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 چکيده
ستازد. ایت    یرا مطتر  مت   یجتان یه و یرفمتار  ،یزشت یانگ یعمتوم  ستم  یسه س (Gray) گری تیتقو تیحساس یتئورسابقه و هدف: 

 یهااز جنبه یبوده که انعکاس زجنگ و گری سم یو س (BAS) ساز رفمارفعال سم ی، س(BIS) یرفمار یبازدار سم یها شامل سسم سی

و جتن  بتا اضتطرا      یرفمتار  -یمغتز  یهتا ستم  یس  یرابطه بت  یبررس بهباشند. پژوهش حاضر یم یعصب سم یممفاوت س یکارکرد

   پردازد.یم یاجمماع
 91-12 یلیپستر  کته در ستال ت صت     991دخمتر،   991سال ) 91-97 رسمانییآموز دبدانش 192، پژوهش حاضر در: هامواد و روش

، (SPIN) یاجممتاع  یایت فوب اههیها از سداده یآورجمع یشدند. برا دهیبرگز یاچند مرحله یاند با روش تصادفبوده لیمشغول به ت ص

استمفاده   (BAS/BIS) کتارور و وایتت   یرفمتار  یرفمار/ سیسم  بتازدار  ازسسیسم  فعال اسیو مق لسونیو -گری یمیپرسشنامه شخص

 قرار گرفمند. لیو ت ل هیگروه مسمقل مورد تجز برای دو t یگام به گام و آزمون آمار ونیها با اسمفاده از روش رگرس. دادهدیگرد

بته همتراه جنستیت     لستون یو -گتری  یمیشخصت  پرسشتنامه  یهااز مؤلفه یجنگ و خاموش ر،یاجمنا  فعال، اجمنا  فعل پذها: یافته

سیسم   اسیمق یهااز مؤلفه یسرگرم یکشاننده و جسمجو  ،یکنند. همچن  ییرا تب یاضطرا  اجمماع ان یدرصد وار 1/11توانسمند 

را  یاعاضتطرا  اجممت   ان یت درصتد از وار  9/11کارور و وایتت بته همتراه جنستیت توانستمند       یرفمار یرفمار/ سیسم  بازدار فعال ساز

از میتانگی    یداریطتور معنت  ه دخمتر بت   یهایآزمودن ینمرات اضطرا  اجمماع  یانگینشان داد که م جینما  ی. همچنندینما ینیبشیپ

  است. شمریپسر ب یهاینمرات آزمودن

نتد جنستیت   چ توانند سهمی در تبیی  واریان  اضتطرا  اجممتاعی داشتمه باشتند. هتر     رفماری می -های مغزیسیسم  گيری:نتيجه

   .کمک خواهد کردها ای  زمینه به تدقیق یافمه در تواند مقداری از واریان  اضطرا  اجمماعی را تبیی  نماید ولی پژوهشهای بیشمرمی
 

 یگریز، اضطرا  اجمماع -جنگ ،یرفمار یبازدار ،یرفمار یفعال ساز واژگان کليدی:

 لطفاً به ای  مقاله به صورت زیر اسمناد نمایید:
Hassanvand Amouzadeh M, Roshan Chesly R. Association of brain-behavioral systems and gender with social anxiety. 

Pejouhandeh 2013;18(3):114-121. 
 

 1مقدمه
اختتم ل اضتتطرا   ایتت (social phobia) یهتتراس اجممتتاع

 99تتا   9 وعیبتا شت   (social anxiety disorder) یاجمماع

 . 9) باشتد یمت  یروانپزشتک  تاختم     یتتر عیو شاجز ،درصد

از  داریت تترس بتارز و پا   ،اختم ل   یا یم ور یصیتشخ یژگیو

فترد   یبرا یابیاست که در آن احممال ارز یاجمماع یمهایموقع

 هتای و مؤلفه یمیصفات شخص ،یکی . عوامل ژنم1) داردوجود 

نقتش   یدر اخم ل اضطرا  اجمماع یمخملف یرفمار -یشناخم

                                                 
روانشناستی،  گتروه   مهدی حسننوند عمنوزاده    ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

؛ 21999331791: ، تلفت  91911-9917وق پستمی  ، صتند تهراندانشگاه پیام نور، 

 m.amouzade@gmail.com :پست الکترونيك

بتروز و   ینبیشیعوامل در پ  یا ندیبرآ ی. چگونگکنندیم یازب

 (Gray)  . گتری 9) باشتد  یاخم ل مورد توجته مت    یشدت ا

 Reinforcement)درنظریتتته حساستتتیت بتتته تقویتتتت   

Sensitivity Theory)   مغتز پستمانداران    در یبه ارائته الگتوی

عصتتبی  ستته ستتطت رفمتتاری، شتتناخمی و پتتردازد کتته درمتتی

 . گتری  3-9) کنتد توصیف متی  انی بنیادی راهای هیجسیسم 

مهت  در   یلفته مؤ کیت دارد کته اضتطرا  بته عنتوان     یم انیب

 یبتا متدارها   یجملته اضتطرا  اجممتاع    از یاخم  ت اضطراب

 خاص یمریهای نوروترنسمسم یو س (brain circuits) یمغز

(specific neurotransmitter systems) 7) ارتباط دارد  . 

