ثط ذٛز ثطاثط ثب  يوطٚ٘جبخ ثطا يت آِفبيقٛز. ضط يسٜ ٔي;وبٔالً( ؾٙؼ5
(. زض ٕ٘ٛ٘ٝ 1997، چبٔجّؽ ٚ ٌّؽ، يٌعاضـ قسٜ اؾز )ٚٚز 72/0ثطاثط ثب  يطٚ٘يسٛػٝ ث
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 يٞب بؼيطٔميظ يوطٚ٘جبخ ثطا يٝ آِفبيثط دب يزضٚ٘ يت ٕٞؿب٘يثب ضٚـ ضط ييبيدب يطا٘يا
 ٌعاضـ قسٜ 86/0ٚ  75/0ب يت ثطاثط يسطسثٝ يطٚ٘يدطؾكٙبٔٝ سٛػٝ ٔشٕطوع ثط ذٛز ٚ سٛػٝ ث

(. دبيبيي ايٗ اثعاض ثب اؾشفبزٜ اظ آِفبي 1387ِغيفيبٖ، سمٛي ٚ ؾبٔب٘ي،  ذيط، اؾشٛاضاؾز )
 زؾز آٔس.ٝث 77/0ٚ سٛػٝ ثيطٚ٘ي  72/0وطٚ٘جبخ ثطاي سٛػٝ زضٚ٘ي

  

  

1- Fear of Positive Evaluation Scale 

3- Woody 

2- Gilbert 

(، سٛؾظ 2000دطؾكٙبٔٝ ٘كرٛاض زض ؾبَ ) :1(RQپرظؽٌاهِ ًؽخَار پط رٍيذادي )
ثبقس وٝ ٔيعاٖ فىط وطزٖ  آيشٓ ٔي 5ّٔيٍٙع ٚ آِسٖ ؾبذشٝ قسٜ اؾز. ايٗ ٔميبؼ قبُٔ 

ٞب ٚ ػّٕىطزـ زض سؼبٔالر اػشٕبػي اذيط ٚ ايٙىٝ ايٗ افىبض سب چٝ  يه فطز ضاػغ ثٝ نحجز
٘ٛيؿٙسٌبٖ آٖ ثب ضٚـ ؾٙؼس. ٕٞؿب٘ي زضٚ٘ي ايٗ ٔميبؼ سٛؾظ  ا٘س ضا ٔيٜ  حس ٔٙفي ثٛز

(. دبيبيي ايٗ دطؾكٙبٔٝ ثب ضٚـ 2008، 2ٌعاضـ قسٜ اؾز )قٕطسع 70/0آِفبي وطٚ٘جبخ 
 زؾز آٔسٜ اؾز.ٝث 79/0آِفبي وطٚ٘جبخ زض دػٚٞف حبضط 

ايٗ دطؾكٙبٔٝ سٛؾظ ؾبظٔبٖ ثٟساقز ػٟب٘ي : 3(WHOQOLپرظؽٌاهِ کيفيت زًذگي )
ّي ٚ ٘بٚاثؿشٝ ثٝ فطًٞٙ ػٟز اضظيبثي ويفيز ٚ إِّ سسٚيٗ قسٜ ٚ ٞسف آٖ ايؼبز اثعاضي ثيٗ

ٞبي ػؿٕي،  ضضبيز ظ٘سٌي افطاز اؾز. ٕٞؿب٘ي زضٚ٘ي ثب آِفبي وطٚ٘جبخ ثطاي حيغٝ
ٌعاضـ  80/0ٚ  68/0، 81/0، 82/0ا٘س اظ  سطسيت ػجبضرقٙبذشي، اػشٕبػي ٚ ٔحيغي ثٝ ضٚاٖ

ٚ  5، ِغفي4شٖٛچٙيٗ ضٚايي افشطالي ٔغّٛة ٌعاضـ قسٜ اؾز )اؾىٛيٍٙقسٜ اؾز. ٞٓ
ٗ يٞب ث غٝيٕٞٝ ح يضٚ٘جبخ ثطا (. زض ٘ؿرٝ ايطا٘ي ٘يع ٕٞؿب٘ي زضٚ٘ي ثب آِفبي2004، 6اوُٛ٘

، يؼيٚ ضث ييه، ثمبيظازٌبٖ، ّٔ ، نطافي، لبؾٕيٛؾفي) ٌعاضـ قسٜ اؾز 79/0سب  82/0
وطٚ٘جبخ زض دػٚٞف حبضط  يثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ آِفب يدطؾكٙبٔٝ ظ٘سٌ يوّ ييبي(. دب2010

 زؾز آٔس.ٝث 83/0

ه يبؼ ثبظزاضي ضفشبضي ثعضٌؿبالٖ ئم(: AMBIاض بازداري رفتاري بسرگعاالى )يهق
اظ نفز ثبظزاضي  يٌعاضـ شٞٙ يطيٌ ٔٙظٛض ا٘ساظٜاؾز وٝ ثٝ يا ٔبزٜ 16 يمياثعاض سحم

 ياػشٕبػ يب ا٘عٚاي٘بآقٙب  يٞب زيُ ثٝ ٔٛلؼئب٘ٙس ػسْ سٕب يٝ قسٜ اؾز ٚ ٔؿبئّيسٟ يوٙٛ٘
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ؾٙؼس. ؾبظ٘سٌبٖ آٖ ٕٞؿب٘ي زضٚ٘ي ثٝ وٕه آِفبي وطٚ٘جبخ ثطاي ٕ٘طٜ وُ ضا ثطاثط ثب  ضا ٔي
 ٌعاضـ 86/0ٞفشٝ زض زٚ ٌطٜٚ ضا 18ضٚـ ثبظآظٔبيي ثب فبنّٝ ظٔب٘ي ٚ دبيبيي آظٖٔٛ ثٝ 87/0

ضطيت  75/0 ٘بٔٝ ثطاثط ثب چٙيٗ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ايطا٘ي ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ دطؾفا٘س. ٞٓ وطزٜ
 زؾزٝـث 82/0سطسيت اي ثٝ ٞفشٝ 4ٝ ضٚـ ثبظآظٔبيي ثب فٛانُ ظٔب٘ي ـٞب ٘يع ث ميبؼـدبيبيي ٔ

 

  

1- Rumination Questionnaire 
3- THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 

