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 مقاله پژوهشي 

  هیومراه اشگاندان یوشجاند در یماعجتا باضطرالل اختا یسناشوع یش
  

  ٣زادگانيسيع يعل، ٢يليکائيفرزانه م، ١٭يمرسده نوروز
 

  22/12/1394تاریخ پذیرش  20/10/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

ان یجودانش یاب اجتماعاضطر یوع شناسیش، ن پژوهشیهدف ادارد.  ییباال يندیگر همایو با اختالالت د ج استیرا یاختالل یاضطراب اجتماع: هدف و زمينهپيش
  است.

 1394-1393 یلیه در سال تحصیان دانشگاه ارومیدانشجو یشامل تمام يآمار يجامعهاست.  یابینه یزم-یفین پژوهش طرح توصیطرح ا: مواد و روش کار
 یابیترس از ارز، کیدموگراف يهایژگیو يهانامهپرسشبه  هاکنندهشرکت. ن پژوهش انتخاب شدندیا يبرا ياخوشه يریگنمونهق یاز طردانشجو  960تعداد است.

 يهایژگیوو  یوع اضطراب اجتماعیشد تا بتوان ش یابیارز هانامهپرسشبر اساس نمرات باالتر از نقاط برش  هادادهپاسخ دادند.  یو اضطراب تعامل اجتماع یمنف
   مود.ن یمرتبط با آن را بررس

پسران دانشجو بوده است.  شتر ازیدر دختران ب یوع اختالل اضطراب اجتماعیشدارند . یان اضطراب اجتماعیدرصد از دانشجو5.2ج نشان داد که ینتا: هايافته
متفاوت بود.  باهمو گروه پسران  در گروه دختران یسطوح اضطراب اجتماع درصد بود و 4.7درصد و  5.5ب یدر دختران و پسران به ترت یزان اضطراب اجتماعیم

وع ید. شمشاهده نش یاضطراب اجتماع يان دکتریارشد داشتن. در دانشجو یان کارشناسیسه با دانشجویدر مقا يشتریب یاضطراب اجتماع یان کارشناسیدانشجو
  نداشت. یتفاوت باهم یربومیغو  یان بومیدر دانشجو یاختالل اضطراب اجتماع

گر ید يهاپژوهشج ین پژوهش همسو با نتایا يهاافتهی ان را مشخص کرده است.یدر دانشجو یوع اضطراب اجتماعین پژوهش شیج اینتا: يريگ يجهبحث و نت
   ک بود.یدموگراف -یت شناختیجمع يهایژگیوو  یوع اضطراب اجتماعیش ازلحاظ

 وعیش، دانشجوی، اضطراب تعامل اجتماعی، منف یابیترس از ارزی، اضطراب اجتماع : هاکليدواژه
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  مقدمه

ضطراب اجتماع  ده ینام 5یاجتماع يایفوب سابقاً که  4یاختالل ا
ست. زمان  6ریفراگ یاختالل، شد یم گران قرار یکه فرد در جمع د یا
با ی و  ردیگیم هد (برا   را يرکا  ها آن يد جلوی ا  جام د ثال  يان ، م

شد  یسخنران  . افراد مبتال شود یم يریو فراگ 7دیکند) دچار ترس 
نه موقع یبه ا  ماع ی ن اختالل از هرگو ــور   یت اجت ند یمکه تصـ  کن

ا یو  ترسند یم، داشته باشند   يآورخجالترفتار ، ممکن است در آن 
                                                             

 سئول)م يسنده(نو ه،ي، دانشگاه اروميعموم يروان شناس يدکتر يدانشجو ١
  هيدانشگاه اروم، يروانشناس اريدانش٢ 
 هيدانشگاه اروم، يروانشناس اريدانش ٣

4 Social Anxiety Disorder 
5 Social Phobia 
6 .generalized 
7 Severe fear  

ــع هرگونه از   یمنف طوربه  را ها آن، گرانید دارد که امکان   یتیوضـ
ند  یابی ارز ناب ، کن ند یم اجت ــو   یا .کن ند از سـ ظار دار  ين افراد انت
  ). 1قضاوت شوند ( یمنف طوربها یطرد و ، گرانید

