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Abstract 
Introduction: Self-efficacy beliefs and negative self-referent cognitions can have a significant 

role in the general performance of individuals and in particular their social position. The aim of 

this study was to investigate the mediation role of Self-efficacy beliefs on the relationship 

between negative self-statements and social anxiety . 

Method: The Present study was a descriptive correlational design of a type path analysis. The 

society of this study consisted of all high school students of Gotvand Township in the academic 

year 2011-2012.  In this study, 318 high schools students (196 girl and 122 boy; mean 16/26) 

were selected randomly by a multi-stage random cluster sampling. The results were interpreted 

using Pearson correlation and path analysis. The data were collected by using the Self-Efficacy 

Questionnaire for Children (SEQ-C), Self-Efficacy for Social Situations Scale (SESS), 

Negative Affectivity Self-Statement (NASSQ) and Social Anxiety Scale for Adolescents 

(SASA).  

Results: Results show that there is significant negative correlation between self-efficacy beliefs 

(general and social) and social anxiety. Negative self-statements had a significant positive 

correlation with social anxiety. It has been seen that there was a significant negative correlation 

between negative self-statements and self-efficacy beliefs (general and social). Path analysis 

indicated a good fitness for the model and results revealed that negative self-statements have a 

significant indirect effect on social anxiety by the mediation of self-efficacy beliefs (general 

and social).   

Conclusion: According to the findings, it can be said that self-referent cognitions 

influencbeleifs about general and special abilities and can also increase or decrease overall rates 

of social anxiety.  
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 دهکیچ
های کلی و بخصوص توانند نقش قابل توجهی در عملکرد افراد در موقعیتمرجع منفی می های خودشناخت و باورهای خودکارآمدی  :مقدمه

 هایابرازگری خود در رابطه بین اجتماعی و عمومی ای باورهای خودکارآمدیش حاضر تعیین نقش واسطههدف پژوه اجتماعی داشته باشند.
 اجتماعی بررسی شد.  اضطراب و منفی

. بود رستانشه دبیرستانی آموزاندانش کلیه شامل آماری پژوهش حاضر، طرحی توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه روش:

ای انتخاب و نتایج با استفاده از همبستگی پیرسون و ای چند مرحلهگیری خوشهبا روش نمونه آموزان دبیرستانیدانش 315برای این منظور 
، مقیاس خودکارآمدی برای موقعیت (SEQ-C) نوجوانان و کودکان برای خودکارآمدی تحلیل مسیر تفسیر شد. در این پژوهش از پرسشنامه

 استفاده شد.   (SASA) نوجوانان اجتماعی اضطراب ( و پرسشنامهNASSQازگری عاطفی منفی )(، خود ابرSESSهای اجتماعی )

فی های مناضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. اما بین خودابرازگری با بین باورهای خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ها:یافته

های منفی و باورهای خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ت؛ همچنین بین خود ابرازگریبا اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود داش
ی های منفی به واسطهنشان داد که خودابرازگری رابطه منفی و معنادار مشاهده شد. روش تحلیل مسیر حاکی از برازش خوب مدل بود و نتایج

 ش آموزان دارای اثر غیرمستقیم و معنادار است.باورهای خودکارآمدی )عمومی و اجتماعی( بر اضطراب اجتماعی دان

 هایواناییت و کلی هایتوانایی ر باورهای مربوط بهب مرجع خود هایکه شناخت توان گفتهای این پژوهش میبراساس یافته گیری:نتیجه

  .دهند را کاهش یا افزایش اجتماعی اضطراب کلی میزانتواند همچنین می و گذارندمیتأثیر  خاص

 

 باورهای خودکارآمدی، خودابرازگری منفی، اضطراب اجتماعی ها:واژهکلید
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 مقدمه
که به عنوان اختالل اضطراب اجتماعی شناخته -فوبی اجتماعی 

ای است که بر زندگی بسیاری از شود، اختالل ناتوان کنندهمی
گذارد. بر اساس راهنمای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن تأثیر می

آماری اختالالت روانی، فوبی اجتماعی توسط ترس تشخیصی و 
های اجتماعی معین مفرط، نامعقول، مشخص و مزمن از موقعیت
شود و به طور قابل توجه که همواره باعث یک واکنش اضطرابی می

شود . میزان کند، شناخته میزندگی روزانه شخص را مختل می
زارش شده است درصد گ 13تا  3ای بین شیوع فوبی اجتماعی دامنه

درصد را در طول زندگی نشان  1/12ها شیوع ، تازه ترین ارزیابی[1]
وانان ج بین در اجتماعی فوبی شیوع ، که البته، میزان[2]دهند می
. اضطراب اجتماعی ناشی از [3]است  درصد 18 تا 8 از نوجوانان و

های شخصی در نتیجه ترس از شکست و انتظار و وجود ارزیابی
های انتقادهای اجتماعی است. این ترس مشخص از شکست

ی خودش، دیگران اورهای فرد دربارهاجتماعی به طور پیچیده بر ب
. [4]گذارد های اجتماعی تأثیر میهایش در موقعیتو توانایی

اند توبنابراین، روشن است که بدون درمان، اضطراب اجتماعی می
ر قابل توجهی توانایی های شغلی، تحصیلی و اجتماعی افراد به طو

دهند که ها نشان می. پژوهش[8]را در طول زندگی مختل کند 
اضطراب اجتماعی با تعدادی از متغیرها رابطه دارد و عقیده بر این 

 شود. به عنواناست که به وسیله عوامل متعدد مختلف ایجاد می
ازش پس رویدادی و جانشینی فکری ) به عنوان مثال متغیرهای پرد

ضطراب های اکنندهبینیراهبردهای اجتناب شناختی( بهترین پیش
. همچنین، تصویر منفی از بدن [8]اجتماعی در دانشجویان هستند 

ینی بهای شناختی به نحو مثبت اضطراب اجتماعی را پیشو تحریف
رس بین تصویر بدنی و تهای شناختی در رابطهء کنند و تحریفمی

رد ای دااز ارزیابی به عنوان مؤلفهء اضطراب اجتماعی نقش واسطه
. با این حال، هنوز علت خاصی برای اضطراب اجتماعی [7]

رسد که باورهای مشخص نشده است. به لحاظ نظری، به نظر می
وانند تخودکارآمدی و خودابرازگری منفی دو متغیری هستند که می

در بروز اضطراب اجتماعی نقش داشته باشند. خودکارآمدی ساختار 
ئل هیجانی، از جمله ای است که با تعدادی از مساشناخته شده

