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چکیده
در انزواي اجتماعیمنفیپژوهش حاضر نقش اضطراب ناشی از ارزیابیدر : مقدمه

به همین : روش.شدبررسی ساله شهر یاسوج 18تا 14اجتماعی گروهی از نوجوانان 
اي انتخاب گیري چند مرحلهبه روش نمونه) دختر200پسر و 200(نوجوان 400منظور 
و مقیاس انزواي اجتماعی ) BFNE(ارزیابی منفی به مقیاس کوتاه ترس از آنها. شدند

)UCLA (با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون هاسپس داده. پاسخ دادند
نتایج نشان داد که بین : هایافته. گرفتندمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارtخطی و 

اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی و انزواي اجتماعی ارتباط مثبت و معنادار وجود 
بینی کننده خوبی براي ی از ارزیابی منفی اجتماعی پیشبه همین ترتیب اضطراب ناش. دارد

نتایج نشان دهنده این است که هر چه : گیرينتیجه. استانزواي اجتماعی نوجوانان 
اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی در نوجوانان باالتر باشد، انزواي اجتماعی نیز 

. بیشتر خواهد بود
.ابی منفی اجتماعی، انزواي اجتماعی، نوجواناناضطراب ناشی از ارزی: هاکلیدواژه

___________________________________________________________

زمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و سا. کارشناس ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان: نویسنده مسئول-١
.بویراحمد

AAPirasteh88@gmail.com
.سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد. کارشناس دانشگاه تربیت معلم تهران-٢
.سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد. کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز-3



The role of anxiety due to social negative evaluation
in social isolation of adolescents

Ali Akbar Pirasteh Motlagh
Ali Asghar Pirasteh Motlagh
Nazar Pishro Nasr Abad Sofla

Abstract
Introduction: In present study investigating the role anxiety due to
social negative evaluation in social isolation in a group of
adolescents aged 14 to 18 Yasuj city.
Method: To this end, 400 adolescents (200 boys and 200 girls)
were selected by multistage sampling. They responded to Brief
Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE) and scale of social
isolation (UCLA). Then data were analyzed using the Pearson
correlation coefficient, linear regression and independent t test.
Results: Results showed that there is a significant positive
correlation among anxiety due to social negative evaluation and
social isolation. And anxiety due to social negative evaluation is a
good predictor of social evaluation.
Conclusion: The results indicate that anxiety due to social
negative evaluation in adolescents is higher, will be more social
isolation
Keywords: anxiety due to social negative evaluation, social
isolation, adolescents.
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مقدمه 

انزواي اجتماعی به صورت بالینی به عنوان یک اختالل رفتاري، اجتماعی یا هیجانی 
انزواي اجتماعی بیشتر به عنوان یک نشانه تا یک ICDو DSMدر . تعریف نشده است

سندروم توصیف شده است براي مثال انزواي اجتماعی با چندین اختالل دوران کودکی و 
تالالت فوبیک و اضطرابی، افسردگی ماژور، اختالالت شخصیت نوجوانی مانند اوتیسم، اخ

تحقیق درباره انزواي ). 2004، 1کاپالن و دنیلز،ویچمن(و اسکیزوفرنی همراه است 
، رابین(اجتماعی با مشکالتی در تعریف این سازه و اندازه گیري آن مواجه بوده است 

العه رفتارهاي کناره گیري و مط). 2008، 2کراسنر و الرسن-الفورس، رز- باوکر، بوث
هایی مانند کمرویی، انزواي اجتماعی کودکان و نوجوانان بیشتر شامل مطالعه ساخت

) اهمال(اجتماعی، نافعالی و غفلت ) سکوت(بازداري رفتاري، طرد و انزوا، خاموشی 
ز دو زیر گروه ا) 1982(رابین ). 2009، 3، کاپالن و باوکررابین(همساالن بوده است 

منفعل که - مضطربکودکان و نوجوانان-1: منزوي را شناسایی کرددکان و نوجوانانکو
هاي این نوع انزوا اشاره دارد به فرایندي که طبق آن در مشارکت. ساکت و منفعل هستند

گذرانند زیرا خود را به تنهایی میاجتماعی، بعضی از کودکان و نوجوانان بیشتر وقت
نشان دادن : شاملگیريهاي این کنارهعلت. اندزوي شدهتوسط همساالن طرد و من

رفتارهایی خالف معیارها و قواعد رفتاري همساالن، رفتارهاي غیر قابل پذیرش مانند 
کهفعال-منزويو نوجواناندر مقابل کودکان-2. پرخاشگري و نارسایی اجتماعی باشد