، دادهایرودر مواجهه با  یاختالل اضــطراب اجتماع يافراد دارا
شان یو گر یرفتار اجتناب ، ن اختاللی). در ا2( دهندیم ز را از خود ن
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ــطراب  يرا افراد دارایز، رددا ياژهیوت ی اهم 1تی موقع اختالل اضـ
ــتند که    ییها تی موقعاز  یر انواعیدرگ یاجتماع   يزاننده یبرانگهسـ

ستند (    ضطراب ه شرکت در  ی، مهمان: شامل  هاتیموقعن ی). ا 3ا
ــخنران، ا کالسی ش یهما  مکالمات با افراد     خوردن در جمع وی، سـ

ست (    شنا ه شروع ا 4ناآ سن ی).   یجوانو نو ین کودکین اختالل از 
ــت ( ــن يدامنهدر  ین اختالل در دوران جوانیا ژهیوبه). 1اسـ  یسـ

ش   29-18 س یسال  صد موارد  80حدود ) 5دارد ( ییار باالیوع ب ، در
ــکل   یدوم زندگ  يدهه تا   ینوجوان ن اختالل ازیا  ).6( ردیگیمشـ

 درصــد دارد 16تا  2.4از  يادامنهدر طول عمر ن اختالل یوع ایشــ
ز شتر ا ینشان داده است که زنان ب   یرشناس  یگهمه يهایبررس ). 7(

   ).8( شوندیمن اختالل مبتال یمردان به ا
، 4هراس، 3افتهیمیتعمن اختالل با اختالل اضطراب یا 2يهمبود

 یافسردگ ، 7مداوم یافسردگ ، 6اختالل استرس پس از سانحه  ، 5ایفوب
س    سا صرف الکل و مواد مخدر ، 8یا شد یم 9م صد 90. در حدود با  در

ماع  يد داراافرا ــطراب اجت ند  ین يگریاختالل دی، اختالل اضـ ز دار
ضطراب اجتماع 9( جاد یا يبرا 10يعامل خطر تواندیم ی). اختالل ا

  ). 10مداوم باشد ( یاختالل افسردگ
س   یگهمهج پژوهش ینتا شنا کا یدر امر يگرید ماههدوازده 11یر

ــطراب اجتماع 2008( ــان داد که اختالل اض  7.1-12.1 نیب ی) نش
 شــودیمدر عملکرد فرد  ییهابیآســموجب  وع دارد وید شــدرصــ

ن ی) نشــان داد که ا2003در کانادا ( یوع شــناســیج شــی). نتا11(
). 12وع دارد (یدرصد ش   11درصد و در مردان   20اختالل در زنان 

ــ ــناســ یمطالعات ش ــطراب اجتماع یوع ش ــ یاختالل اض ا یدر آس
شان داد که  1996(  شورها    16) ن صد افراد در ک س  يدر  ایجنوب آ

ضطراب اجتماع  ش 13دارند ( یا ضطراب   يوع و همبودی).  اختالل ا
 يباالتر از کشورها  یران کمیدر ا یپزشک روانو اختالالت  یاجتماع

در استان   یاضطراب اجتماع  یوع شناس  یج ش ی). نتا14است (  یغرب
ن اختالل یدرصد افراد ا  10.1) نشان داد که   2010ران (یگلستان ا 

ش   را دارند که  سبت  سبت  یوع این -1ن اختالل در زنان به مردان ن
در نوجوانان  یوع اضــطراب اجتماعین شــیهمچن). 15را دارد ( 1.3

  .)16درصد گزارش شد ( 3.2تهران 
شد در حدود   طورهمان  صد موارد  80که ذکر  ن اختالل یا، در

). 5( ردیگیم) شـــکل ی(جوان یدوم زندگ يدههتا  یاز آغاز نوجوان
                                                             

1 situation 
2 Comorbidity 
3 Generalized Anxiety Disorder 
4 Panic 
5 Phobia 
6 PTSD 
7 Persistent Depression  