. خودکارآمدی کلی به باورهای [5]اختالالت اضطرابی رابطه دارد 
کند، ها اشاره میتر درباره انتظارات شخص در موقعیتعمومی

به « خودکارآمدی اجتماعی»ترِ درحالی که اصطالح تخصصی
هایش برای عمل کردن به طور باورهای شخص درخصوص توانایی

های صحیح در یک موقعیت اجتماعی اشاره دارد. اگرچه دیدگاه
مخالف درباره اینکه کدام نوعِ خودکارآمدی مؤثرتر است، وجود دارد، 

ی دهند که، خودکارآمدی عمومی و زمینهها نشان میپژوهش
اغلب به  -مانند خودکارآمدی اجتماعی-ی از خودکارآمدی خاص

 .  [2]گذارند طور متقابل با یکدیگر بر باورهای شخص تأثیر می
پژوهشگگگران شگگواهدی برای ارتباط بین خودکارآمدی اجتماعی و 
اضگگطراب اجتماعی و همچنین خودکارآمدی عمومی و اضگگطراب  
ند. ااجتماعی در بزرگسگگگاالن و همچنین کودکان و نوجوانان یافته

ظار »با طرح مفهوم   لیری و اثرتن مدی    از انت « وجود ابراز کارآ
(self presentation efficacy expectancy ارتباط خاصی بین )

خودکارآمدی و اضگگگطراب اجتماعی در بزرگسگگگاالن ایجاد کردند. 
ند، فرد اضگگگطراب            بت هسگگگت ظارات مث ها و انت باور که  گامی  هن
به عبارت دیگر،         بالعکس.  هد کرد و  به خوا ماعی کمتری تجر اجت

ستی می       شد که به در شته با شخص باور ندا ک تواند در یاگر یک 
د، در چنین شگگگرایطی به احتمال زیاد    موقعیت اجتماعی عمل کن    

عدم اعتماد به نفس میزان اضگگطراب شگگخص را افزایش و قابلیت 
. به طور مشگگابه، در [11]دهد کنترل موقعیت را در وی کاهش می

خودکارآمدی اجتماعی به  دریافتند که   ، ویلر و الدی کودکان نمونه 
طه دارد       ماعی راب با احسگگگاس اضگگگطراب اجت ، [11]طور منفی 

ندیک    همچنین،  نشگگگان دادند که سگگگطح کلی     هانِسگگگدوتر و انلِ
یان فردی         بدون در نظر گرفتن روابط م ماعی  مدی اجت کارآ خود

ها( که در آن این عمل در حال انجام شگگدن )همسگگاالن یا غریبه
ماعی را پیش بینی می   ند  اسگگگت، میزان اضگگگطراب اجت  .[12]ک

وهمکاران با بررسگی نوجوانان دریافتند، هنگامی که آنها   اِسگماری 
ادراک شگگگگگگده تگگگگوانگگگگش اجگگگگتگگگگمگگگگاعگگگگی    

(perceived social competence ای که به ( پایین )سگگگازه
شته    طور مترادف با خودکارآمدی اجتماعی به کار برده می شود( دا
. به طور [13]باشد، اضطراب اجتماعی بیشتری تجربه خواهند کرد 

 آموزانو همکاران بر روی دانش خیرمشابه، در پژوهشی که توسط 
دبیرسگگتانی انجام شگگد، یافته نشگگان داد که اضگگطراب اجتماعی با 

باط دارد        مدی اجتماعی و توجه متمرکز بر خود ارت . [14]خودکارآ
ای از نوجوانان همبسگگتگی منفی و نیز در نمونه گادیبانو و هربرت

معنادار بین خودکارآمدی اجتماعی و اضگگگطراب اجتماعی گزارش      
  .[18]کردند 

رسد که خودکارآمدی عمومی نیز نقش مؤثری در به نظر می
های حاصل از دو مطالعه نشان کند. یافتهاضطراب اجتماعی ایفا می

تر خودکارآمدی عمومی همواره با سطوح باالتر داد که سطوح پایین
با بررسی  موریس. [18]اضطراب اجتماعی در کودکان همراه است 

سه بعد خودکارآمدی عمومی )هیجانی، تحصیلی و اجتماعی( و 
ها با برخی مشکالت اضطرابی )مانند فوبی اجتماعی، ارتباط آن

اختالل اضطراب عمومی، اختالل اضطراب جدایی( در نوجوانان، 
هم خودکارآمدی عمومی و هم زمینه خاصی از خودکارآمدی را 

های او نشان داد که سطوح پایین تهمورد توجه قرار داد. یاف
خودکارآمدی عمومی با سطوح باالی صفات اضطراب و اضطراب 
اجتماعی رابطه دارد. به عالوه، خودکارآمدی اجتماعی با فوبی 
اجتماعی مرتبط بود و به طور کلی نقش مهمی در اختالالت 

. در پژوهش دیگر گزارش شد که [17]کند اضطرابی ایفا می
خودکارآمدی )عمومی و اجتماعی( رابطه منفی با اضطراب اجتماعی 

های منفی نیز با کودکان و نوجوانان دارد و خودابرازگری
خودکارآمدی )عمومی و اجتماعی( رابطه منفی و با اضطراب 
اجتماعی رابطه مثبت دارد. تنها خودکارآمدی عمومی در رابطه بین 

 ای کاملیهای منفی و اضطراب اجتماعی نقش واسطهرازگریخوداب
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بر  بختیارپور، حیدری و علی پور خدادادیهای . یافته[2]داشت 
روی نمونه زن دانشجو نشان داد که خودکارآمدی عمومی به طور 

با  مسعودنیا .[15]منفی با اضطراب اجتماعی رابطه معنادار دارد 
 نشجویانبررسی ارتباط خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی دا

همبستگی معنادار بین خودکارآمدی و فوبی اجتماعی به طور کلی 
های ترس از افراد معتبر، ترس از و نیز بین خودکارآمدی و مؤلفه

ها گزارش انتقاد و خجالت و ترس از صحبت در جمع و با غریبه
دهند که باورهای های نشان می. در مجموع، این یافته[12]کرد 

ی موجود در تعامالت ی بیانگر میزان اضطراب اجتماعخودکارآمد
 اجتماعی است.
های منفی در ایجاد و تشگگگدید اضگگگطراب اجتماعی خود ابرازگری

های دهند که خود ابرازگریها نشان مینقش دارند. برخی پژوهش
ماعی در          باالی اضگگگطراب اجت با سگگگطح  بت  به طور مث منفی 