لحاظ رفتاري غیر قابل کنترل شناخته و از ) کم تجربه(نارس و نوجوانانبه عنوان کودکان
گیري کنند، زیرا هاي اجتماعی کنارهممکن است به طور فعالی از تعاملن گروهای. شودمی

). 2000، 4و اشنایدریانگر (گردند آنها توسط همساالن و نه به خاطر اضطراب، طرد
اب، عزت نفس همچنین، در این گروه انزواي اجتماعی ناشی از عوامل درونی مانند اضطر

رابین، (هاي اجتماعی و روابط اجتماعی است پایین، و مشکالت خود ادراکی در مهارت
).2006، 5الفورس و بارگس-کراسنر، بوث- وجسالوویچ، رز
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نزواي اجتماعی در محققین همچنین چندین عامل را که ممکن است رشد و به ویژه ا
آنها شامل عوامل . اندکردهد را مشخصننوجوانی را تحت تاثیر قرار دهدوره
هاي ها و باورهاي تربیتی والدین و تواناییشناختی، شیوهشناختی، عوامل زیستروان

از جمله عوامل ).2004ویچمن و همکاران، (پردازش اطالعات اجتماعی هستند 
. توان به اضطراب یا ترس ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی اشاره داشتروانشناختی می

معتقدند که ) 2006(و رابین و همکاران ) 1997(2، راپی و هیمبرگ)1995(1و ولزکالرك 
ترس از ظاهر شدن در اجتماع و انزواي اجتماعی به طور جزئی پاسخی به ارزیابی منفی 

5، کنت)2000(4، لپاین و پلیسولو)1999(3اشنایدر.ادراك شده از سوي دیگران است

، و گیلز و )2001(7، کنت و کوهن)2000(6و فریمن، اشنایدر، ریچارد، یانگر)2000(
نشان ) 2009(و رابین و همکاران ) 2008(9، هانه، شی، رابین و فاکس)2004(8هیمن

اند افرادي که به اضطراب اجتماعی و انزواي اجتماعی مبتال هستند، به دلیل اینکه داده
هاي بینند، از موقعیتیر میپذخودشان را نسبت به ارزیابی منفی از جانب دیگران آسیب

هاي این افراد وقتی در موقعیت. هایی اجتناب ترسند و از چنین موقعیتاجتماعی می
که دیگران در حال نظارت، وارسی و ارزیابی منفی از گیرند، فکراجتماعی قرار می

ها و در موقعیتبنابراین سعی. هاي مختلف رفتار، عملکرد و ظاهر آنها هستندجنبه
دارد در بافت روابط بیان می) 1980(10اسچلنکر. هاي اجتماعی حضور پیدا نکنندعالیتف

به عنوان یک عامل بازدارنده (فردي نگرانی افراد ار ارزیابی نامناسب دیگران از آنها میان
روانشناختی مانند -هاي اجتماعی اي از پدیدهو بازتاب آن در گستره) فرديدرون

سازي و انزواي اجتماعی در خور ، اضطراب اجتماعی، خود ناتوانهمرنگی، ابراز وجود
با بررسی رابطه نگرانی از تصویر ) 1386(همچنین، محمدي و سجادي نژاد . توجه است

نفر از دانش 209بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزت نفس با اضطراب اجتماعی در 
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ترس از ارزیابی منفی یکی از نشان دادند که آموزان دختر پایه دوم دبیرستان شیراز 

.بینی کنندة اضطراب اجتماعی استمتغیرهاي پیش
به طور خالصه، در خالل زندگی، افراد هر سنی روي ابعاد خاص و متفاوتی از وجود 

، ارزیابی هستندگذاري کرده و بر مبناي میزان اهمیتی که براي این ابعاد قایل خود سرمایه
ها به خاطر در سنین نوجوانی این جنبه. کنندمیا مهم تلقی هدیگران را نیز در این جنبه

هاي اجتماعی، نگرانی درباره ظاهر فرهنگی، مقایسه- هاي اجتماعی عواملی مانند ارزش
جسمانی و تصویر بدنی، تجارب منفی در تعامل با همساالن و تغییرات جسمی، شناختی و 

به خاطر همین، نوجوان در نتیجه . اجتماعی داراي اهمیت و گستردگی بیشتري هستند
هاي ها و تشکلهاي منفی اجتماعی از گروههاي ناشی از ارزیابیاضطراب و ترس