QUALITY OF LIFE 

5- Lotfy-  

2- Schmertz 
4- Skevington 

6- O'Connell 

ثب اؾشفبزٜ اظ  يزضٚ٘ يت ٕٞؿب٘ي(. ضط1393، يٚ عبِج يػبثس، ٘كبط زٚؾز، يآٔس )زاٚٚز
 آٔس.زؾز ثٝ /65وطٚ٘جبخ زض دػٚٞف حبضط  يآِفب

 ّا ل دادُيِ ٍ تحليرٍغ تجس

. اؾز ئؼبزالر ؾبذشبض يبثيك اٍِٛياظ عط يٕٞجؿشٍ يٞب عطح دػٚٞف حبضط اظ ٘ٛع عطح
بض ٚ يٗ، ا٘حطاف ٔؼيبٍ٘ي)ٔ يفيآٔبض سٛن يٞب ٗ دػٚٞف اظ ضٚـيا يٞب ُ زازٜئٙظٛض سحّثٝ

ٚ ثٛر اؾشطح( اؾشفبزٜ قسٜ  ئؼبزالر ؾبذشبض يبثيٖٛ ، اٍِٛي)ضٌطؾ ي( ٚ اؾشٙجبعيٕٞجؿشٍ
 ا٘س. نٛضر ٌطفشٝ SPSS ٚAMOS افعاض  ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طُْيٗ سحّياؾز. ا

 ّا  افتِي

طٞب زض ػسَٚ يبض ٔشغيٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبٍ٘ي، ٔيؽ ٕٞجؿشٍئطثٛط ثٝ ٔبسط يفيسٛن يٞب بفشٝي
 ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز.  (1)

 هاتريط ّوبعتگي ٍ هياًگيي ٍ اًحراف اظتاًذارد هتغيرّاي پصٍّػ (1)جذٍل 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هتغير

اضغطاة  -1
 اػشٕبػي

1           

          1 110/0* حيب  -2

         1 106/0* -319/0** ٘فؽػعر -3

        1 430/0** 307/0** -310/0** ذٛزوٙشطِي -4

سطؼ اظ  -5
 اضظيبثي ٔٙفي

**439/0 **165/0 **290/0- **264/0- 1       
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سطؼ اظ  -6
 اضظيبثي ٔظجز

**404/0 **194/0 **197/0- **136/0- **174/0 1      

سٕطوع ٔؼغٛف  -7
 ثٝ زضٖٚ

**212/0 015/0 054/0- *107/0 **251/0 **152/0 1     

سٕطوع ٔؼغٛف  -8
 ثيطٖٚثٝ 

**169/0 *101/0- 029/0- **179/0- **142/0 **146/0 **453/0 1    

٘كرٛاض  -9
 ضٚيسازي دؽ

**479/0 065/0 **240/0- **258/0- **467/0 **211/0 **370/0 **279/0 1   

ثبظزاضي  -10
 ضفشبضي

**588/0 *099/0 **302/0- **229/0- **246/0 **361/0 **224/0 *128/0 **348/0 1  

 (1اداهِ جذٍل )

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هتغير

 ويفيز -11
 ظ٘سٌي

**414/0- 040/0 **550/0 **417/0 **362/0- **189/0- **199/0 *121/0- **420/0- **369/0- 1 

 26/16 79/32 18/21 32/12 65/12 73/15 27/35 25/23 21/24 75 57/23 ٔيبٍ٘يٗ 

 87/3 59/4 22/6 14/3 3 42/4 11/7 54/4 75/3 25/10 71/7 ا٘حطاف ٔؼيبض 

ٚ  ي)سٕطوع زضٚ٘ يطٞبيػع ٔشغطٞب ثٝئشغ يزٞس وٝ سٕبٔ ي٘كبٖ ٔ (1)ػسَٚ  يٞببفشٝي
ٚ  يز ظ٘سٌيفيب، ويٚ ح يسازي، ٘كرٛاض دؽ ضٚيٚ ذٛزوٙشطِ يطٚ٘ي، سٕطوع ثيب/ذٛزوٙشطِيح
 زاض٘س.  يب ٔٙفيزاض ٔظجز  يٍط اضسجبط ٔؼٙيىسيب( ثب يح

 اضطراب اجتواعيبيٌي  گام براي پيػبِخالصِ تحليل رگرظيَى چٌذگاًِ گام (2)جذٍل 

P F t β R² R گام ييب ػير پيهتغ 

 1 يضفشبض يثبظزاض 58/0 34/0 58/0 5/14 5/210 0001/0

0001/0 8/154 
1/13 51/0 

43/0 66/0 
 يضفشبض يثبظزاض

2 
 ئٙف يبثيسطؼ اظ اضظ 31/0 8

0001/0 6/117 

6/11 45/0 

47/0 68 

 يضفشبض يثبظزاض

 ئٙف يبثيسطؼ اظ اضظ 22/0 4/5 3

 يسازيضٚدطزاظـ دؽ 21/0 9/4

0001/0 2/98 
9/9 40/0 

49/0 70 
 يضفشبض يثبظزاض

4 
 ئٙف يبثيسطؼ اظ اضظ 21/0 3/5
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 يسازيضٚدطزاظـ دؽ 20/0 7/4

 ٔظجز يبثيسطؼ اظ اضظ 17/0 6/4

01/0 9/80 

6/9 38/0 

50/0 71 

 يضفشبض يثبظزاض

5 

 ئٙف يبثيسطؼ اظ اضظ 20/0 9/4

 يسازيضٚدطزاظـ دؽ 18/0 5/4

 ٔظجز يبثيسطؼ اظ اضظ 17/0 6/4

 يذٛزوٙشطِ -09/0 -5/2

ٌبْ اؾشفبزٜ  ثٝ ثيٗ اظ ضٚـ ضٌطؾيٖٛ ٌبْ سطيٗ ٔشغيطٞبي ديف ٔٙظٛض ا٘شربة لٛيثٝ
٘فؽ، ذٛزوٙشطِي، ثبظزاضي ضفشبضي، سطؼ  ثيٗ قبُٔ )ػعر ٔشغيط ديف 6ثسيٗ ٔٙظٛض قٛز.  ٔي

ثيٙي حيب ٚ  ضٚيسازي( ثطاي ديفاظ اضظيبثي ٔٙفي، سطؼ اظ اضظيبثي ٔظجز ٚ دطزاظـ دؽ
ثيٙي  اضغطاة اػشٕبػي ٚاضز ٔؼبزِٝ ضٌطؾيٖٛ قس٘س. ٘شبيغ سحّيُ ضٌطؾيٖٛ ػٟز ديف