طه د      نان راب کان و نوجوا . خود [21, 21]ارد بزرگسگگگگاالن، کود
گری   براز فی، شگگگنگگاخگگت     ا ن م فی          هگگای  ن م جع  مر خود  هگگای 

(negative self-referent cognitionsهستند که می ) توانند
در میزان اضگگطراب و افسگگردگی فرد تأثیر داشگگته باشگگند. به طور 
خاص، این ابرازهای متصگگگور شگگگده درباره خود فرد )من احم      

ابسته یا موقعیت و توانند به حالت فردگرا هستند و میهستم( منفی
های منفی بیانگر سگگطوح باشگگند. تعداد بیشگگتری از خود ابرازگری
. الگویی که در آن خود [22]باالتر اضطراب و افسردگی فرد است    

ای منفی با اضگگگطراب اجتماعی رابطه مثبت دارد و به      ه ابرازگری
کند بارها در بزرگسگگاالن بررسگگی بینی میطور معنادار آن را پیش

های کمتری این . متأسگگفانه، پژوهش [24, 23, 21]شگگده اسگگت 
ارتباط را در کودکان و نوجوانان مورد بررسگگگی قرار داده اسگگگت.     

های قبلی با بزرگسگگاالن، اسگگونس و همکاران این براسگگاس یافته
اعی طراب اجتمهای ناشی از عالئم اضمسئله را که آیا بین گرایش

موجود در بزرگسگگاالن با عالئم اضگگطراب اجتماعی در کودکان و  
ها دریافتند نوجوانان رابطه وجود دارد، مورد بررسگگی قرار دادند. آن

های متغیر متعددی که به وسیله بزرگساالن با اضطراب که گرایش
شگگگود، در کودکان و نوجوانان نیز با اضگگگطراب    اجتماعی ابراز می 

ها گرایش خاصی  جود دارد. به منظور انجام این کار، آناجتماعی و
های خود که کودکان با اضگگگطراب اجتماعی و همچنین شگگگناخت
سب مرجع منفی که درباره عملکرد اجتماعی خود ابراز می ت کنند، ن
. به طور [28]به کودکان بدون اضطراب اجتماعی شناسایی کردند    

مشابه، کودکانی که به لحاظ اجتماعی منزوی هستند، خیلی شبیه    
(  negative self-perceptionsبه بزرگساالن، خود ادراکی منفی )

شناخت  - سبت به     -های خود مرجع منفیبه عنوان  شتری را ن بی
سالم خود ابراز می    ساالن  موریس، مرکلباچ، مایر و . [21]کنند هم

اد دریافتند که تعد تریدول و کندالبا انجام مجدد پژوهش  اسگگنیدر
طوح ی سگگگبینی کنندههای منفی پیشبیشگگگتری از خود ابرازگری

گان اضطرابی و صفات اضطراب است و به ویژه نشان باالی نشانه 
دادند که خود ابرازگریهای منفی گزارش شگگگده، به طور معنی دار     

ضطراب اجتماعی تجربه شده به وسیله کودکان سنین بین     شدت ا 

رای ها بها آنکند، با این حال، یافتهسال را پیش بینی می 11تا  7
سنین بین   . در مجموع، [28]سال قطعی نبود   18تا  11نوجوانان 

ته    یاف که خود       ها نشگگگگان می این  نانی  کان و نوجوا هد، کود د
دهند، به لحاظ اجتماعی های منفی بیشگگتری نشگگان می ابرازگری
تر هسگگگتند و اغلب به اضگگگطراب اجتماعی بیشگگگتر دچار       منزوی
های خود مرجع منفی و شگگگوند.  بنابراین، رابطه بین شگگگناختمی

ضطراب اجتماعی یک ارتباط مهمی   ست هنگام    ا ست که الزم ا ا
بررسی پدیدارشناسی و پیشگیری از اضطراب اجتماعی مورد توجه      
قرار بگیرد. چرا که رابطه بین این متغیرها و دیگر متغیرهای مهم     
اضگگگطراب اجتماعی، مانند باورهای خودکارآمدی به عنوان ابزاری 
برای درک بهتر از تشگخیص و درمان اضگطراب اجتماعی  باید به   

 امل مورد بررسی قرار گیرند.  طور ک
های خود مرجع منفی و خودکارآمدی به رغم اهمیت شناختعلی

عنوان متغیرهای مؤثر در پیشگیری از اضطراب اجتماعی، تاکنون 
ارتباط این دو متغیر در کودکان و نوجوانان در پیشینه پژوهشی مورد 

ه ک دهندبررسی قرار نگرفته است. با این حال، شواهد نشان می
یر هایش تأثتواند بر باورها و تواناییهای خود مرجع فرد میشناخت

اهمیت خود اندیشی را در باورهای فرد  بندورا. [27]داشته باشد 
هایش و به دنبال آن، شایستگی او و ودش و تواناییدرباره خ
های زندگی مورد بحث قرار داده است. خود اندیشی چند انتخاب

عنصر دارد که دائماً به شخص دیگر، بر فعالیتهای آینده یا سازمانی 
این . به [25]شود که شخص در آن مشغول به کار است هدایت می

های خود مرجع منفی ترتیب، همانطور که قبالً گفته شد شناخت
بیشتر به حالت فرد وابسته هستند، و احتماالً در طول زمان بر 

ثیر ها تأاش برای عمل کردن در موقعیتباورهای فرد درباره توانایی
های منفی بیشتر در ذهن فرد گذارد. به عبارت بهتر، ارجاعمی

رای او ب هستم(، اعتماد به نفس او را در توانایی)مانند؛ من خجالتی 
عمل کردن در یک موقعیت معین کاهش خواهد داد. به همین 
ترتیب، اساس اهمیت پرداختن به شناخت در درمان شناختی 

های منفی بر باورهای رفتاری ریشه در این عقیده دارد که شناخت
تأثیر  ند بر رفتارتواگذارند، این امر به نوبه خود میاصلی تأثیر می

.  اگر چه باورهای خودکارآمدی و خود ابرازگری [31, 22]بگذارد 
هم در پدیدار شناسی و حمایت منفی به عنوان متغیرهایی م

، با این شوندپیشگیرانه از اضطراب اجتماعی در کودکان شناخته می
حال هنوز رابطه بین این دو متغیر طور دقی  مورد به بررسی قرار 