با توجه به مطالب ذکر شده، . شوندمیگیرند و دچار انزواي اجتماعی اجتماعی فاصله می
در انزواي اجتماعیاضطراب ناشی از ارزیابی منفیهدف پژوهش حاضر بررسی نقش 

. استساله شهر یاسوج18تا 14آموزاندانشاز ماعی گروهیاجت

روش
جامعه آماري . بینی متغیر مالك استطرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی جهت پیش

400نمونه شامل. ساله مدارس سطح شهر یاسوج 18تا 14آموزان شامل کلیه دانش
از بین ايیري چند مرحلهگبه روش نمونهاست که ) دختر200پسر و 200(آموزدانش

ها ابزارهاي گردآوري داده. انتخاب شدندساله18تا 14آموزان دختر و پسر کلیه دانش
2مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفیو ) UCLA(1مقیاس انزواي اجتماعیشامل 

)FNES-B (است .
نی فرد مقیاس جهت بررسی احساس عیاین):UCLA(مقیاس انزواي اجتماعی ) الف

20و همکاران ساخته شده و از 3توسط راسل1976از تنهایی و انزواي اجتماعی در سال 
جمله 20از آن جا که هر . میدهدجمله تشکیل شده که همگی میزان تنهایی فرد را نشان 

به صورت منفی نگاشته شده بود و ممکن بود در فرد، نگرشی منفی ایجاد کند، بنابراین 
ي جدید تست، توسط راسل ن تست مطرح شده و به همین دلیل نسخهبحث روایی در ای

ضریب . ي منفی استجمله10ي مثبت و جمله9و همکاران معرفی گردید که شامل 
___________________________________________________________
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هاي متفاوت بزرگساالن، دانشجویان آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي این آزمون در نمونه
ین تست همبستگی باالیی با سایر ا. است89/0تا 94/0و معلمان، محاسبه شده که بین 

همبستگی این مقیاس . هاي تنهایی، حمایت اجتماعی، شخصیت، خلق و غیره داردتست
. بدست آمده است68/0برابر ) 1386(با تست افسردگی کواکس توسط پورشهریاري 

کوتاه مقیاس ترس هنسخ): FNES-B(کوتاه فرم - مقیاس ترس از ارزیابی منفی ) ب
پرسش است که میزان اضطراب تجربه شده افراد یا ارزیابی 12منفی داراي از ارزیابی

اي در این مقیاس هر پرسش بر روي یک طیف پنج درجه. کندمیگیريمنفی آنان را اندازه
نمرات باالتر نشان . شودمیپاسخ داده) تقریباً همیشه صدق = 5هرگز صدق ن تا = 1(

هاي روانسنجی ویژگی) 1983(1لري. ترس هستنددهنده سطوح باالتر تجربه اضطراب و
و پایایی بازآزمایی پس از چهار هفته 96/0همسانی درونی . این مقیاس را بررسی کرد

اي از در نمونه) 1387(شکري، گراوند، نقش، طرخان و پاییزي . به دست آمد75/0
براي عامل ،84/0آموزان ایرانی، همسانی درونی مقیاس را براي مقیاس کامل دانش
بدست آوردند، که 47/0شده منفی گذاريو براي عامل نمره87/0شده مثبت گذارينمره

گیري ترس از ارزیابی منفی در این نشان دهنده پایایی و روایی الزم براي اندازه
.آموزان استدانش

هایافته
در سطح . دها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنداده

از روش آماري همبستگی توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی 
.استفاده شدخطی پیرسون و رگرسیون 

هاي انزواي هاي توصیفی میانگین و انحراف استاندارد را در آزمونیافته1جدول شماره 
هاي مقیاس یانگین نمرهمقایسه م. دهداجتماعی و ترس ناشی از ارزیابی منفی گزارش می

دهد که انزواي اجتماعی و اضطراب ناشی از ارزیابی منفی بر اساس جنسیت نشان می
کنندگان پسر در آزمون انزواي اجتماعی نمره کنندگان دختر نسبت به شرکتشرکت

کنندگان دختر در مقیاس ترس ناشی از هاي شرکتو میانگین نمره. اندبیشتري کسب کرده
. کنندگان پسر استنفی بیشتر از شرکتارزیابی م

___________________________________________________________
1 - Leary, R.M.
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انزواي اجتماعی و اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اطالعات توصیفی مربوط به . 1جدول 