 ٝ قسٜ اؾز. اضائ (2)اضغطاة اػشٕبػي زض ػسَٚ 

ٗ يزٞس وٝ اظ ثي٘كبٖ ٔ (2)ٌبْ ٔٙسضع زض ػسَٚ  ثٝ ٖٛ ٌبْيُ ضٌطؾيغ حبنُ اظ سحّي٘شب
زاض٘س ٚ  ياضغطاة اػشٕبػ يٙيث فيزض د يزاض يط ؾٟٓ ٔؼٙئشغ 5ٗ ٚاضز قسٜ، يثفيط دئشغ 6

 ٘ساضز. ياضغطاة اػشٕبػ يٙيث فيزض د ي٘فؽ ؾٟٕ ط ػعريسٟٙب ٔشغ

 زٞس. يب ضا ٘كبٖ ٔيح يٙيث فيٖٛ ػٟز ديضٌطؾ ُيغ سحّيع ٘شبي٘ (3)ػسَٚ 

 حيا بيٌي گام براي پيػبِخالصِ تحليل رگرظيَى چٌذگاًِ گام (3)جذٍل 

P F t β R² R گام ييب ػير پيهتغ 

 1 يذٛزوٙشطِ 31/0 09/0 31/0 4/6 41/41 0001/0

0001/0 66/37 
9/7 38/0 

15/0 40/0 
 يذٛزوٙشطِ

2 
 ئٙف يبثيسطؼ اظ اضظ 26/0 5/5

0001/0 10/33 

4/8 40/0 

19/0 45/0 

 يذٛزوٙشطِ

 ئٙف يبثيسطؼ اظ اضظ 23/0 9/4 3

 ٔظجز يبثيسطؼ اظ اضظ 21/0 5/4
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ضٚـ ٖٛ چٙسٌب٘ٝ ثٝي٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز، ٔحبؾجٝ ضٌطؾ (3)عٛض وٝ زض ػسَٚ  ٕٞبٖ
ػٙٛاٖ ثٝ ي٘كبٖ زاز ذٛزوٙشطِغ يب ؾٝ ٌبْ اضائٝ ٕ٘ٛز. ٘شبيح يٙيث فئٙظٛض دٌبْ ثٝ ٌبْ ثٝ

 ط ٔالنيب٘ؽ ٔشغيزضنس اظ ٚاض 9سٛا٘س  ئ (>β ،001/0P;31/0) ييٗ ذٛز ثٝ سٟٙبيث فيط دئشغ
 يٙيث فيزضنس سٛاٖ، لسضر د 6، ثب ئٙف يبثيع سطؼ اظ اضظيس. زض ٌبْ زْٚ ٘يٗ ٕ٘بييب( ضا سجي)ح

س قاضبفٝ  يٙيث فئظجز ثٝ ٔؼبزِٝ د يبثيع سطؼ اظ اضظيف زاز. زض ٌبْ ؾْٛ ٘يافعا 15/0ضا ثٝ 
لسضر  19/0ب يٗ حييٚ ٔظجز؛ زض سج ئٙف يبثي، سطؼ اظ اضظيطِ ذٛزوٙشطِيٚ ٔؼٕٛػبً ؾٝ ٔشغ

ٚ  يضفشبض ي٘فؽ، ثبظزاض ٍط قبُٔ ػعريط زيٗ ؾٝ ٔشغيزاض٘س. ٕٞچٙ يوٙٙسٌيٙيث فيد
 ٗ دػٚٞف ٘ساقشٙس.يزض ا يب زض ٕ٘ٛ٘ٝ سحز ثطضؾيح يٙيث فيزض د يطيسأط يسازيدطزاظـ دؽ ضٚ

ب يٚ ح ياضغطاة اػشٕبػ يطٞبئشغ يٙيث فيد يثٝ ٌبْ ثطا  ٖٛ ٌبْيُ ضٌطؾيغ سحّي٘شب
ثيٗ اضغطاة  ثٟشطيٗ ديف ;58/0 ت اؾشب٘ساضزيثب ضط يضفشبض يط ثبظزاضي٘كبٖ زاز وٝ ٔشغ

ب يٗ حيث فيٗ ديثٟشط ;31/0اؾشب٘ساضز  ;58/0 اػشٕبػي ٚ ٔشغيط ذٛزوٙشطِي ثب ضطيت
ط اضغطاة يٚ ٔظجز، زض ٞط زٚ ٔشغ ئٙف يبثياػٓ اظ اضظ يبثيٗ سطؼ اظ اضظيچٙثبقس. ٞٓ ئ

ب ثٝ نٛضر ٔظجز ٚ يط حيع زض ٔشغي٘ يط ذٛزوٙشطِيوٙٙسٜ اؾز. ٔشغ يٙيث فيب، ديٚ ح ياػشٕبػ
 وٙٙسٜ اؾز.يٙيث فيد يثٝ نٛضر ٔٙف يزض اضغطاة اػشٕبػ

 ٗ قطح اؾز:يب ثسيٚ ح ياػشٕبػٗ اضغطاة يث فيٖٛ ثٝ ٔٙظٛض دئؼبزِٝ ضٌطؾ

دطزاظـ (+)22/0×سطؼ اظ اضظيبثي ٔٙفي(+)77/0×)ثبظزاضي ضفشبض;يضغطاة اػشٕبػـ ا
 -70/2(+16/0×ذٛزوٙشطِي(+)31/0×سطؼ اظ اضظيبثي ٔظجز(+)23/0×ضٚيسازي دؽ

  74/34(+48/0×سطؼ اظ اضظيبثي ٔظجز(+)34/0×سطؼ اظ اضظيبثي ٔٙفي(+)89/0×ذٛزوٙشطِي)ب;يحـ 

ط ٘طٔبَ ثٛزٖ ي٘ظ ئؼبزالر ؾبذشبض ياٍِٛؾبظ يٞب فطو فيد يٗ دؽ اظ ثطضؾيٕٞچٙ
 يوّ ئفمٛز، ثطاظ٘سٌ يٞب زازٜ يٍصاضيع ػبيطٞب ٚ ٘يثٛزٖ اضسجبط ٔشغ يٞب، ذغ غ زازٜيسٛظ

بظ ثٝ يغ ٘كبٖ زاز وٝ اٍِٛ ٘يلطاض ٌطفز. ٘شب ي( ٔٛضز ثطضؾ1ٔسَ )قىُ  يكٟٙبزيد ياٍِٛ
 6ٗ يحصف ٚ ٚ ٕٞچٙ يكٟٙبزيد يزاض اظ اٍِٛ يطٔؼٙيط غئؿ 4(، ِصا 4انالح زاضز )ػسَٚ 

كٟٙبز يط ثٝ دئؿ 6طٞب ٚ ئشغ يٕٞجؿشٍ يٚ اٍِٛ يٙٝ ٘ظطيكيس ثب سٛػٝ ثٝ ديط ػسئؿ
حصف قسٜ ٚ  يطٞبي: ٔؿ1اٍِٛ اضبفٝ قس )قىُ  يلجّ يٞب طي، ثٝ ٔؿ1قبذم انالح ٔسَ
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ثطاظـ ٔسَ  يٞب قبذم (4)زٞس(. زض ػسَٚ  ياضبفٝ قسٜ ضا ٘كبٖ ٔ يطٞبي: ٔؿ2قىُ 
 لجُ ٚ ثؼس اظ انالح اضائٝ قسٜ اؾز. 