 .  [31]نگرفته است 
 هایدهد که خودابرازگریمرور ادبیات نظری و پژوهشی نشان می

تواند بر باورهای خودکارآمدی افراد اثر داشته باشد و منفی می
نفی های مباورهای خودکارآمدی نیز با تأثیر پذیری از خود ابرازگری

ای قابل توجهی در تبیین اضطراب اجتماعی توانند نقش واسطهمی
ه به واسطه تأثیر این دو متغیرها بر یکدیگر کداشته باشند.  یعنی 

در زیر به عنوان یک مدل در نظر گرفته شده، اضطراب اجتماعی 
پیش بینی گردد. لذا در پژوهش حاضر تالش شده است که گامی 

های خودمرجع منفی، در جهت روشن کردن روابط درونی شناخت
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اعی در باورهای خودکارآمدی )عمومی و اجتماعی( و اضطراب اجتم
قالب مدل مفهومی پیشنهادی برداشته شود. بنابراین، پژوهش 

گری باورهای خودکارآمدی در حاضر با هدف تبیین نقش واسطه
اجتماعی انجام شد.  اضطراب منفی و هایابرازگری رابطه بین خود

مدل پیشنهادی این پژوهش به این فرض استوار بود که 
فی ی اثر منقیم به واسطههای منفی به طور غیرمستخودابرازگری

که بر باورهای خودکارآمدی می گذارد، به افزایش اضطراب 
  (.1شود )شکل اجتماعی منجر می

 

 
 

 ای باورهای خودکارآمدیمدل مفهومی نقش واسطه .1شکل 

 

 روش 
از نوع تحلیل مسیر  همبستگی-توصیفیپژوهش حاضر، یک طرح 

تغیرها در قالب الگوی است. چرا که در این پژوهش رابطه بین م
، همچنین برای بررسی نقش [32]گیرد علی مورد بررسی قرار می

خودکارآمدی عمومی و اجتماعی از اثرات غیر  ای باورهایواسطه
مستقیم خودابرازگری های منفی بر اضطراب اجتماعی از طری  
این باورهای خودکارآمدی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه 
دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گتوند بود که در سال تحصیلی 

 مورگان ومشغول به تحصیل بودند. با استفاده از جدول  21-21
  315ای به اندازه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونهنمونه روش

انتخاب شد.  28/18با میانگین سنی  و پسر( نفر 122دختر و  128)
 8پسرانه(،   11دخترانه و  2دبیرستان ) 12به این ترتیب که از بین 

تا به صورت تصادفی به عنوان خوشه اول انتخاب، و سوس از هر 
نفر(  315کالس از سه پایه )تعداد کل  3انتخاب شده  دبیرستان

پس از انتخاب نمونه و اعالم رضایت افراد انتخاب . انتخاب شد

ها ها قرار گرفت و از آهای پژوهش در اختیار آنشده پرسشنامه
ای هخواسته شد که به تمامی سؤاالت مطرح شده پاسخ دهند. داده

 وری شدند:های زیر جمع آبا استفاده پرسشنامه

این  :(SASA) نوجوانان اجتماعی اضششطراب پرسششاششنامه  
شامل      سشنامه  ست  درجه 8سؤال بر روی یک مقیاس   25پر ای ا

ها، ترس    نان را در          که نگرانی  نابی نوجوا های اجت تار ها و رف
سه    موقعیت ستان و در مدر های اجتماعی مختلف مثل تعامل با دو
: بر دو زیر مقیاس است کند.  مقیاس مزبور مشتملگیری میاندازه

سگگؤال  18درک و ترس از ارزیابی منفی همسگگاالن که از طری  
های منفی احتمالی از طری    ها و انتظارات ارزیابی   ها، نگرنی ترس

که از      را توصگگگیف می ماعی  بازداری در برخورد اجت ند. تنش و  ک
سگگؤال تنش یا آرامیدگی، صگگحبت یا بازداری و آمادگی  13طری  

های اجتماعی مختلف مثل برخورد با افراد ه با موقعیت برای مواجه 
آشنا و ناآشنا، همساالن غیرهمجنس و شرکت در مباحث کالسی      

های آن در مطالعات کند. همسانی درونی زیر مقیاسرا توصیف می
و همکاران   خدائی . در پژوهش [33]مختلف تأیید شگگگده اسگگگت    

عاملی این            1321) تار دو  یدی سگگگاخ تأی عاملی  یل  تایج تحل ( ن
ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر       شان داد همچنین  شنامه را ن س پر

یاس  ب    مق یابی منفی و  ازداری در برخورد های درک و ترس از ارز
ضطراب اجتماعی به ترتیب   ، و 85/1، 54/1اجتماعی و نمره کلی ا

در پژوهش حاضگگر ضگگریب پایایی این   [34]گزارش کردند  53/1
ستفاده از آلفای کرونباخ برابر با      شنامه با ا س )نمره کل( و  72/1پر

 خوردبر در بازداری  و منفی ارزیابی  از ترس و به ترتیب برای درک  
باشگگد. به منظور تعیین روایی سگگازه از  می 82/1و 77/1 اجتماعی

شاخص      شد.  ستفاده  سازه این  تحلیل عاملی تأییدی ا های روایی 
= RMSEA ،52/1= 111/1پرسگگشگگنامه به این ترتیب اسگگت:   

GFI  57/1و =AGFI  . 
 (:SESSهای اجتماعی )مقیاس خودکارآمدی برای موقعیت

کارآمدی افراد مضطرب ای، برای ارزیابی خودماده 2این مقیاس 
های اجتماعی ساخته شده و دارای نه گویه اجتماعی در موقعیت

الً ایی )اصها هرگویه را برپایه یک مقیاس ده گزینهاست. آزمودنی
تا خیلی  1مطمئن نیستم، اصالً دردساز نیست و اصالً احتمال ندارد=

( 11مطمئن هستم، خیلی دردسرساز است و خیلی احتمال دارد= 
گذاری کنند. گویه های دردسرساز معکوس نمرهجه بندی میدر
شوند و نمرات باالتر، خودکارآمدی باالتری را برای موقعیت می

دهند.  این مقیاس عالوه بر نمره کل سه مؤلفه اجتماعی نشان می
-خودکارآمدی برای مهارت -1کند: گیری میخودکارآمدی را اندازه

خودکارآمدی برای کنترل شناختی  -2(، 3-1های مقابله ای )گویه 
های خودکارآمدی برای کنترل عاطفی )گویه -3( و 8-4های)گویه
ای این مقیاس را به کمک روایی سازه گادیبانو و هربرت( دارد. 7-2