آموزاناجتماعی دانش

براي بررسی رابطه بین انزواي اجتماعی و اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی از 
. انددهنشان داده ش2ها در جدول نتایج تحلیل داده. ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

اضطراب ناشی از وانزواي اجتماعیدهد که همبستگی بین نتایج این جدول نشان می
کنندگان پسر ، براي شرکتr=56/0کنندگان براي کل شرکتارزیابی منفی اجتماعی

48/0=r59/0کنندگان دختر و شرکت=r 001/0است که همگی در سطحP<دار معنی
.باشندمی

ون انزواي اجتماعی و اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی همبستگی پیرس. 2جدول 
آموزاندانش

اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعیمقیاس
کلدخترانپسران

rPNrPNrPN
انزواي

اجتماعی
**48/0001/0200**59/0001/0200**56/0001/0400

**)01/0P<(
بینی متغیر اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی پیشبراي بررسی این سؤال که آیا

. کننده انزواي اجتماعی نوجوانان است، از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد

انحراف استانداردمیانگینتعدادکنندگانشرکتمتغیرها
20048/2497/5پسرانزواي اجتماعی

20012/2855/4دختر
40060/5252/10کل

اضطراب ناشی از 
ارزیابی منفی اجتماعی

2001289/4پسر
20058/1414/2دختر
40058/2603/7کل



نتایج رگرسیون خطی براي پیش بینی انزواي اجتماعی. 3جدول 
BSDBetaTRR2R2بینمتغیر پیش

change
Sig.

اضطراب ناشی از 
ارزیابی منفی

78/003/7**56/010/7561/055/055/0001/0

)>01/0P(**انزواي اجتماعی: متغیر مالك 

به اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعیدهد کهنتایج حاصل از این تحلیل نشان می
اضطراب ناشی از ارزیابی کند، و انزواي اجتماعی تبیین میواریانس را براي % 55/0میزان 

داردانزواي اجتماعی داري با و معنیمثبتارتباط )=001/0p< ،56/0β(منفی اجتماعی
.)3جدول (متغیر است و منحصر به فردي براي این مثبتو پیش بینی کننده 

آموزان پسر و دختر در متغیرهاي انزواي براي مقایسه تفاوت میانگین نمرات دانش
. مستقل استفاده شدtآزمون طراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی از اجتماعی و اض

آموزان پسر و دختر در دانشمقایسه تفاوت میانگین نمرات مستقل براي tآزمون . 4جدول 
هاي انزواي اجتماعی و اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعیمقیاس

p df t انحراف معیار میانگین گروه متغیر

005/0 398 596/8

97/5 48/24 پسر
انزواي اجتماعی

55/4 12/28 دختر

001/0 398 454/5

89/4 12 پسر اضطراب ناشی از 
14/2ارزیابی منفی اجتماعی 58/14 دختر

*)05/0p<(**)01/0p<(



ختر و پسر در انزواي اجتماعیهاي نوجوانان دنشان داد که بین میانگیننتایج 
)005/0p< ،596/8t= ( اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعیو)001/0p< ،

454/5t=(تفاوت معناداري وجود دارد) 4جدول(.

گیرينتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی در انزواي 

هاي نوجوانان دختر و نشان داد که بین میانگیننتایج . داجتماعی نوجوانان به انجام رسی
اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی تفاوت معناداري و پسر در انزواي اجتماعی

دارد و میانگین نمرات نوجوانان دختر هم در متغیر انزواي اجتماعی و هم در متغیر وجود 
این ). 4جدول (جوانان پسر است اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی بیشتر از نو

و ویچمن و ) 2000(، اشنایدر و همکاران )2009(یافته با نتایج تحقیقات رابین و همکاران 
.همخوان است) 2004(همکاران 

و مثبتاضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی ارتباط بعالوه نتایج نشان داد که 
و منحصر به فردي براي این مثبتکننده بینیو پیشداردانزواي اجتماعی داري با معنی

، کالرك و ولز )1980(این یافته با نتایج تحقیقات اسچلنکر ). 3و 2جدول (متغیراست 
، کنت )2000(، لیپون و پلیسولو )1999(، اشنایدر )1997(، راپی و هیمبرگ )1995(
، رابین )2006(، رابین و همکاران )2004(، گیلز و هیمن )2001(، کنت و کوهن )2000(

) 1386(و محمدي و سجادي نژاد ) 2000(، اشنایدر و همکاران )2009(و همکاران 
که اصوالً اضطراب فرد از این محققین در تبین این نتیجه به این نکته اشاره. همسو است