حبوي اظ ثطاظـ ذٛة اٍِٛ ثب  GFI،IFI ،TLI ،CFI   ٚNFIثطاي  90/0لبزيط ثبالسط اظ 
سط ثبقس، ٔسَ اظ ثطاظـ ثٟشطي ثطذٛضزاض اؾز.  ٘عزيه 1ٞبؾز ٚ ٞط چٝ ايٗ ٔمساض ثٝ  زازٜ

زٞٙسٜ ثطاظـ ذٛة اٍِٛؾز ٚ ٞط چٝ  ٚ وٕشط اظ آٖ ٘كبٖ 05/0ٔمساض  RMSEAٕٞچٙيٗ 
سط ثبقس، ثطاظـ اٍِٛ ٔحُ ؾؤاَ ذٛاٞس ثٛز. ثب سٛػٝ ثٝ ٔٙسضػبر  ٘عزيه 1ايٗ ٔمساض ثٝ 

 س.ـٞب زض اٍِٛي انالح قسٜ ٟ٘بيي اظ ثطاظ٘سٌي ثباليي ثطذٛضزاض٘ ، ٕٞٝ ايٗ قبذم(4)ػسَٚ 
 

  

1 - modification indices  

زاض ٚ اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ چٙس ٔؿيط ػسيس، اٍِٛي انالح غيطٔؼٙييٗ ثب حصف ٔؿيطٞبي اثٙبثط
 ٞبي ثطاظـ ٘كبٖ زاز.  زاضي زض قبذمقسٜ ثٟجٛز ٔؼٙي

 برازغ هذل پيؽايٌذّا ٍ پياهذّاي حيا ٍ اضطراب اجتواعي ّاي ؼاخص (4)جذٍل 

 يياصالح ؼذُ ًْا يالگَ يؽٌْاديپ يالگَ يبرازًذگ يّا ؼاخص

2) يآظٖٔٛ ٔؼصٚض وب
x) 69/314 25/53 

   p   004/0 p 001/0 يزاض يؾغح ٔؼٙ

 36 29 (df) يزضػٝ آظاز
x) يثٝ زضػٝ آظاز ي٘ؿجز ٔؼصٚض وب

2
/df) 74/8 83/1 

 88/0 98/0 (GFIثطاظـ ) ييىٛيقبذم ٘
 78/0 95/0 (AGFIبفشٝ )يُ يثطاظـ سؼس ييىٛيقبذم ٘

 73/0 95/0 (NFIقسٜ ) ٞٙؼبض يقبذم ثطاظ٘سٌ
 75/0 98/0 (CFI) يميسغج يقبذم ثطاظ٘سٌ
 75/0 98/0 (IFI) يكيافعا يقبذم ثطاظ٘سٌ
 62/0 96/0 (TLIؽ )يِٛ-قبذم سٛوط

 1/0 04/0 (RMSEA) تيسمط يٗ ٔؼصٚضار ذغبيبٍ٘يكٝ ٔيض
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 (  الگَي اصالح ؼذُ ًْايي پيؽايٌذّا ٍ پياهذّاي هْن حيا ٍ اضطراب اجتواعي2ؼکل )

 زٞس اٍِٛي ديكٟٙبزي ضا ٘كبٖ ٔي ٞبي اضبفٝ قسٜ ثٝ  ٞب ٔؿيط چيٗ ذظ ---

ٗ يثبقس. ٕٞچٙ يزاض ٔ يٓ ٔؼٙئؿشم يطٞبيت ٔؿيزٞس سٕبْ ضطا ي، ٘كبٖ ٔ(2)ىُ ق
 ي، ذٛزوٙشطِ(2)ط ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. ٔغبثك ثب قىُ يط زض وٙبض ٞط ٔؿيت ٔؿيعاٖ ضطائ

 يدطزاظق يطئظجز ٚ ؾٌٛ يبثيب، ٚ سطؼ اظ اضظيٗ حيف ثيٗ ديثٟشط ئٙف يبثيٚ سطؼ اظ اضظ
زؾز آٔس. ٗ دػٚٞف ثٝيزض ٔسَ ا ياضغطاة اػشٕبػ يٗ ثطايثفيٗ ديثٟشط يسازيدؽ ضٚ

بٔس، يط ديثٝ ػٙٛاٖ ٔشغ« يضفشبض يثٝ ثبظزاض ياضغطاة اػشٕبػ»ط يٗ زض وُ اٍِٛ، ٔؿيچٙٞٓ
 ذٛز اذشهبل زاز.ت اؾشب٘ساضز ضا ثٝيٗ ضطيكشطيث

 جِ ٍ بحجيًت

ب آ٘چٝ زض ػطف ي يب ٚ اضغطاة اػشٕبػيب حيثٛز وٝ آِٝ أٗ ٔؿيا يٞسف دػٚٞف حبضط ثطضؾ
وٝ  ياؾز زض نٛضس يٟيب ٔشفبٚسٙس. ثسيقٛز، زٚ ؾبظٜ ٔكبثٝ ٞؿشٙس يسٜ ٔي٘بٔ ييػبْ وٕطٚ

سٛاٖ ازػب يثطذٛضزاض ثبقٙس، ٔ يىؿبٖ ٚ ٔكبثٟي يبٔسٞبيٙس ٚ ديكبيد يٗ زٚ ؾبظٜ اظ اٍِٛيا
ٗ ٔؿبِٝ اؾز وٝ يبٍ٘ط ايغ دػٚٞف حبضط ثيثب ٞٓ زاض٘س. ٘شب يبزيٗ زٚ، قجبٞز ظيٕ٘ٛز وٝ ا