 یجتان یه ستم  یگری شامل سه س تیتقو تیسحسا یهینظر

 behavioral) یرفمتار  یبتازدار  ستم  یسهتای  به نتام  یادیبن
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inhibition system)ساز رفمارفعال سم ی، س (behavioral 

activation system) گریتز  -جنگ سم یو س(fight-flight 

system) یو شتناخم  یعصتب  ،یباشد که در سه بعد رفمتار یم 

اشاره بته   یمیشخص یهاتیفیک  ی . ا9و  3) گردندیم فیتعر

افتتراد بتته  یهتتاپاستت  یکینورولتتوژ یهتتاستتم یس تیحساستت

بتا  در   تیحساس ی . افراد دارا7و  1) دارد یطیم  یهانشانه

 یهتا بته نشتانه   یرفمتار  ، از نظتر BASساز رفمار فعال سم یس

و  یوشت امر باعت  تجربته سرخ    یپاداش واکنش نشان داده و ا

صتفات انعکتاس    ،شتود. طبتق نظتر گتری    یمت  عواطف مثبتت 

صفات و   99و  9) ی، صفات مرتبط با تکانشورBAS یدهنده

 یمترتبط بتا حتا ت اضتطراب    ، صتفات  BIS یانعکاس دهنتده 

، BISبر مطالعات صورت گرفمه، فعال شتدن   . بنا 92) باشدیم

 یمنفت  یجتان یه اتیت حرکت هدفدار شده و تجرب یباع  بازدار

  . به نظر1) آوردیوجود مه را ب یا  و ناراحممثل ترس، اضطر

رفمتتتار  از یبخشتتت BIS و BAS ستتتم یهتتتر دو س ،گتتتری

دو   یتتا یامتتدهایرفمتتار و عاطفتته هستتمند و پ یکیولتتوژینوروب

 باشتد یدر رفمار، خلتق و عاطفته مت    یفرد یهاتفاوت سم ،یس

 تیگریز را در شخصت -جنگ سم یگری نقش س نکهی . با ا99)

جنبته از    یخص ننموده است و در مورد امش  یآشکار طوره ب

حتال    یت داشمه، با ا یخود توجه کم یهااش در گزارشهینظر

گریتز در  -جنتگ  ستم  یس تیت است که فعال  یفرض گری بر ا

، (panic) کیت چون پان دیشد اریبس یمنف یهاجانیه ینهیزم

استت کته     یت ا بتر  لیت  . گری قا3) باشدیم تیخش  و عصبان

 یهمبسمگ یگریز با روان نژند-جنگ سم یس فرطم تیحساس

از  یاریگریز اگرچته بست  -جنگ سم یارتباط با س  . در7) دارد

 قیت طتور دق ه گریتز را بت   یلفته ؤمطالعات، تظاهرات مخملتف م 

 ،ینت یگز یدور ،یرفمتار  یریت گانتد )مثتل کنتاره   کترده  یبررس

پاستت  جنتتگ در  ، رهیتتبختش و    یمنتتیا یاجمنتا ، رفمارهتتا 

 شده است.  یک  بررس اًنسبم یاجمماع  ضطرافراد م یهانمونه

 هتای بتازداری رفمتاری و   مطالعات با اشاره به سیسم برخی  

رفمتاری  -ساز رفمار، فرض را بر وجتود دو سیستم  مغتزی   فعال

مجتزا   م ققتان فترض را بتر    بعضتی از  . 99و  91) اندقرارداده

 فترض را بتر  دیگتر    و بعضتی  99) هابودن کارکرد ای  سیسم 

 . همچنتی  در  91) انتد کترده  ها بنتا مل ای  سیسم تعای پایه

منفتی،   حا ت هیجانی مثبتت و  در هام تبیی  نقش ای  سیس

نقتش یتک    الگوها )الگوهای تک بعتدی عتاطفی  بتر   از بعضی 

)الگوهتای دو  دیگر  بعضی یک نوع حالت هیجانی و سیسم  در

حتا ت   دو ایجاد هتر  سیسم  در دو نقش هر بعدی عاطفی  بر

 . بتتا مداقتته در  3) کیتتد دارنتتد أمنفتتی ت ی مثبتتت وهیجتتان

 یهتا لفته ؤبررستی م گردد که های گذشمه مشخص میپژوهش

در ارتباط بتا اضتطرا  بته     یرفمار -یمغز یهاسم یس یماررف

بستیار متورد توجته بتوده و ت قیقتات       ،کلتی آن  مفهوم عتام و 

ای  در  . 7و  9، 1)فراوانی در ای  خصوص صورت گرفمه است 

 مورد توجه قرار گریز کممر-جنگ یلفهؤنقش مت که حالی اس

 یهتا ستم  یس یرفمتار  یهالفهؤبه م عنایتبا .  7)است  گرفمه

بتا   یرفمتار  یبتازدار  سم یس تیفعال یو رابطه یرفمار -یمغز

و   91) ی  و عواطتف منفت  93و  9) یاجممتاع  اضطرا اخم ل 

 دارد به همتراه  یکه اخم ل اضطرا  اجمماع ییامدهاینظر به پ

توانتد بته   یمت  یاضطرا  اجممتاع  یرسد تجربهی ، به نظر م1)

 یمن صر به فرد یهالفهؤبا الگوها و م یمنف جانیه کیعنوان 

. بتر  باشتد  در ارتبتاط  یرفمتار  -یمغتز  ستممهای یس تیاز فعال

 ،زیستمی شخصتیت   مهایبا توجته بته زیرستاخ   همی  اساس و 

مورد  یجمماعبا اضطرا  ا یرفمار -یهای مغزسم یس یرابطه

. همچنی  با توجه به تفاوت زنان و مردان گیردبررسی قرار می

ممفتاوت   ی  و الگتو 99) یاضطرا  اجممتاع  یرشناسگیهمه در

ای از لفتتهؤبتته عنتتوان م یرفمتتار یبتتازدار ستتم یس یرابطتته

 در دو جتن   یاجمماع  با اضطرا یرفمار -یهای مغزسم یس

بطه جتن  و فعالیتت   را  ییای  پژوهش با هدف تع ، 97و  9)