زیرا نوجوانی که عزت نفس پایینی . گرددارزیابی منفی دیگران به عزت نفس وي برمی
منابع درونی براي تقویت خود ندارد، بیشتر در جستجوي دیگران است، دارد به دلیل اینکه

و از اینکه توسط دیگران طرد شود به قضاوت و ارزیابی دیگران از خود اهمیت زیادي
. گیردمیترسد و به این ترتیب زمینه انزواي اجتماعی در او شکل می

س با همساالن هستند و هاي اجتماعی نوجوانان منزوي، بندرت آغازگر تمادر موقیت
صالحیت اجتماعی کمتري را نسبت به نوجوانان عادي از خود هنگامی که با آنها تعامل

گیرند و این بنابراین، توسط دیگران و همساالن مورد ارزیابی منفی قرار می. می دهدنشان 
) 2009(در همین رابطه رابین و همکاران . کندمیارزیابی منفی آنها را بیشتر منزوي 

و بیشتر فهمیدند که نوجوانان منزوي اجتماعی اهداف اجتماعی با ارزش را کمتر دنبال
هاي آنها براي بدست آوردن اهداف اجتماعی و تالشارزش را دنبالاهداف اجتماعی کم



تا به اهداف اجتماعیتالشهنگامی که آنها همراه با همساالن. آمیز استکمتر موفقیت
زیرا آنها اغلب رفتارهاي . مال بیشتري به انزوا کشیده خواهند شددست یابند، به احت

مخالف با معیارهاي مخصوص همساالن از خود نشان ، و توسط همساالن مورد 
. گیرندهاي منفی قرار میارزیابی

اجتماعی اغلب به وسیله گیرمعتقدند که افراد کناره) 2000(اشنایدر و همکاران 
شدن بیشتري را تجربه ، شاید ئیکه این افراد، طرد و قربانیطرد ، از آنجاهمساالن

. آور نباشد که آنها خودشان را کمتر از آن چیزي که هستند احساس و تفکر کنندتعجب
ها و هاي منفی اجتماعی در تشکلهمچنین، آنها به خاطر اضطراب ناشی از ارزیابی

و این عدم حضور مورد انتقاد قرارهاي اجتماعی کمتر حضور پیدا ، خود را بیشتر فعالیت
توانند منجر به پیامدهاي منفی مختلفی مانند افسردگی، ها میدر اجتماع و خودانتقادي

. عزت نفس پایین و انزواي بیشتر شود
هاي رفتاري و شناختی پاسخعالوه بر این، کیفیت رفتارهاي تعاملی والدین با نوجوانان

رفتارهاي انزوایی اجتماعی . ا تحت تأثیر قرار دهدهاي اجتماعی رکودکان به تعامل
به کیفیت رفتارهاي والدین و دیگر اعضاي خانواده به ویژه رفتارهاي نوجوانان تا حدودي

که نشان) 2008(تحقیق هانه و همکاران . کنترل کننده و خصمانه آنها بستگی داشته باشد
شان آنها اعی هستند، چنانچه مادرانهاي اجتمگیري در موقعیتنوجوانانی که مستعد کناره

را براي شروع کردن روابط اجتماعی با رفتارهاي کنترل کننده، خصمانه و استهزاءآمیز 
. گیري اجتماعی روي بیاورندتحت فشار قرار دهند، ممکن است که آنها به رفتارهاي کناره

تماعی و اضطراب که به دنبال انزواي اجبا توجه به پیامدهاي کوتاه مدت و بلندمدتی
مثل تنهایی، (ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی وجود دارد، از جمله اختالالت درونزا 

گیري از ، افت تحصیلی، عزت نفس پایین، هراس اجتماعی، کناره)اضطراب و افسردگی
گیرانه و انزواطلبانه تعامالت اجتماعی و عدم سازگاري اجتماعی، توجه به رفتارهاي کناره

اندرکاران و بنابراین، به دست. ن یک امر ضروري در تأمین بهداشت روانی آنهاستنوجوانا
که رفتارهاي انزواطلبانه نوجوانان را به عنوان یک عامل هشدار دهنده ها توصیهخانواده

هاي منفی در مورد آنها پرهیز کنند و سعی بکنند مشکل آفرین در نظر بگیرند و از ارزیابی
ه نفس در آنها حس قدرت طلبی و اعتماد به خود را در وجود آنها به با تقویت اعتماد ب

.وجود آورند
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