 ياٌطچٝ ٞط زٚ ٔٙجؼض اظ احؿبؼ قطْ ٞؿشٙس ٚ ٚػٜٛ ٔكشطو يب ٚ اضغطاة اػشٕبػيح اؾبؾبً
٘ساض٘س.  يىؿب٘ي يبٔسٞبيٙس ٚ ديكبيد يٞؿشٙس ٚ اٍِٛٞب ئؼعا ٚ ٔشفبٚس يٞب زاض٘س، أب ؾبظٜ

ٚ  يضاثغٝ ثب اضغطاة اػشٕبػٗ دػٚٞف ثٝ ذهٛل زض يزؾز آٔسٜ زض اٝاظ ضٚاثظ ث يبضيثؿ
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چ يثبقس أب اظ آ٘ؼب وٝ سبوٖٙٛ ٞ يٌصقشٝ ٔ يٞبدػٚٞف يٞب بفشٝي، ٕٞؿٛ ثب ييوٕطٚ
ٚ  ييؿٝ وٕطٚيزاَ ثط ٔمب يچ دػٚٞكيبظٔٛزٜ ٚ ٞيطٞب ضا ٘يٗ ٔشغيعٛض ٕٞعٔبٖ اثٝ يأغبِؼٝ

ٞب ثط ٞب ٚ سفبٚر قجبٞز (5)ثبقس. ػسَٚ  يغ ٔيٗ دػٚٞف زض ٘ٛع ذٛز ثسيب ٚػٛز ٘ساضز، ايح
  زٞس. ئسَ ضا ٘كبٖ ٔ يٞب اؾبؼ قبذم

 ّاي حيا با کورٍيي ّا ٍ ؼباّت تفاٍت (5) جذٍل

 ييکورٍ ايح ّا ؼاخص

 ٗييدب - ػعر ٘فؽ
 ٗييدب ثبال وٙشطَ ٘فؽ

 زاضز زاضز يبثيسطؼ اظ اضظ
 زاضز - (يٗ ٚ ثؼس اظ سؼبٔالر اػشٕبػي)ح يقٙبذش يٞب يطيؾٌٛ

 زاضز - يضفشبض يثبظزاض
 ٗييدب - يز ظ٘سٌيفيو

 باؼذ. يدظت آهذُ هِرّا در هذل بيعذم ارتباط هتغ  دٌّذُ ( ًؽاى-عالهت )

ػٙٛاٖ ٘مغٝ سٛا٘س ثٝئ يكٛز وٝ ذٛزوٙشطِياؾشٙجبط ٔ (5)ٚ ػسَٚ  (2)غ قىُ ياظ ٘شب
  وٙٙسٜيٙيث فيثبال د يطز، چطا وٝ ذٛزوٙشطِئس٘ظط لطاض ٌ ييب ٚ وٕطٚيػغف زض سفبٚر ح

سٛاٖ  يثبالسط اؾز. ٔ يٗ اضغطاة اػشٕبػيف ثيٗ، دييدب يثبال ٚ ثبِؼىؽ ذٛزوٙشطِ يبيح
 يٗ ذٛزوٙشطِيسٛا٘س ٕٞ ئ ييب ٚ وٕطٚيح يب ٚ زض ٚالغ سفبٚر انّياشػبٖ وطز وٝ ٔٙكأ ح

 يقٛ٘س، أب قطْ ٘بق يٞط زٚ ٔٛػت احؿبؼ قطْ زض افطاز ٔ ييب ٚ وٕطٚيح يػجبضسثبقس. ثٝ
 يوٝ ثب سٛػٝ ثٝ اضسجبط ٔٙف يوٙٙسٜ اؾز؛ زض حبِ ٚ وٙشطَ يه ٘فؽ لٛئؼَّٛ  ب،ياظ ح
 ثبقس. ئؼَّٛ ضؼف ٘فؽ ٚ ػسْ وٙشطَ آٖ ٔ يياظ وٕطٚ يٚ وٙشطَ ٘فؽ، قطِْ ٘بق ييوٕطٚ

 ي( ٚ ثب اضغطاة اػشٕبػr;0/.11ٔظجز ) يب ضاثغٝ ٚ ٕٞجؿشٍي٘فؽ اٌطچٝ ثب ح ط ػعرئشغ
ٙس يكبيػٙٛاٖ د٘فؽ ثٝ (، ػعر2)قىُ  ييأب زض ٔسَ ٟ٘ب ( زاضز،r;-0/.32) ئٙف يٕٞجؿشٍ

ك ثٝ يٗ سحمي٘فؽ زض ٔسَ ا ب ٚ ػعريضاثغٝ ح يزاض يس ػّز ػسْ ٔؼٙيزاض ٘كس. قب يب ٔؼٙيح
 يثطٌطزز. ٌّعاض ي٘فؽ زض ضٚا٘كٙبؾ ؾبظٜ ػعر يبثئٛضز اؾشفبزٜ زض ؾٙؼف ٚ اضظ ياثعاضٞب

٘ساضز ٚ  يزض ضٚا٘كٙبؾ يمي، ٔؼبزَ زلي( ٔؼشمس اؾز وٝ وطأز ٘فؽ زض ٔشٖٛ اؾال1379ٔ)
 ييٞب ٘فؽ سطػٕٝ قسٜ سٟٙب آطبض ٚ ػّٜٛ چٖٛ احشطاْ ثٝ ذٛز وٝ ٔؿبٔحشب ثٝ ػعرٞٓ يٕئفبٞ
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، يسٛاٖ ثب اؾشٙبز ثٝ وشت ٚ ٔٙبثغ ضٚا٘كٙبؾ يٗ ضٚ ٕ٘ي٘فؽ اؾز ٚ اظ ا اظ وطأز ٚ ػعر
 يب زض اٍِٛي٘فؽ ثٝ ح ط ػعريٗ ٘جٛز ٔؿيٗ ٕ٘ٛز. ثٙبثطاييٞب ضا سج ٞب ٚ سفبٚر اثغٝٞب، ض يٕٞجؿشٍ

 سٛا٘س يب؛ ٔيػعر ٚ وطأز ٘فؽ زض ح يسيثط ٘مف وّ ييح ٔشٖٛ ضٚايٗ سهطيب، زض ػيٙس حيكبيد
ٗ يثبقس. ٕٞچٙ يٙيثب ز ي٘فؽ اظ ٘ظط ضٚا٘كٙبؾ ف ؾبظٜ ػعريب سفبٚر زض سؼبضئؼَّٛ ٘مم 