  انجام شده است. یبا اضطرا  اجمماع -یهای مغزسم یس

 

 مواد و روشها
 -یمغز یهاسم یس تینقش فعال  ییپژوهش با هدف تع  یا

انجام شتده استت کته در     یو جن  با اضطرا  اجمماع یرفمار

 یرهتا یمت   و ممغ  ریت ممغبه عنوان  "یاضطرا  اجمماع"آن 

 هتای عنتوان ممغیر ه بت  "جتن  "و  "رفمتاری  -سیسم  مغزی"

 اند.   گرفمه شده نظر در  یبشیپ

دانتش آمتوزان    یهیت پتژوهش شتامل کل    یا یآمار یجامعه

شهرستمان دره   رستمان یدوم و سوم مقطع دب هیدخمر و پسر پا

 ،یاچنتد مرحلته   یتصتادف  یریت گشهر بودند که به روش نمونه

ستنی   ی تدوده پسر  بتا م  991دخمر و  991نفر ) 192تعداد 

  انمختا  شتدند.   29/9 ار،یت ستال )ان تراف مع   97تتا   91بی  

انجتام   یاچنتد مرحلته   یتصتادف  یوهیش اساسبر  یریگنمونه

از  های مترتبط بتا ممغیتر یتاد شتده     . با توجه به پژوهشگرفت

 و کی ، م91) همکاران  ، جان و99) همکاران کاشدان وجمله 

نفر  132از  زشی ، در پژوهش حاضر با احمسا  نرخ ر12) تلچ

 اسیت مق لستون، یو -گتری  یمیشخص یپرسشنامه تکمیل یبرا

 تیت کارور و وا یرفمار یبازدار یسم س ساز رفمار/سیسم  فعال

گذاشتم    کنار با، آخر دعوت شد. در یاجمماع یایفوب اههیو س

پتژوهش   آزمتودنی وارد  192تعتداد   ،های مختدوش پرسشنامه

 شدند.  
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 -یمغتز  یهتا ستم  یس تیت لفعا  یب یکه رابطه ییهاپژوهش

اعمتال دقتت    یبترا  ،سنجندیرا م یمنف یهاجانیو ه یرفمار

 یهتا ستازه  یکه به ل اظ ستاخمار  اسیچند مق ایاز دو  ،شمریب

-19) انداسمفاده نموده دهند،مورد سنجش قرار میرا  یهمشاب

 یمیشخصت  یپرسشتنامه  یهتا لفهؤدر پژوهش حاضر از م . 19

 تیت فعال زانیت م یابیت ارز منظتور به  (Wilson) لسونیو -گری

 ستاز سیستم  فعتال   اسیت و از مق یرفمتار  -یمغز یهاسم یس

ارزیتابی   جهتت  تیت کتارور و وا  یرفمتار  یسیسم  بازدار رفمار/

اسمفاده شده  یرفمار یسیسم  بازدار ساز رفمار وسیسم  فعال

 است:

یا  (Social Phobia Inventory) ییاهه فوبیای اجمماعس -9

SPIN کتانور و بتار توستط     ینخستم  ستت کته بترای   ی اابزار 

 هیت ته یاضتطرا  اجممتاع   یابیت   بته منظتور ارز  13) همکاران

است که  یاماده 97 یخود سنج اسیمق کی ای  ابزار،. دیگرد

متاده  و   7متاده ، اجمنتا  )   9) تترس  یفرع اسیسه مق یدارا

 ستؤال بتر   ایت باشد. هر متاده  یماده  م 3) کیولوژیزیف یناراحم

، 9، کت  2وجته  چی)به ه یاپنج درجه کرتیل سایاساس مق

 یبنتد   درجته 3تیت نهایو بت  9ادیت ز یلت ی، خ1یااندازه تا

 یآلفتا  بیضتر  ، 11شود. حستنوند عمتوزاده و همکتاران )   یم

 یمته ین ی، بترا 91/2اول آزمون برابتر   یمهیدر نرا پرسشنامه 

را آزمتتون  یمتتهیدو ن یهمبستتمگو ، 79/2دوم آزمتتون برابتتر 

را  (Spearmen-Brown) براون رم یو شاخص اسپ 93/2برابر

 SPINاند. روایی همزمتان پرسشتنامه   برآورد نموده 19/2 برابر

از نسخه تجدیتد نظتر    کیآن با اضطرا  فوب یبر اساس رابطه

برابر بتا   (SCL-90-R)سوالی  12چک لیست نشانگان  یشده

 باشتد. در یمناسب آزمتون مت   یروای انگریبدست آمد که ب 7/2

های سیاهه فوبیای کرونباخ خرده مقیاس یآلفا ،پژوهش حاضر

نفتر    192) هااجرای نهایی روی تمامی نمونه پ  از یاجمماع

دهنده همسانی درونی خو  بدست آمد که نشان 91/2 -71/2

 باشد.میذکور سیاهه م

 Gray-Wilson) لستون وی –گتری  یمیپرسشنامه شخصت  -1

Personality Questionnaire)   یتاGWPQ استت   یاست یمق

آن  یهتا و مؤلفه یرفمار -یمغز یهاسم یس تیفعال زانیکه م

 لستون، یتوسط و. ای  پرسشنامه نخسمی  بار کندیم یابیرا ارز

  19) و گری به نقل از آزاد فت   و همکتاران   (Barrett) بارت

متاده استت کته     912 ملپرسشنامه شا  یشده است. ا یطراح

 ،یرفمتار  یبتازدار  یهتا سم یاز س کیهر  تیفعال یابیارز یبرا

متاده در نظتر گرفمته شتده      32گریتز،  -ساز رفمار و جنگفعال

 12 ،یرفمار یبازدار سم یس تیماده مربوط به فعال 32است. از

 یمتاده بته مؤلفته    12و  ریپتذ اجمنتا  فعتل   یماده به مؤلفته 

 تیتتمربتتوط بتته فعال یمتتاده 32از  .اخمصتتاص دارد یخاموشتت

 12آورد و یرو یمتاده بته مؤلفته    12 ،فمتار ساز رفعال سم یس

 32از شود. همچنتی   مربوط میاجمنا  فعال  یمؤلفهبه ماده 

متاده بته    12گریتز،  -جنتگ  ستم  یس تیمربوط به فعال یماده

گریز اخمصتاص دارد. آزاد   یماده به مؤلفه 12جنگ و  یمؤلفه

 بیضترا  اس،یت مق  یاعمبار ا ینهی  در زم17) ف   و همکاران

 اسیت مق  یت ا یهتا مؤلفه یرا برا 79/2تا  91/2کرونباخ  یلفاآ

پرسشتنامه بته صتورت      یت ا یهاپاس  ،اند. ضمناًگزارش کرده

 یآلفا ،پژوهش حاضر باشد. دریم "دان ینم"و  "ریخ"، "یبل"

نفتر    192پرسشتنامه بتا نمونته )     یا یهامؤلفه ینباخ براوکر

مناستب آن   ییایت بدست آمده استت کته بیتانگر پا    77/2 -/91

 .باشدمی

 یرفمتار  یسیسم  بتازدار  ساز رفمار/سیسم  فعال اسیمق -9

 Carver & White’s Behavioral) تیتتتکتتتارور و وا

Activation System/Behavioral Inhibition System 

Scale)سیستم    اسیباشد. مقیم م یآ 13شامل  اسیمق  ی: ا

ساز م  فعالسیس اسیو مق م یآ 7شامل  BIS یرفمار یبازدار

 پاستت  بتته پتتاداش باشتتد؛متتی آیتتم  99 شتتامل BAS رفمتتار

(reinforcement reward) 1  ، کشتتانندهآیتتم (drive) 3 

آیتم  در   3 (fun seeking) سترگرمی  یجسمجو یو براآیم  

 یا ت ان رافت ؤشتامل ست   زیت ن م یت آ 3نظر گرفمه شده استت.  

 3 اسیتتمق کیتتدر  BAS/BIS اسیتتمق م یتتباشتتد. هتتر آیمتت

 9 ینمتره  هشتده استت کت    یبند درجه کرتیاز نوع ل یادرجه

 "متوافق   کتام ً " انگریت ب 3 یو نمتره  "مختالف   کتام ً " انگریب

بتا تر   یهتا تیحساست  یدهندهباشد که نمرات با تر نشانیم

فاصتله دو هفمته     )بتا  آزمون بازآزمون ییایپا بیباشند. ضریم

 79/2ابتتر بر BASمقیتتاس  یو بتترا 79/2 برابتتر BIS اسیتتمق

از  BASو  BIS اسیت مق ییروا  ییتع یبدست آمده است. برا

 بیاستتاس ضتتر  یتتبتتر ا .همزمتتان استتمفاده شتتد یتتیروش روا

پرسشتتنامه  ستت ینوروت اسیتت، بتتا مقBIS اسیتتمق یهمبستتمگ

 97/2 برابتتر (EPQR-S) )فتترم کوتتتاه   رنتتگیآ تیشخصتت

(29/2>pپرسشتنامه حالتت   یصتفت اضتطراب   اسیت   و با مق- 

 . در 1)   بتتوده استتتp<29/2) 39/2 ابتتربر (STAI)صتتفت 

 نفر  برای مقیاس 192با نمونه ) نباخورک یپژوهش حاضر آلفا

BIS   یهتا خترده مقیتاس   یو بترا  79/2برابتر BAS  ،19/2-

ر ذکومناستب مقیتاس مت    بدست آمد کته بیتانگر اعمبتار    93/2

 باشد.  می

آمتوزش و پترورش     یولؤاجرای پژوهش ابمدا  نظر مست  برای

. آنگتاه شهرستمان دره شتهر از ل تاظ     دیت لب گردشهرسمان ج

مرکتزی و پیرامتونی تقستی  و از هتر      یجغرافیایی به دو حوزه

 رستتمانیدب 1دخمرانتته و  رستتمانیدب 1) دبیرستتمان 3حتتوزه 
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 یلیپسرانه  به صورت تصادفی انمخا  شد. از هتر ستال ت صت   

ک س به صورت تصادفی انمختا  و در آختر بته     1دوم و سوم 

 نفر انمخا  شدند.   91ساده از هر ک س  یروش تصادف

اشمغال به ت صیل عبارت بودند از معیارهای ورود به پژوهش 

مطالعته و   در پایه دوم و سوم دبیرسمان، تمایل بته شترکت در  

کننتده کته موجتب    م وجود بیماری پزشکی جدی و م دودعد

 . همچنتی ، گردیتد هتا متی  پرسشنامه تکمیل رکاهش انگیزه د

از پژوهش شامل وجود اخم  ت عضوی نظیر  معیارهای خروج

ضتتربه بتته ستتر، صتترع، تشتتنج و تومتتور مغتتزی بتتود. کلیتته     

هایی که در ایت  مطالعته شترکت کردنتد، در صتورت      آزمودنی

داشتتم  ستتابقه بیمتتاری روانتتی بتته  یتتر از اختتم ل اضتتطرا   

 اجمماعی از نمونه حذف شدند.  