های اصلی بررسی و سه عامل را استخراج نمودند. تحلیل مؤلفه
-مؤلفه قیاس وآنان با استفاده از روش آلفای کرونباخ اعتبار درونی م

گزارش کردند  83/1و  71/1، 78/1، 51/1های آن را به ترتیب 
رایی ( روایی همگ1357) خیر، استوار، لطفیان، تقوی و سامانی. [18]

+ 

- 

- 

- 

- 

های خود ابرازگری
 منفی

 خودکارآمدی عمومی

 خودکارآمدی اجتماعی

 اضطراب اجتماعی
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های اضطراب پرسشنامه مذکور را به روش همبستگی با مقیاس
های و زیر مقیاس SAD-Gو  FNE ،SAD-Nاجتماعی یعنی 

پرسشنامه احتمال/پیامد رخداد رویدادهای اجتماعی منفی برای 
 -48/1و  -81/1، -41/1،  -37/1،  -47/1کودکان به ترتیب 

 ی کرونباخ برای نمرهگزارش کردند. اعتبار آن را نیز به روش آلفا
به دست  81/1و  82/1، 71/1، 54/1های آن به ترتیب کل و مؤلفه
. در پژوهش حاضر ضریب اعتبار این پرسشنامه با [14]آوردند 

)نمره کل( و به ترتیب برای  82/1تفاده از آلفای کرونباخ برابر با اس
باشد. به منظور تعیین روایی می 77/1و  85/1، 72/1های آن مؤلفه

سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. شاخص های روایی سازه 
= RMSEA ،51/1= 58/1این پرسشنامه به این ترتیب است: 

GFI  51/1و =AGFI . 
 (:SEQ-Cنامه خودکارآمدی برای کودکان و نوجوانان )پرسا

( برای کودکان و 2111توسط موریس ) SEQ-Cپرسشنامه 
نوجوانان طراحی شده و خودکارآمدی عمومی را در سه بعد 
-)تحصیلی، هیجانی و اجتماعی( همراه با یک نمره کل ارزیابی  می

ست، ای اماده 24کند. پرسشنامه مذکور یک مقیاس خودگذارشی 
ماده وجود دارد. هر ماده آن براساس مقیاس  5که برای هر بُعد آن 

(. 8تا بسیار زیاد  1درجه ای لیکرت درجه بندی شده است )اصالً  8
این پرسشنامه با همبستگی باالی با پرسشنامه اسنادهای منفی از 

ای خوبی برخوردار است. همچنین سازندگان این روایی سازه
. [38] اندرونی آن را بسیار مطلوب گذارش کردهپرسشنامه، اعتبار د

 بازآزمون-آزمون طری  از را پرسشنامه مذکور اعتبار طهماسیان
. در پژوهش [38]گزارش کردند  74/1 آن کرونباخ آلفای و 57/1

کنونی ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 
باشد. به منظور تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی می 51/1برابر با 

تأییدی استفاده شد. شاخص های روایی سازه این پرسشنامه به این 
= 54/1و  RMSEA ،51/1 =GFI= 151/1ترتیب است: 

AGFI . 
توسط  (:NASSQابرازگری عاطفی منفی )پرسانامه خود 
های منفی گیری شناخت( به منظور اندازه1224) رُنان، کندال و رو

سال درباره خودشان طراحی شد. این  18تا  11های سنین آزمودنی
ای لیکرت )اصالً درجه 8ماده خودگذارشی با مقیاس  32پرسشنامه 

 اضطراب، هایابرازگری شود که خود( را شامل می8تا همیشه  1
ند. کمنفی را در کودکان و نوجوانان بررسی می عواطف و افسردگی

پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش باز آزمایی بسیار مطلوب 
(. همچنین از طری  همبستگی با =75/1rگذارش شده است )

، مقیاس تجدیده نظر (CDI)پرسشنامه های افسردگی کودکان 
ان  و پرسشنامه حالت اضطراب برای شده اضطراب آشکار کودک

در پژوهش . [22] ای مطلوبی برخوردار استکودکان از روایی سازه
ونباخ برابر رکنونی ضریب اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای ک

های اضطراب، افسردگی و عواطف اعتبار مولفهباشد. می 71/1با 
ه منظور تعیین به دست آمد. ب 51/1و  73/1، 72/1منفی به ترتیب 

روایی  هایروایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. شاخص
، RMSEA= 111/1سازه این پرسشنامه به این ترتیب است: 

21/1 =GFI  51/1و =AGFI . 
 

 هایافته
های میانگین و ها از آمارهدر سطح توصیفی تجزیه و تحلیل داده

انحراف معیار نمرات و در سطح استنباط از مدل تحلیل مسیر 
استفاده شد. با توجه به اینکه ماتریس همبستگی مبنای تجزیه و 

، ماتریس همبستگی و سطح [37]های علی است تحلیل مدل
گزارش شده است. همانطور که مشاهده  1ها در جدول معناداری آن

عمومی  های منفی و خودکارآمدیشود، بین خود ابرازگریمی
های منفی و خودکارآمدی اجتماعی ( و بین خود ابرازگری-42/1)
های ( همبستگی معنادار وجود دارد. بین خود ابرازگری-12/1)

( همبستگی مثبت معناداری وجود 32/1طراب اجتماعی )منفی و اض
عمومی و اضطراب اجتماعی  داشت. همچنین، بین خودکارآمدی

اجتماعی و اضطراب اجتماعی  ( و بین خودکارآمدی-48/1)
 ( همبستگی معناداری مشاهده شد.  -24/1)

بینی اضطراب اجتماعی دانش هدف الگوی کلی طراحی شده، پیش
گری باورهای خودابرازگری منفی و با میانجیآموزان از طری  

های کلی آزمون مدل مسیر حاکی خودکارآمدی آنان است. شاخص
= χ2/df ،57/1 = IFI ،51/1= 84/2از برازش مطلوب مدل بود )

NFI ،142/1 =RMSEA ،25/1 =GFI ،58/1 =AGFI ،54/1 =
CFIهای (. به منظور برازش مدل مسیر ضروری است که شاخص

کوچکتر از  χ2/dfتانداردهای الزم را داشته باشند. چنانچه مدل اس
کوچکتر و به صفر نزدیکتر باشد  1/1از  RMSEAباشد، مقدار  3
به یک  GFI  ،AGFI،  NFIهای برازش و همچنین شاخص [35]

أیید شده بینی شده تبیانگر آن است که مدل پیشتر باشند، نزدیک
های مذکور، . بنابراین، با توجه به اینکه شاخص[32]است 