 يحصف قس٘س ٚ زاضا ييوٝ زض ٔسَ ٟ٘ب يزاض يط ٔؼٙيغ يطٞبيسٛاٖ ٌفز ٔؿ ئ يثٝ عٛض وّ
 سجغ آٖ وبٞفطٞب ٚ ثٝيٍط ٔشغيز ياظ اطط ٘ؿج يسٛا٘س ٘بق ئؼٙبزاض ثٛز٘س، ٔ يت ٕٞجؿشٍيضطا

ثبقٙس وٝ زض ضاثغٝ ثب ػعر  يٍطيز يب٘ؼئ يٞب اظ ؾبظٜ يطار ٘بقييب سغيٍط يز يطٞبياطط ٔشغ
 زاض اؾز. ئؼٙ ئٙف يبثيٚاؾغٝ سطؼ اظ اضظٗ ضاثغٝ ثٝي، ا(3)ع ثط عجك ػسَٚ يب ٘ي٘فؽ ٚ ح

ب، يٚ ح يزٞس وٝ ٘مغٝ ٔكشطن اضغطاة اػشٕبػ يٗ دػٚٞف ٘كبٖ ٔيغ ٔسَ زض اي٘شب
زض اضغطاة  يبثي. ٘مف سطؼ اظ اضظاؾزٚ ٔظجز  ئٙف يبثياػٓ اظ اضظ يبثيسطؼ اظ اضظ

( ضاػغ ثٝ 1997ٕجطي )يٚ ٞ يذي( ٚ ض1995والضن ٚ ِٚع ) يبر قٙبذشيس ٘ظطئؤ ياػشٕبػ
( زض 2008ٕجطي ٚ ضٚزٜ ثبق )يىع، ٞيع ٘ظطار ٚي؛ ٚ ٘ييزض وٕطٚ ئٙف يبثي٘مف سطؼ اظ اضظ

زؾز آٔسٜ ضاػغ ثٝ يٞب بفشٝيٗ يچٙ. ٞٓاؾز يئظجز زض وٕطٚ يبثيضاثغٝ ثب ٘مف سطؼ اظ اضظ
قسٜ زض وشت  بٖيف ثيػّٓ اذالق ٚ سؼبض يػّٕبس ٘ظط يب، ٔؤيزض ح يبثيثٝ ٘مف سطؼ اظ اضظ

اِؿؼبزار، ٘بٔٝ زٞرسا، ػبٔغاِفبػ لطآٖ، ِغزٗ، ٔفطزارياِجحطط ٔؼٕغي)٘ظ يٚ ِغٛ ياذالل
ٚ ٔٙكأ  ياظ ػُّ انّ يىيضا  يبثيثبقس وٝ سطؼ اظ ؾطظ٘ف ٚ اضظ يب ٔيثحبضاال٘ٛاض( ضاػغ ثٝ ح

 (.1390سٜ، يزا٘ٙس )دؿٙس يب ٔيح

ب ٘ساض٘س. يزض ح يُ ٞؿشٙس، ٘مكيزذ يوٝ زض اضغطاة اػشٕبػ يا يقٙبذش يٞب يطيؾٌٛ
طٖٚ( ٚ ي)سٛػٝ ٔؼغٛف ثٝ زضٖٚ ٚ ث يٗ سؼبٔالر اػشٕبػيح يقٙبذش يٞب يطيؾٌٛ يػجبضسثٝ

 يٞب سٕطوع ثط ػٙجٝ يؼٙي) يسازيب دطزاظـ دؽ ضٚي يثؼس اظ سؼبٔالر اػشٕبػ يقٙبذش يطيؾٌٛ
 ييضفشبضٞب يؼٙي) يضفشبض  يع ثبظزاضيز(، ٚ ٘ئساْٚ آٖ ٔٛلؼ يٚ ثبظٍ٘ط يه سؼبُٔ اػشٕبػي ئٙف

ب٘ٝ يٌطا سٌبٜ قٙبذزي٘بآقٙب( وٝ عجك ز يٞب زيٚ سطؼ اظ ٔٛلؼ يطيٌ ٕٞچٖٛ ا٘عٚا ٚ ٌٛقٝ
 ب ٔحؿٛةيوٙٙسٜ ح يٙيث فيقٛز، د ئحؿٛة ٔ يزض اضغطاة اػشٕبػ ي، ٔؤِفٝ ٟٕٔيضٚا٘كٙبؾ

ٞب ثٝ  يطيٗ ؾٌٛيٗ اؾز وٝ اياظ ا يحبو ييٟ٘بغ حبنُ اظ ٔسَ يٗ حبَ ٘شبيقٛ٘س. زض ػ يٕ٘
غ ثب يٗ ٘شبيزاض زاض٘س ٚ ايضاثغٝ ٔؼٙ يٓ ثب اضغطاة اػشٕبػيطٔؿشميٓ ٚ غينٛضر ٔؿشم
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؛ 2004، 5يٚ ثطازِ 4ذبريّي، ف3؛ ٔٛي2003، 2ي، والٔخ ٚ دطظٚضؾى1بؼيط، اِي)أ مبريسحم
 ثبقس.  ي( ٕٞؿٛ 2009ٔ، 11ّٔٛٞجطٌطٚ 10، آِذطظ9طظي، 8ٚي، دب7ِعضيي؛ 2005ٚ، 6ّٛدِٛٛؼيٚاؾ

ط يطٞب ٔطثٛط ثٝ ضاثغٝ ٔشغيط ٔشغيت سأطيٗ ضطيكشطيغ ٔسَ ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ ٘شبيچٙٞٓ
 يٗ زض حبِي( ٚ ا;49/0اؾز )  يبٔس، ثب اضغطاة اػشٕبػيط ديػٙٛاٖ ٔشغثٝ يضفشبض يثبظزاض

 ؿز. يزاض ٘ يب ٔؼٙيثب ح يضفشبض يط ثبظزاضياؾز وٝ ٔؿ

 ٗ ٘كبٖيزاضز ٚ ا يضاثغٝ ٔٙف يبٔس ثب اضغطاة اػشٕبػيط ديػٙٛاٖ ٔشغع ثٝي٘ يز ظ٘سٌيفيو
ز يفيثبػض افز ٚ وبٞف و يٌصقشٝ، اضغطاة اػشٕبػ يٞب زٞس وٝ ٕٞؿٛ ثب دػٚٞف ئ