  کلیه 9به شر  ذیل بودند:  اخ قی پژوهش حاضر ظاتم ح

 کمبی اط عاتی را در متورد پتژوهش   پاس  دهندگان به صورت

  1 ،دریافت کرده و در صورت تمایل در پژوهش شرکت کردند

افراد آزادی کامل داشمند تا در صورت عدم تمایل در پتژوهش  

شتد کته تمتام     ها اطمینتان داده   به آزمودنی9 ،شرکت نکنند

 و بترای امتور   ودهبت رازداری، م رمانته   اط عات بر اساس اصل

  بته منظتور   3 ،پژوهشی مورد استمفاده قترار خواهنتد گرفتت    

 ،نام و نام خانوادگی افراد ثبت نشد رعایت حری  خصوصی افراد

نمتایج پتژوهش را      شرکت کنندگانی که تمایل به آگتاهی از 1

داشمند امکان ارائه نمایج پژوهش پ  از اتمام کتار بته صتورت    

  جهتت حصتول   9 ،ا وجتود داشتت  انفرادی برای آنه یمشاوره

هتا توستتط ختتود  اطمینتان از رونتتد پتژوهش کلیتته پرسشتتنامه  

 پژوهشگر اجرا شد. 

 ونیهتا از روش رگرست  داده یآمتار  لیو ت ل هیتجزبه منظور 

بترای دو گتروه مستمقل و آزمتون      t یگام به گام، آزمون آمتار 

 لوی  اسمفاده گردید.
 

 هایافته
-هتای مغتزی  لیت سیستم  بی  فعا یبه منظور بررسی رابطه

رفماری و اضطرا  اجمماعی از دو ت لیتل رگرستیون استمفاده    

ها به بررسی نقتش  در تجزیه و ت لیل داده گردیده است. ضمناً

بی  ممغیرهای متذکور   یممغیر جن  در رابطه یکنندهتعدیل

به صورت  ،ورود ممغیرها به معادله یپرداخمه شده است. شیوه

   باشد.گام به گام می

رفمتاری   -های رفمتاری سیستم  مغتزی   مؤلفه ،در ت لیل اول

جتن  بته    یویلسون  و مؤلفه -شخصیمی گری ی)پرسشنامه

اضطرا  اجمماعی بته عنتوان   ی مؤلفهبی  و عنوان ممغیر پیش

ایت   . نمایج مربوط به ممغیر م   وارد معادله رگرسیون شدند

.نشتتتان داده شتتتده استتتت 9 یشتتتمارهجتتتدول ت لیتتتل در 

 

 

 ویلسون( و متغير جنس -رفتاری )پرسشنامه شخصيتي گری -های مغزیهای سيستم. تحليل رگرسيون متغير اضطراب اجتماعي بر مؤلفه1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  * 229/2p< 

  

 Fنسبت  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغيير متغيرها گام

 پذیراجمنا  فعل 1

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

399/1919 

193/19112 

91971 

9 

119 

111 

399/1919 

331/999 
*179/39 

2 
 پذیراجمنا  فعل

 جنگ

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

799/9391 

191/11799 

91971 

1 

117 

111 

911/9191 

919/999 
*321/19 

3 
 پذیراجمنا  فعل

 جنگ

 اجمنا  فعال

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

299/9791 

191/11311 

91971 

9 

119 

111 

972/1191 

919/991 
*999/19 

1 

 پذیراجمنا  فعل

 جنگ

 اجمنا  فعال

 خاموشی

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

912/7139 

99/13192 

91971 

3 

111 

111 

99/9992 

929/992 
*999/99 

5 

 ذیرپاجمنا  فعل

 جنگ

 اجمنا  فعال

 خاموشی

 جن 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

191/7172 

929/13929 

91971 

1 

113 

111 

9913/9193 

911/921 
*979/99 
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رفمتاری )مقیتاس    -های سیسم  مغتزی لفهؤم ،ت لیل دومدر 