توان اذعان داشت که مدل استانداردهای مورد نظر را دارند، می
بینی شده در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. در شکل پیش
وی آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شده است.الگ 2

 های توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهششاخص. 1جدول 

 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

    - 88/15 21/148 خودکارآمدی عمومی-1
   - 83/1** 11/11 13/83 اجتماعیخودکارآمدی-2
  - -24/1* -48/1** 83/5 51/82 اضطراب اجتماعی-3
 - 32/1** -12/1* -42/1** 22/22 88/121 خود ابرازگریهای منفی-4

50/5 *p<،50/5 ** p<  
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 اجتماعی منفی و اضطراب هایابرازگری خود بین اجتماعی ( در رابطه و عمومی) ای باورهای خودکارآمدینقش واسطه مدل برازش شده .2شکل 

 

هگگای منفگگی ازگری، اثگگر مسگگتقیم خگگودابر2باتوجگگه بگگه شگگکل 
( و -25/1(، باورهگگگگگای خودکارآمگگگگگدی عمگگگگگومی )  15/1)

( بگگگر اضگگگطراب اجتمگگگاعی  -14/1خودکارآمگگگدی اجتمگگگاعی )
هگگای باشگگد. همچنگگین اثگگر مسگگتقیم خگگودابرازگری معنگگادار مگگی

( و خودکارآمگگگدی -22/1منفگگگی بگگگر خودکارآمگگگدی عمگگگومی )
( نیگگز معنگگادار بگگود. مقگگدار خطگگای متغیرهگگای -12/1اجتمگگاعی )

 71/1و اضگگگطراب اجتمگگگاعی   54/1رهگگگای خودکارآمگگگدی  باو
 71و  54ر آن اسگت کگه بگه ترتیگب     باشد. این کمیگت بیگانگ  می
صگگد از تغییگگرات ایگگن دو متغیرهگگا را عگگواملی خگگارج از مگگدل   در

درصگگگگد از تغییگگگگرات باورهگگگگای  18کننگگگگد و تبیگگگگین مگگگگی
درصگگگد از  22هگگگای منفگگگی و خودکارآمگگگدی را خگگگودابرازگری

هگگای منفگگی  تمگگاعی را خگگودابرازگری تغییگگرات اضگگطراب اج 
کننگگگد.  جهگگگت بررسگگگی اثگگگرات غیگگگر مسگگگتقیم تبیگگگین مگگگی
ای باورهگگای هگگای  منفگگی بگگا نقگگش واسگگطه    خگگودابرازگری

خودکارآمگگگدی )عمگگگومی و اجتمگگگاعی( ضگگگراب مسگگگیر غیگگگر  
گگگزارش  2مسگگتقیم و مسگگتقیم مگگدل پیشگگنهادی در جگگدول    

 شده است.
دهگد کگه اثگر    نتایج به دسگت آمگده از تحلیگل مسگیر نشگان مگی      

هگگای منفگگی بگگر اضگگطراب اجتمگگاعی  غیرمسگگتقیم خگگودابرازگری
بگگگه واسگگگطهء باورهگگگای خودکارآمگگگدی عمگگگومی و اجتمگگگاعی 

 (.p<11/1باشد )معنادار می

 بحث 
هدف بررسگگگی نقش واسگگگطه       با  حاضگگگر  باورهای   پژوهش  ای 

های منفی و اضگگگطراب  خودکارآمدی در رابطه بین خودابرازگری   
به این هدف، با توجه به پیشگگینه نظری و  اجتماعی بود. برای نیل

پژوهشگی، یک مدل مفهومی پیشگنهاد شگد و با اسگتفاده از روش     
مدل تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت. یافته های مدل تحلیل  
نشگگگان داد که مدل پیشگگگنهادی با داده های این پژوهش برازش 

سبتاً خوبی دارد و خودابرازگری منفی نه تنها اثر مستقیم،   لکه از ب ن
طری  باورهای خودکارآمدی قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی  

 بود.
های منفی بر اضطراب های حاضر نشان داد خود ابرازگرییافته

اجتماعی دانش آموزان اثر مستقیم و  مثبت دارد. در واقع، می توان 
های منفی بیشتر در دانش آموزان، نشان دهنده گفت خود ابرازگری

باشد. این یافته با نتایج ها میتماعی بیشتر در آناضطراب اج
، [28]و همکاران اسونس ، [41]تریدول و کندال  هایپژوهش

موریس، مرکلباچ، مایر و اسنیدر ، [21] ویچمن، کاپالن و دانیالز
های منفی به عنوان یک شاخص همخوانی دارد. خودابرازگری [28]

قابل اعتماد برای بهزیستی روانشناختی کودکان در نظر گرفته می 
ر تشود. به عبارت دیگر، فرض بر این است که سطوح پایین

خودابرازگری های منفی نشان دهنده سالمت روانی خوب است، 
.[41]روانی ارتباط دارد شناسی درحالی که سطوح باالتر آن با آسیب

 متغیرها شده تبیین واریانس میزان و کل غیرمستقیم، مستقیم، اثرات. 2جدول 
 واریانس تبیین شده اثرات کل اثرات غیر مستقیم اثرات مستقیم منبع اثر

 22/1    اثرات وارد شده بر اضطراب اجتماعی از:

  33/1** 18/1** 15/1* خودابرازگری منفی

  25/1** 11/1 25/1** خودکارآمدی عمومی

  -14/1* 11/1 -14/1* خودکارآمدی اجتماعی

 18/1    اثرات وارد شده بر خودکارآمدی عمومی از:

  -22/1** 11/1 -22/1** های منفیخودابرازگری
 18/1    اثرات وارد شده بر خودکارآمدی اجتماعی از:

  12/1** 11/1 12/1** های منفیخودابرازگری

50/5 *p<،50/5 ** p<  

18/0  

E2= 0/84 

22/0-  

E2= 0/71 

E2= 0/84 

  خودکارآمدی عمومی

 خود ابرازگری منفی اضطراب اجتماعی

 خودکارآمدی اجتماعی

28/0-  

14/0-  19/0-  
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های تجربی برای این فرضیه نیز وجود دارد، به طور مثال، حمایت
خودابرازگری های منفی به طور قابل توجه با شاخص های 
اضطراب و افسردگی ارتباط دارند، نوجوانانی که ابرازگری های 

ردگی گان اضطراب و افسکنند به نشانهیان میمنفی بیشتری را ب
. همچنین در کودکان مبتال به اختالالت [22]بیشتری مبتال هستند 