  فؼّي، ٗ زض ٔسَ دػٚٞفي(. ٕٞچ2012ٙ، 14سَيٚ ث 13، ؾبضٚض12)ًٚٚ٘ قس ذٛاٞس افطاز يظ٘سٌ
  

1- Elias 

3- Mogg 
5- Bradley 

7- Wieser 

9- Weyers 

11- Mühlberger 

13- Sarver 

2- Przeworski 

4- Philippot 
6- Vassilopoulos 

8- Pauli 

10- Alpers 

12- Wong 

14- Beidel 

ز يفيٚ و يٗ ثساٖ ٔؼٙبؾز وٝ اضغطاة اػشٕبػي٘كبٖ ٘ساز. ا يا ضاثغٝ يز ظ٘سٌيفيب ثب ويح
ز يفيؤرشّف  يٞب سٛا٘س ػٙجٝ ياضغطاة ثبال ٔثبقٙس ِصا  ئ يؾّج يا ضاثغٝ يزاضا يظ٘سٌ
٘ساض٘س.  يؼبثيٍط ضاثغٝ ايىسيِعٚٔبً ثب  يز ظ٘سٌيفيب ٚ ويح يط لطاض زٞس؛ ِٚيضا سحز سأط يظ٘سٌ

ز يفيٗ ٘رٛاٞس قس ٚ وييب دبيثبال  يز ظ٘سٌيفيؼبز ويب ِعٚٔبً ٔٙؼط ثٝ ايٚػٛز ح يػجبضسثٝ
ط يعاٖ سأطيٗ ٔيئٙظٛض سؼ قٛز ٚ ثٝ يز ٔيسظجؼبز ٚ يا يبضيثؿ يطٞبيط ٔشغيسحز سأط يظ٘سٌ

 قٛ٘س. يوٙشطَ ٚ ثطضؾ يكشطيث يطٞبي، الظْ اؾز ٔشغيز ظ٘سٌيفيب ثط ويح

ضغٓ ايٙىٝ ايٗ ٔغبِؼٝ سٛا٘ؿشٝ ؾغح زا٘ف ٔب ضا زض اضسجبط ثب سكبثٟبر ٚ سٕبيعار  ػّي
ؿيبضي اظ ٞبي ايٗ دػٚٞف ثٝ ٔب٘ٙس ث اضغطاة اػشٕبػي ٚ حيب وٕي ثبال ثجطز، أب يبفشٝ

دػٚٞف اؾز   سطيٗ آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي لطاض زاضز وٝ ٟٔٓ ٞبي زيٍط سحز سأطيط ٔحسٚزيز دػٚٞف
 اظ آ٘ؼب وٝ وٝ ايٗ دػٚٞف ضٚي لكط ٔحسٚزي اظ ػبٔؼٝ؛ وٝ زا٘كؼٛيبٖ ٞؿشٙس، اػطا قسٜ ٚ

ٓ يافطاز اؾز، سؼٕ يعاٖ ٚ ٘ٛع سؼبٔالر اػشٕبػيػبٔؼٝ ٚ ٔ يٞب ٔشأطط اظ اضظـ ييب وٕطٚيب يح
غ ِعٚٔبً يٗ ٘شبيطز ٚ ايبط نٛضر ٌيس ثب احشيثب يٚ لٛٔ يؾٙ يٞب ط الكبض ٚ ٌطٜٚيغ ثٝ ؾبي٘شب
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زض  يٙٝ دػٚٞكيكيُ ػسْ ٚػٛز دـيزِٗ ثٝيچٙؿز. ٞٓيط الكبض ٚ افطاز ٘يط ثٝ ؾبيدصٓ يسؼٕ
ب ٚ سفبٚر آٖ ثب يٗ ضاثغٝ آٖ ثب حييط ٚ سجيچٙس ٔشغ يع ٚؾؼز وبض، سٟٙب ثٝ ثطضؾيب ٚ ٘يٙٝ حيظٔ

ٚ  يشيقره يطٞبيچٖٛ ٔشغٞٓ يٍطيز يٞب طياؾز وٝ ٔشغ يٟيثس يثؿٙسٜ قس، ِٚ ييوٕطٚ
زاض٘س؛  ي٘مف ٔؤطط يب ٚ اضغطاة اػشٕبػيح يطيٌ زض ضٚ٘س قىُ يٚ اػشٕبػ يفطٍٞٙ
دػٚٞف زض  يع اػطايٍط ٚ ٘يز يطٞبئشغ يثٝ ثطضؾ يقٛز زض ٔغبِؼبر آس يكٟٙبز ٔيٗ ديثٙبثطا
 يكشطيغ ثب زلز ثيٓ ٘شبيٍط الساْ قٛز سب ٞٓ سؼٕئشفبٚر ز ياظ ػٛأغ آٔبض ييٞب ٕ٘ٛ٘ٝ

ٗ زٚ يا ب ٔكرم ٚ سفبٚر يٚ ح يئطسجظ ثب ٔمِٛٝ وٕطٚ يطٞبيط ٔشغيطز ٚ ٞٓ ؾبينٛضر ٌ
ٔؼبزالر  يبثيك حبضط ٚ ٘ٝ اٍِٛيس ٌفز وٝ ٘ٝ عطح سحميٗ ثبيچٙز. ٞٓقٛٗ ييثٟشط سج
 ز وطز.يبط ضا ضػبيػب٘ت احشس يٗ ضاثغٝ ثبيؿز ٚ زض ايز ٘ياطجبر ػّ يؾبذشبض

ع ي، ٚ ػسْ سٕبيب زض ضٚا٘كٙبؾيح  ٙٝيزض ظٔ يٙٝ دػٚٞكيكيزض ٞط حبَ ثب سٛػٝ ثٝ ػسْ د
كشط زض يمبر ثيس، سحميآ ي٘بدؿٙس ثٝ حؿبة ٔ يوٝ نفش ييٗ نفز ٔغّٛة ثب نفز وٕطٚيا
اظ  يوٛچى  ٗ دػٚٞف ٕ٘ٛ٘ٝيس ٚ ايآ ي٘ظط ٔثٝ يالظْ ٚ ضطٚض يضٚا٘كٙبؾ  ٙٝ زض حٛظٜيٗ ظٔيا

ٚ   زٚ ٔمِٛٝ ييب ٚ وٕطٚيزٞس ح يغ آٖ ٘كبٖ ٔياؾز وٝ ٘شب يقٙبذش ضٚاٖ  دػٚٞف زض حٛظٜ
 ٍط ٞؿشٙس.يىسئشفبٚر اظ  يبٔسٞبيٙس ٚ ديكبيد يزاضا  ؾبظٜ