سیسم  بازداری رفماری کارور و وایت   ساز رفمار/سیسم  فعال

ه بی  و اضطرا  اجمماعی بت ه عنوان ممغیرهای پیشو جن  ب

نمتایج ایت    عنوان ممغیر م   وارد معادله رگرسیون شدند که 

  .نشان داده شده است 1ل جدوت لیل در 

 یمعادلته  کته  دهتد نشتان متی   9 جتدول  در شده ارائه جینما

ی هالفهؤم قیطر ازی اجمماع اضطرا  ان یوار زانیم  یبشیپ

پتتذیر، جنتتگ، اجمنتتا  فعتتال، اجمنتتا  فعتتل یکننتتده یتتیتب

   .باشدیم داریمعنی آمار ل اظ به جن  خاموشی و

 ت لیتل  در بتی  شپتی  ممغیرهتای  اهمیتت ترتیتب   اساس بر

 ، در گتام اول بتا ورود ممغیتر    1 )جتدول  گام به گام رگرسیون

درصد تغییترات اضتطرا  اجممتاعی را     9/91پذیر اجمنا  فعل

کند. با اضافه شدن ممغیر جنگ، ضتریب تعیتی    بینی میپیش

رسد. در گام ستوم بتا ورود ممغیتر اجمنتا      درصد می 1/97به 

و در گتام چهتارم بتا ورود    درصد  9/11ضریب تعیی  به  ،فعال

و رسد. در انمهتا  درصد می 1/13ممغیر خاموشی، ای  مقدار به 

در گام پنج ، با ورود ممغیر جن ، مقتدار ضتریب تعیتی  بته     

   رسد.درصد می 1/11

 معادلته  کته  دهتد نشتان متی   9 جتدول  در شتده  ارائته  جینما

ی هالفهؤم قیطر ازی اجمماع اضطرا  ان یوار زانیم  یبشیپ

سیستم  بتازداری رفمتاری، کشتاننده، جستمجوی       کننده ییتب

  .است داریمعنی آمار از نظر سرگرمی و جن 

بتی  در ت لیتل   بر استاس اهمیتت ترتیتب ممغیرهتای پتیش     

 ، در گتام اول بتا ورود ممغیتر    3رگرسیون گام به گام )جتدول  

درصد واریان  ممغیر اضطرا  اجمماعی  7/91بازداری رفماری 

. در گام دوم بتا ورود ممغیتر کشتاننده بته     کندبینی میرا پیش

درصتد و در گتام ستوم بتا ورود      1/19معادله، ضریب تعیی  به 

رستد.  درصد می 1/13به ممغیر جسمجوی سرگرمی، ای  مقدار 

 9/11در نهایت با ورود ممغیر جن ، مقدار ضریب تعیتی  بته   

 میانگین و انحراف معیار نمرات اضطررا  اتممطا     .رسددرصد می

 (.>131/1p) بود 11/9و  77/71و پسران  88/71و  28/71دخمران 

 

 بحث
ستاز  سیستم  فعتال   اسیها با اسمفاده از دو مقلیت ل جینما

ی هو پرسشتنام  تیت کتارور و وا  یرفمتار  یسیسم  بازدار رفمار/

 سم یس تیفعال  یکه ب داد  نشان   لسونیو - گری یمیشخص

مثبتت و   یرابطه یجمماعآن با اضطرا  ا یهالفهؤو م یبازدار

 یهتا لفته ؤمذکور با توجته بته م   یافمهی وجود دارد. یداریمعن

بتا   ستم  یس  یت و ارتبتاط ا  یرفمتار  یبتازدار  ستم  یس یرفمار

 ، یهمچن .باشدیم هماهنگ  11و  19، 7) یاضطرا  اجمماع

جنگ و اجمنا  فعال در  یهالفهؤدار مینقش معن انگرینمایج ب

 باشد.یم یدرصدی از واریان  اضطرا  اجمماع  ییتب

 دیجنگ با اضطرا  اجمماعی با رینقش ممغ  ییمورد تب در

 ، 92) و همکتاران  چیموستکوو  قتات یگفت کته مطتابق بتا ت ق   

افراد مضطر   ، 91) و همکاران  ، دووال99) و همکاران امیلیو

شتدت   و یفراوانت  ،یمنفت  جتان یه  یت و مسمعد بته ا  یاجمماع

به معطوف کتردن خشت  بته     لیتما خش  و یتجربه یندهیفزا

 یهتا ستازه  یسازه با جنتگ کته از دستمه     یدرون را دارند و ا

 یبرونت  با پرخاشتگری فعتال و   سهیقابل مقا کردن بوده و یبرون

 .  ردیگیباشد در بعد مخالف قرار میکردن م

را  یبارز اضتطرا  اجممتاع   یژگیاز و یکی و همکاران کانور

انند که به صورت رفمار منفع نه در برابر حتواد   دیاجمنا  م

رستد  یبه نظر م . 13) باشدتازه می یهاتیو موقع زیانگچالش

ه بت  یتواند تبیینی ه  برامی یاضطرا  اجمماع یژگیو  یکه ا

بتا اضتطرا     فعتال اجمنا   یمؤلفه یمنف یوجود آمدن رابطه

 ریپتذ فعتل مثبت اجمنا   یاجمماعی و ه  تبیینی برای رابطه

 در پژوهش حاضر باشد. یبا اضطرا  اجمماع

سیستم  فعتال    اسیت کشتاننده )در مق  یمنف یرابطه وجود

اضتطرا    کارور و وایت  بتا  یرفمار یسیسم  بازدار ساز رفمار/

 یصته ینمتود کته دو خص    ییگونه تب  یتوان ایرا م یاجمماع

 شتامل  کندیرا مشخص م یعمده که اخم ل اضطرا  اجمماع

  یو اجمنا  از ا یاجمماع هایتیاز موقع داریو پا یافراط ترس

در واقتع   یاجممتاع  هتای تیت . ایت  موقع باشتد یمت  هتا تیقعمو

)عمل کردن  در  یزیکه مسملزم انجام چ هسمند هاییتیموقع

آنجا که کشتاننده بتا اقتدامات       و از9) باشدیم گرانیحضور د

  کتنش  9و  3) ابتد ییها معنتا مت  هدفدار فرد به سمت خواسمه

 لفه در اضطرا  اجمماعی وجود ندارد. ؤای  م

رمی تسرگ یجسمجو یفهتطه مثبت مؤلتمورد وجود راب در

 یرفمار یسیسم  بازدار ار/تاز رفمتسعالتسیسم  ف استی)درمق

دو بعدی  وهای تا الگتب ،یتمماعتطرا  اجت   با اضتیکارور و وا

  یانگیتتم حاضتتر پتتژوهش در   همتتاهنگی دارد.3) عتتاطفی

 افمته ی  یت از پسران بود که ا شمریدخمران ب یاضطرا  اجمماع

کته نشتان    ستادو   ستادو  و  یرشناست گیهمه هاییبا بررس

 یاز مردهتا مبتم  بته اضتطرا  اجممتاع      شتمر هتا بی اند زنداده

تفاوت مشتاهده شتده در    لید  . 99) دارد یخوانشوند ه یم

 هتدر اجمماع ب یاضطرا  اجمماع اخم ل   ردوتم دو جن  در 

، Kaganعنتوان کترد     دیت با یولت  .ستت یطور کامل مشخص ن

Reznick  وSnidman ستازه  کی  12) و تلچ کیبه نقل از م 

 اند که بتازداری کرده ییشناسا یشگاهیکار آزما هیبر پا یسرشم

اهتا یت  فترد را بته م تر     هتای  نتام نهادنتد کته پاست     یرفمار
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 بيني اضطراب اجتماعيویلسون و متغير جنس برای پيش – های پرسشنامه شخصيتي گریمؤلفهضرایب تعيين  ن و. نتاج مربوط به ضرایب رگرسيو2جدول 