 مانند؛ احساساضطرابی، اضطراب خودابرازگری منفی بیشتری )
ت به افتد( را نسبخواد اتفاق بینگرانی میکنم انگار چیز بدی می

 کنند. خودابرازگرهایکودکان بدون اختالالت اضطرابی گزارش می
منفی به طور قابل توجهی سطوح اضطراب تجربه شده را در قبل 

ی کند، این امر حاکو بعد از درمان صورت گرفته را پیش بینی می
های منفی تأثیر مهمی بر سطح که این نوع از شناختاز آن است 

های . در مجموع، این یافته[41]کلی اضطراب یک شخص دارد 
وجوانانی که دهد، که کودکان و نحاضر و قبلی نشان می

کنند، ممکن است به های منفی بیشتری را اظهار میخودابرازگری
های اجتماعی لحاظ اجتماعی گوشه گیرتر و اغلب در موقعیت

 اضطراب بیشتری تجربه کنند.   
از دیگر نتایج پژوهش حاضر، باورهای خودکارآمدی )عمومی و 

 ستقیم واجتماعی( بر میزان اضطراب اجتماعی دانش آموزان اثر م
ویلر و ، [11] لیری و اثرتنهای ها با پژوهشمنفی دارد. این یافته

 اسماری، پِتِرزدُتِر و فنرشتاینزدتر، [12] هانِسدوتر و انلندیک، [11]الد 
، [42] رستمی و ییزکی کرمی،، [14] و همکاران خیر، [13]

بختیارپور، حیدری و علی پور ، [17] موریس، [18] ماتسوئو و اِری
باشد. یکی همسو می [43] رودباخو  [12] مسعودنیا،  [15]خدادادی 
های نظری که تبیین مناسبی درباره علل اضطراب اجتماعی از مدل

( است. این 1277) بندورااجتماعی -ارائه کرده است مدل شناختی
بیین فوبی اجتماعی، به ویژه بر متغیر خودکارآمدی عمومی مدل در ت

. به نظر بندروا وقتی فرد در حال بررسی رفتار [44]اشاره کرده است 
ایی هایی نیز از توانخود است و یا در حال انجام یک تکلیف، قضاوت
 آورد. این قضاوتخود در انجام دادن تکالیف و شرایط آن عمل می

ره خودکارآمدی بر تفکر فرد در مورد توانایی یا عدم توانایی ها دربا
من توانایی انجام این کار را دارم، یا این کار از »انجام کار مثالً 
و بر هیجان فرد )برانگیختگی و شادی در « آیدعهده من بر نمی

مقابل اضطراب و افسردگی( و بر عملکرد افراد )التزام بیشتر در 
 دورابنگذارد. طب  نظر حرکتی( تأثیر مییمقابل درماندگی و ب

 ناکارآمدی ادراک شده نقش مهمی در اضطراب، استرس، روان
نژندی و دیگر حاالت هیجانی دارد. وقتی افراد خود را در کنار آمدن 

. [48]آمیز ناتوان ببینند مضطرب خواهند شد های تهدیدبا محرک
آموزان پسر سال سوم دبیرستان نیز مطالعات بر روی دانش

همبستگی منفی معنادار بین خودکارآمدی و فوبی اجتماعی را نشان 
های انجام شده در مورد . به طور مشابه، بررسی[42]دهد می

دهد که بین خودکارآمدی خودکارآمدی و رفتار اجتماعی نشان می
و رفتارهای اجتنابی در افراد مضطرب اجتماعی همبستگی وجود 

تر تر دارند بیشهای که خودکارآمدی پاییندارد به طوریکه آزمودنی
کنند جمع اجتناب می های دیگر از صحبت کردن دراز آزمودنی

دهد که افراد با خودکارآمدی های دیگر نیز نشان میپژوهش .[43]
پایین، ترس از ارزیابی منفی و ترس از انتقاد بیشتری را در جمع 

کنند و به این دلیل، عملکردهای خود را کم ارزش جلوه تجربه می
دهند های خود را کمتر به خود نسبت میدهند و یا موفقیتمی
. به عبارت دقی  تر، سطح پایین خودکارآمدی به طور منفی [48]

با سطح باالی اضطراب اجتماعی در بزرگساالن و همچنین در 
. این درحالی است که [17, 11]کودکان و نوجوانان رابطه دارد 

باورهای خودکارآمدی قوی باعث آرامش و نزدیکی به تکاللیف و 
دهد که .  با این حال نتایج حاضر نشان می[47]شود ها میموقعیت

در  تریبه نظر خودکارآمدی کلی یا عمومی نقش تعیین کننده
ند. کهای اجتماعی نسبت به خودکارآمدی اجتماعی ایفا میموقعیت

 عوسیممکن است به این خاطر که سازه خودکارآمدی عمومی ابعاد 
تری از کارآمدی فردی مانند هیجانی، تحصیلی و اجتماعی را در بر 

گیرد، این تأثیر قابل انتظار باشد. مطاب  دیدگاه بندروا کارآمدی می
های شناختی، یک مفهوم زاینده و مولد است که در آن مهارت

اجتماعی، هیجانی و رفتاری به طور مؤثر برای رسیدن به هدف 
یابند. خودکارآمدی عمومی همچنین ن میهماهنگ شده وسازما

نقش اساسی در خودتنظیمی حاالت هیجانی و همچنین سالمت 
روان افراد دارد. افراد با خودکارآمدی عمومی قوی، استقامت و 

وند. شدهند و کمتر مضطرب و افسرده میپشتکار بیشتری نشان می
انی وهای اجتماعی رها بیشتر موف  بوده و کمتر مستعد آسیبآن

مانند اعتیاد و یا اختالالت نوروتیک هستند. افرادی که باور دارند 
توانند تهدیدات بالقوه را کنترل نمایند کمتر از کسانی که باور می

به توانایی کنترل تهدیدات بالقوه را ندارند، برانگیختگی و اضطراب 
 . [45]کنند را تجربه می

ی های منفاز دیگر نتایج قابل توجه پژوهش حاضر، خود ابرازگری
بر خودکارآمدی عمومی و اجتماعی اثر مستقیم و منفی داشت. در 

 های خود مرجع فرد میگفت، شناخت توانها میتبیین این یافته
 های معین تأثیر بگذارد. بهتوانایی او در موقعیت تواند بر باورها و