 15/02/1397 ٔمبِٝ: سبضيد زضيبفز ٘ؿرٝ اِٚيٝ
 25/04/1397 ٟ٘بيي ٔمبِٝ:  سبضيد زضيبفز ٘ؿرٝ
 30/07/1397 سبضيد دصيطـ ٔمبِٝ:
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 هٌابع

ضٚيسازي ٚ (. ضاثغٝ دطزاظـ دؽ1389ظازٜ ٞٙطٔٙس )ٟٔطاثئٟٙبظ ثؿبن ٘ػاز، ؾٛزاثٝ؛ ٔؼيٙي، ٘هطاِٝ ٚ 
 .335-340 (:4)4، هجلِ علَم رفتاريقٙبذشي ثب اضغطاة اػشٕبػي زض زا٘كؼٛيبٖ. اػشٙبة

 ٘فؽػعر ٔميبؼ ػبّٔي ؾبذشبض ثطضؾي(. 1391ثٟطٚظي )٘بنط حميمي، ػٕبَ ٚ  ؛يٛؾفي، ٘بنط ؛ويٛٔطص ثكّيسٜ،
 زا٘كؼٛيبٖ زض ٔٙفي ٘يٕي ٚ ٔظجز ٞبٔبزٜ اظ ٘يٕي ٚ ٔٙفي ٔظجز، دطزاظيٚاغٜ قىُ ؾٝ ثب ضٚظ٘جطي
 . 66-41 ،15 ،تربيتي رٍاًؽٌاظي هطالعات ِيًؽر اٞٛاظ. چٕطاٖ قٟيس زا٘كٍبٜ

  .لٓ. چبح ٞفشٓض، ي، ا٘شكبضار زاضاِحسايدر فرٌّگ ح يپصٍّؽ(، 1390سٜ، ػجبؼ )يدؿٙس

 ياياِّ فَبيٍ اعتبار ظ ييرٍا يبررظ(. 1389) يثبلطاوطْ ، ٔحٕسضضب ٚ يطي؛ قؼيحؿٙٛ٘س ػٕٛظازٜ، ٟٔس

ثٟساقز  يٙبض ؾطاؾطيٗ ؾٕي. ذالنٝ ٔمبالر دٙؼٕيراًيا يٌيرباليغ يّا ًوًَِ يبررٍ  SPINياجتواع
 .ييزا٘كؼٛ، ٔؼبٚ٘ز يمبر ٚ فٙبٚضيبٖ، سٟطاٖ: ٚظاضر ػّْٛ، سحميزا٘كؼٛ يضٚا٘

 ٌطي(. اطط ٚاؾغ1387ٝؾبٔب٘ي )ؾيبٔه  ٚ ذيط، ٔحٕس؛ اؾشٛاض، نغطي؛ ِغيفيبٖ، ٔطسضي؛ سمٛي، ؾيسٔحٕسضضب
ٞبي زاٚضي. سٛػٝ ٔشٕطوع ثط ذٛز ٚ ذٛزوبضآٔسي اػشٕبػي ثط اضسجبط ٔيبٖ اضغطاة اػشٕبػي ٚ ؾٌٛيطي

 .32-24 ،(1)14. هجلِ رٍاًپسؼکي ٍ رٍاًؽٌاظي باليٌي ايراى

(، اططثركي زضٔبٖ 1391انغط )فطيس ػّي زٚؾز، ضذؿبضٜ؛ غطايي، ثٙفكٝ؛ انغط٘ػاز،ظازٜ، حؿيٗ؛ يعزاٖ زازاـ
ضفشبضي ٌطٚٞي ٚ ٔٛاػٟٝ زضٔب٘ي ثط ٔيعاٖ ؾٌٛيطي سؼجيط ٚ سطؼ اظ اضظيبثي ٔٙفي زض اذشالَ  -قٙبذشي 

 ،(68)ديبدي  (1)18 .رفتار(هجلِ رٍاًپسؼکي ٍ رٍاًؽٌاظي باليٌي ايراى )اًذيؽِ ٍ اضغطاة اػشٕبػي، 
40-51 . 

(. ٘مف ٘مبيم سٙظيٓ 1393) زٚؾز، حٕيس عبٞط؛ ػبثسي، ٔحٕسضضب؛ عبِجي، ٞٛقًٙزاٚزي، اػظٓ؛ ٘كبط
هجلِ داًؽگاُ علَم ػُٕ ٚ ثبظزاضي ضفشبضي زض اذشالَ اضغطاة ٔٙشكط، -ٞيؼبٖ، آٔيرشٍي فىط

 .124-115، (88)ديبدي  6، پسؼکي ايالم

ضفشبضي -طيط زضٔبٖ قٙبذشيأ(. ٔمبيؿٝ س1389زِٚشكبٞي )ثٟطٚظ  دطٚا٘ٝ ٚ ٔحٕسذب٘ي؛ اثطاٞيٓ ضضبيي زٌٚبٞٝ،
)ديبدي  (1)13، يفصلٌاهِ علوي پصٍّؽي تَاًبخؽٔظجز،  يبثيٌطٚٞي ٚ ا٘فطازي زض وبٞف سطؼ اظ اضظ

51 ،)58-65. 

(. ذٛزٟٔبضٌطي: ظطفيشي ٚاحس يب زٚ ٚػٟي؟ سٕبيع 1391) يػٛاٞطػبثسيٗ ٕب ٚ ي، ٘يضضب؛ لطثب٘يؾطافطاظ، ٟٔس
. ؼٌاختيپصٍّػ در ظالهت رٍاىٞبي سٟطاٖ. ثيٗ ٚػٜٛ ثبظزاض٘سٌي ٚ ثطاٍ٘يع٘سٌي زض زا٘كؼٛيبٖ زا٘كٍبٜ

6(4) ،69-75. 
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ضاثغٝ  يبء ٚ ثطضؾيح  ٚ ا٘ٛاع  يٙيز يػٟز ؾٙؼف ػُٕ ثٝ ثبٚضٞب ييٝ اثعاضٞبي(، س1379ٟ، ٔحٕٛز )يٌّعاض
، زا٘كٍبٜ ػالٔٝ  ٟطاٖ، س يًاهِ دکتر اىيپا .ز ٚ ؾالٔز ضٚاٖيقره يٞب يػٌيبء ثب ٚيٚ ح يٙساضيز
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