 

 خطای معيار برآورد ضریب تعيين سطح معناداری t نسبت ضریب بتا Bضریب  متغيرها گام

 1713/7 919/2 229/2 199/7 391/2 999/2 اجمنا  فعل پذیر 9

1 
 اجمنا  فعل پذیر

 جنگ

739/2 

331/2- 

321/2 

999/2- 

979/7 

912/3- 

229/2 

229/2 
971/2 7199/7 

9 

 جمنا  فعل پذیرا

 جنگ

 اجمنا  فعال

799/2 

371/2- 

311/2- 

399/2 

917/2- 

919/2- 

119/9 

391/3- 

919/3- 

229/2 

229/2 

219/2 

119/2 9132/7 

3 

 اجمنا  فعل پذیر

 جنگ

 اجمنا  فعال

 خاموشی

997/2 

319/2- 

119/2- 

939/2 

979/2 

971/2- 

319/2- 

191/2 

121/9 

179/3- 

991/1- 

397/9 

229/2 

291/2 

229/2 

211/2 

131/2 1291/7 

1 

 اجمنا  فعل پذیر

 جنگ

 اجمنا  فعال

 خاموشی

 جن 

991/2 

193/2- 

111/2- 

911/2 

711/9 

999/2 

913/2- 

339/2- 

199/2 

979/2 

919/9 

197/1- 

997/1- 

331/9 

721/1 

229/2 

229/2 

221/2 

213/2 

29/2 

111/2 3391/7 

 
ساز رفتار )مقياس سيستم فعال ساز رفتار/ های سيستم فعالعاليت سيستم بازداری رفتاری و مؤلفه. تحليل رگرسيون متغير اضطراب اجتماعي بر ف3جدول 

 سيستم بازداری رفتاری کارور و وایت( و متغير جنس
 

 Fنسبت  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغيير متغيرها گام

 سیسم  بازداری رفماری 9

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

921/1171 

919/19911 

91971 

9 

119 

111 

921/1171 

19/993 
*179/19 

1 
 سیسم  بازداری رفماری

 کشاننده

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

711/9399 

179/11719 

91971 

1 

117 

111 

999/9121 

31/999 
*199/19 

9 

 سیسم  بازداری رفماری

 کشاننده

 جسمجوی سرگرمی

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

999/9779 

991/11919 

91971 

9 

119 

111 

9117/1111 

991/991 
*927/12 

3 

 سیسم  بازداری رفماری

 کشاننده

 جسمجوی سرگرمی

 جن 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

991/7931 

999/11211 

91971 

3 

111 

111 

171/9791 

139/999 
*219/99 

*229/2p 
 

ساز رفتار/سيستم بازداری رفتاری کارور و وایت و متغير جنس برای های مقياس سيستم فعالمؤلفه. نتاج مربوط به ضرایب رگرسيون و ضرایب تعيين 1جدول 

 بيني اضطراب اجتماعيپيش
 

 خطای برآورد ضریب تعيين سطح معناداری tنسبت  ضریب بتا Bضریب  يرمتغ گام

 1979/7 917/2 229/2 999/7 391/2 121/9 سیسم  بازداری رفماری 9

1 
 سیسم  بازداری رفماری

 کشاننده

121/9 

919/2- 

393/2 

179/2- 

937/7 

119/9- 

229/2 

219/2 
191/2 9219/7 

9 

 سیسم  بازداری رفماری

 کشاننده

 ی سرگرمیجسمجو

991/9 

991/2- 

199/2 

321/2 

111/2- 

991/2 

921/7 

199/9- 

219/1 

229/2 

229/2 

291/2 

131/2 7133/7 

3 

 سیسم  بازداری رفماری

 کشاننده

 جسمجوی سرگرمی

 جن 

271/9 

121/2- 

119/2 

129/1 

991/2 

923/2- 

919/2 

199/2 

919/7 

711/9- 

229/1 

171/9 

229/2 

229/2 

293/2 

23/2 

119/2 1929/7 
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 کیستتمپات یخمگتتیبتتا برانگ شتتهیهم دیتتجد هتتایتیتتموقع

بتته نظتتر  .دیتتنمایهمتتراه متت یرفمتتار یریتتگهو کنتتار دیشتتد

  ارتبتتتتاط بتتتتازداری رفمتتتتاری از   19و  9) پژوهشتتتتگران

بتتا اضتتطرا   یگتترحساستتیت تقویتتت یهتتای نظریتتهلفتتهؤم

اضتتطرا   توانتتد بتته استتاس بیولتتوژیکی در   اجممتتاعی متتی 

 ای کتته اسمارستتویچبتته گونتتهداشتتمه باشتتد،  اشتتارهاجممتتاعی 

نقتتش مغتتز و    19) نتتدلیه -اسمونستتون و مارشتتال و  9)