های منفی بیشتر در ذهن فرد، بر باورهای اصلی عبارت دیگر، ارجاع
أثیر تواند بر رفتار او تگذارند، این امر به نوبه خود میفرد تأثیر می

ی بندورا در مورد اهمیت ها از  نظریه. این یافته[31, 22]بگذارد 
دهد چگونه ( که توضیح میself-reflectivenessخود اندیشی )

د بر باورهای فرد درباره توانایی تواننهای خود مرجع میشناخت
 کند. به اعتقاد بندورا شناختنقش داشته باشد، حمایت می هایش

توانند بر بهزیستی روانشناختی و هیجانی های خود مرجع منفی می
ای هافراد تأثیر گذار باشند. همانطور که گفته شده خود ابرازگری

منفی به عنوان شناخت های خود مرجع منفی، به مرور زمان بر 
د اعتماد به نفس، خودکارآمدی، متغیرهای روانشناخی فرد مانن

اضطراب و فوبی اجتماعی، عزت نفس، سازگاری شخص با شرایط 
گذارد و متعاقباً سالمت روانی و بهزیستی افراد با تأثیر منفی می

. در نهایت نتایج آزمون مدل [48]شود  مشکالت جدی مواجه می
ای باورهای خودکارآمدی نشان داد خود مفهومی نقش واسطه

های منفی عالوه بر اثر مستقیم، به واسطه تأثیر بر ابرازگری
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باورهای خودکارآمدی عمومی و اجتماعی بر اضطراب اجتماعی اثر 
مدی عمومی و اجتماعی به غیر مستقیم دارد. در واقع خودکارآ

ای هعنوان متغیر میانجی، نقش مهمی در رابطه بین خودابرازگری
ای هشناختبندورا، منفی و اضطراب اجتماعی دارد. براساس نظریه 

های منفی( به مرور زمان بر خود مرجع منفی )خود ابرازگری
های اش برای عمل کردن در موقعیتباورهای فرد درباره توانایی

های منفی بیشتر . به این معنا که، ارجاع[41]گذارد ف تأثیر میمختل
(، آیمدر ذهن فرد )مانند؛ من نگران هستم، یا من از عهده آن بر نمی

 برای عمل کردن در یک تماد به نفس او را در تواناییها و اعقابلیت
 ودخ هایشناخت موقعیت معین کاهش خواهد داد. بنابراین، کاهش

 و کلی هایتوانایی درباره باورهای تواندمی فرد منفی مرجع
 افزایش خاص )مانند اجتماعی( را هایدر موقعیت توانایی همچنین

د یابمی کاهش فرد اجتماعی اضطراب کلی میزان نتیجه در و دهد
[2]  . 

هایی در اجرا مانند مطالعات دیگر، مطالعه حاضر نیز محدودیت
ست. نی دیگر هافرهنگ شهرها، قاطع دیگر،داشت. قابل تعمیم به م

 دیگر مقاطع روی بر مشابهی هایپژوهش شودمی پیشنهاد
بر  زیرا این کار عالوه .گیرد صورت و در مناط  دیگر نیز تحصیلی

-د آنتواندهد، میها را افزایش میپذیری یافتهاین که قدرت تعمیم

وهش حاضر، به های پژها را با هم مقایسه کند. یکی از محدودیت
ابزار سنجش متغیرها و به خصوص باورهای خودکارامدی مربوط 

شود. زیرا تکمیل پرسشنامه خودکارآمدی تا حد زیادی تحت می
تأثیر گرایش افراد به معرفی خود یا خودنمایی و راهبردهای مدیریت 
برداشت است. بر این اساس افراد، مانند افراد دارای اضطراب 

در شرایط گمنام و ناشناس قرار دارند در مقایسه  اجتماعی زمانی که
. [12]دهند با شرایط آشنا، نمره خودکارآمدی باالتری را گزارش می

ی شود که جهت بررسبنابراین به پژوهشگران آینده پیشنهاد می
 های خودسنجاز مقیاس دقی  روابط علی بین متغیرها الزم است

های بالینی استفاده م و مصاحبهمستقیهمراه با مقیاس های غیر
 هایروش از استفاده با دیگری هایشود و همچنین پژوهش

در مجموع پژوهش حاضر در  .گیرد انجام آزمایشیشبه و آزمایشی
و « یهای منفخود ابرازگری»مسیر تالش برای بررسی ارتباط بین 

هایی به یافته« اضطراب اجتماعی»و « باورهای خودکارآمدی »
تواند برای متخصصان روانشناس و مشاوره، افت که میدست ی

نفعان معلمان، والدین، دانشجویان و دانش آموزان و در کل، ذی
 امرآموزش و پرورش مفید و آموزنده تلقی شوند. 

 

 گیرینتیجه

های منفی با اضطراب نتایج حاضر نشان داد که خودابرازگری
ی ر میانجی باورهااجتماعی مرتبط است و این ارتباط توسط متغی

شود. این تواند تبیین میخودکارآمدی )عمومی و اجتماعی( می
ها به طور بالقوه پیامدهای درمانی مهمی نیز دارد. مانند روش یافته

رفتاری، بازسازی -شناختی رایج مورد استفاده در درمان شناختی
های افکار منفی چالش (،cognitive restructuringشناختی )

(challenges negative thoughts و خود ارزیابی منفی با )
همچنین نتایج این پژوهش نشان می  .[31, 22]تفسیر جایگزین 

تواند به عنوان راهی د تقویت کردن باورهای خودکارآمدی میده
برای کاهش و مقابله با افکار خود مرجع منفی، مفید واقع شود. زیرا 
خودکارآمدی پایین نسبت به اعمال کنترل بر تفکرات منفی ممکن 

های . بنابراین، کاهش شناخت[17]است هراس را افزایش دهد 
و  های کلیی تواناییتواند باورهای دربارهخود مرجع منفی می

دهد و در نتیجه میزان کلی های خاص را افزایش همچنین توانایی
یابد. به طور کلی، تغییر در اضطراب اجتماعی فرد کاهش می

س و روحیه فرد را تواند اعتماد به نفس، عزت نفخودکارآمدی می
 شود. افزایش دهد و منجر به نتایج درمانی بهتر 

 

داننگد  نویسگندگان مقالگه وظیفگه خگود مگی     : تاکر و قدردانی

کننگگدگان در پگگژوهش، کگگه در گگگرد آوری    از تمگگامی شگگرکت 
هگگگای پگگگژوهش حاضگگگر همکگگگاری نمودنگگگد، کمگگگال      داده

سواسگزاری را داشته باشند. 
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