ستتطو  بتتا تر دستتمگاه عصتتبی را بتته عنتتوان پایتته و عوامتتل   

داننتد.  چکتان اضتطرا  اجممتاعی متی    م یطی ویتژه را ماشته  

 گتتری  و د9) تیتتکتتارور و وا یهتتابتتا توجتته بتته پتتژوهش   

ه ی زنتتان نستتبت بتت  نمتتره  99و  19) همستتو یهتتاافمتتهی

در ولتتتی در مقیتتتاس بتتتازداری رفمتتتاری کممتتتر  متتتردان در

تتوان  یمت استت. بتر همتی  استاس،     اضطرا  اجمماعی بیشمر 

 یهتتاستتم یارتبتتاط س لیجتتن  در تعتتد بتته نقتتش ممغیتتر 

  یتتا. بتتا اضتتطرا  اجممتتاعی اشتتاره کتترد   یرفمتتار -یمغتتز

در را  یکیولتتوژینوروب یهتتانقتتش متتدل بتته نتتوعی   افمتتهی

 . درکنتتتدتأییتتتد متتتی   91و  93، 9) یاضتتتطرا  اجممتتتاع 

در دهنتتد کتته نشتتان متتی هتتای ایتت  پتتژوهشیافمتته ،مجمتتوع

 بنیادهتتتتای زیستتتتمی  ،تبیتتتتی  اضتتتتطرا  اجممتتتتاعی  

(biological bases)  ایتت  مهمتتی بتتر عهتتده دارد.   نقتتش

  مبنتتی بتتر 19و  12) مطالعتتات پیشتتی  ییافمتته بتتا نمیجتته 

 یژنمیکتتی نیرومنتتد در اضتتطرا  اجممتتاع   یوجتتود مؤلفتته 

همچنتتی  پتتژوهش حاضتتر نشتتان داد کتته  باشتتد.متتیهمستتو 

داری یمیتتانگی  اضتتطرا  اجممتتاعی دخمتتران بتته طتتور معنتت 

ایتت   .پستتران استتت یبتتا تر از میتتانگی  اضتتطرا  اجممتتاع 

  99) ستتتادو  ستتتادو  و یمطالعتتته ییافمتتته بتتتا نمیجتتته

تتوان بته نقتش    بنتابرای  در ایت  بتاره متی    باشتد.  منطبق متی 

هتتای م مهتت  ممغیتتر جتتن  در تعتتدیل ارتبتتاط سیسستت     

ایتت  یافمتته نیتتز نقتتش   ختتود .رفمتتاری اشتتاره کتترد  -مغتتزی

. کنتتدتأییتتد متتی یدر اضتتطرا  اجممتتاعرا بنیادهتتای زیستتمی 

تشتخیص و   یتوانتد در حتوزه  های بته دستت آمتده متی    یافمه

خصتتوص اضتتطرا  ه بت  ناضتطرابی نوجوانتتا  تدرمتان اختتم   

اجممتتاعی فوایتتد قابتتل تتتوجهی داشتتمه باشتتد. شناستتایی      

شتناخمی کته در   هتای زیستت  و نظتام  یمیصت شخ یهتا تیفیک

توانتتد بتته اضتتطرا  اجممتتاعی نوجوانتتان نقتتش دارنتتد، متتی  

هتتا، ممخصصتتان کمتتک کنتتد تتتا بتتا توجتته بتته ایتت  آمتتادگی  

را  یاضتتتطرا  اجممتتتاع یدارنتتتدهعوامتتتل خطرستتتاز و نگه

هتتای ختتویش را بتتا توجتته بتته ویژگتتی یلتتهشناستتایی و مداخ

بتته طتتور  طتتر  ریتتزی کننتتد تتتا ،شتتناخمی مراجعتتانزیستتت

 بهینه از آن سود ببرند.

حاضتر داشتت بته شتر  ذیتل       پژوهشهایی که م دودیت

 یحاضتر تنهتا در گستمره    قیت ت ق یریت گ  نمونته 9د: نباشمی

  یامتر تعمت    یت شهرسمان صورت گرفمه که ا کیآموزان دانش

 ی  نمونته 1 ،ستازد یمواجته مت   تیرا بتا م تدود   قیت ق جینما

 یستن  یقشر ختاص، گستمره   تمرکز بر لیحاضر، به دل قیت ق

انمختا  نمونته را    یهاتیمشخص و ... م دود  تیت ص ژه،یو

 ،  ابزار متورد استمفاده  9 ،با خود به همراه دارد یبه شکل خاص

بتا   رهتا یممکت  استت در ستنجش ممغ    ،یعلمت  یژگیدرعی  و

 ق،یت وابستمه ت ق  ریت ممغ ژهیوه د، بنمواجه بوده باش تیم دود

را در  یشناست نشتانه  ینتوع  شمریبکه  ،یاضطرا  اجمماع یعنی

 برگرفمه است. 

ارائته   لیذ یهاشنهادیپ ،قیت ق یهاتیممناسب با م دود

 یهتا ممناسب بتا دوره  قیت ق یهاگسمرش نمونه  9گردد: یم

  انجتتام 1 ،مشتتابه یقتتیدر ت ق تتترگستتمرده یلیو ت صتت یستتن

بتتا توجتته بتته تنتتوع   یدر متتورد اضتتطرا  اجممتتاع یپژوهشتت

و  یاجممتتاع ،یمیشخصتت ،یلیت صتت ،یشتتغل ،یستتن یرهتتایممغ

ممنتوع را فتراه     یهتا سته یکه امکان مقا یاگونهبه  ،یاقمصاد

 یسته یبه منظتور مقا  یاسهیمقا -عِلّی  انجام پژوهش 9 ،سازد

 .ینیبال ریو   ینیبال یهادر گروه ،ب   مورد یرهایممغ

 

 تشکر و قدرداني
پرستتتنل فرهنگتتتی متتتدارس   یازهمکتتتاری صتتتمیمانه 

دره شتتهر و همچنتتی  از دانتتش آمتتوزان کتته در    شهرستتمان

همتتت گماردنتتد، کمتتال    هتتای متتذکور پرسشتتنامهتکمیتتل 

 آید.دردانی به عمل میق تشکر و
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