 نندکیمهستند که اضطراب را تجربه    یگروه، انیدانشجو ن؛ یبنابرا
ــته   يدهه و در چند   ــطراب  يدرباره  يمتعدد  مطالعات  ، گذشـ اضـ

شجو  ست (  یدان شده ا ضطراب بر ک 18، 17ان انجام   یت زندگیفی). ا
اضــطراب ، انی) . دانشــجو19دارد ( ینامطلوب ریتأثز یان نیدانشــجو

ــ یاجتماع  ــگاه ی را در دوران تحصـ . کنند یمتجربه   خود یل دانشـ
شجو  سترس آم  يهاتیموقعان با یدان ص  يزیا ل خود یدر دوران تح

 هاآن یشـــخصـــ یزندگ يهاجنبه یکه بر تمام شـــوندیم روروبه
ص    رگذاریتأث ست. دوران تح شگاه  یلیا  شروع  يبرا يامقدمهی، دان

 يابر، جهیدرنت اســت . یشــغل يریگمیتصــمو  یســالبزرگ یزندگ
شجو  شکالت یدان شکالت خاص ا ین یان م ن دوره یز به همراه دارد. م
 يهاتفاوت، هایکالســهمد و یدر ارتباط با اســات یمشــکالت، شــامل
ــا د ، 12تیــبحران هو   ی، فرهنگ     ــا  یی ارویــگران و رو ی ارتبــاط ب ب

ــت ( یاجتماع يهاتیموقع ــد  85). 20اس ــجودرص  يدارا انیدانش
ــطراب اجتماع  ــکل  ، ارتباطات   يبه علت نقص در برقرار   یاضـ مشـ

ــکل در رفع ن  ين فردیروابط ب ينه یمدرز دچار   یاز اجتماع ی و مشـ
ص  یاختالالت ن یا). 21( شوند یمخود  ياحرفهو  یلیدر عملکرد تح

شجو  ز وجود داردیاحتمال ن ضطراب اجتماع یکه دان ی، ان عالوه بر ا
را  یز بشوند و استرس و اضطراب مضاعف    ین یافسردگ  دچار اختالل
مشکالت   هاآن شود یمکالت موجب ن مش یا، تیدرنهاتجربه کنند. 

 خود تجربه یو شغل یشخص یدر طول زندگ یو عاطف یشناختروان
شکالت و  ، درواقع ).22کنند( شجو  يدورهخاص  يهابحرانم  ییدان

ــجو یباعث افزا تواندیم ــود. دانش ــطراب ش ــطراب  یانیش اض که اض
شانه ، دارند ییباال ضطراب  يهان ص  یرا در تمام یا ل خود یدوران تح

ــ، تی درنها که   کنند یمتجربه    گذار ریتأث  ها آن یلیبر عملکرد تحصـ
ــت ( ــان داد که احتمال ابتال به  يگریج پژوهش دینتا ).23اسـ نشـ

ــطراب اجتماع  ــجو یاضـ ــت و ا ی در دانشـ ــئله در  یان باالسـ ن مسـ
 هاآن، جیتدربه. شـود یمگران یتعامل با د، دیروابط جد يریگشـکل 

ن عامل هم بر یکه هم کنندیم در برابر جمع اجتناب یاز ســخنران
 ریتأث هاآن یشــغل يهايریگمیتصــمو هم در  یلیشــرفت تحصــیپ

ــجو24دارد ( ینامطلوب  ــطراب اجتماع   یانی ). دانشـ ، دارند  یکه اضـ
ماع  يها تی موقع ند یم یابی ارز یمبهم را منف یاجت به دل  کن ل ی و 
ارتباط خود را با ی، اجتناب يو رفتارها 13پردازش اطالعات يریسوگ 

 11.6نشــان داد که  یج پژوهشــی). نتا25( دهندیمگران کاهش ید

8 Major Depression 
9 Alcohol and Substance abuse  
10 risk factor 
11.epidemiological 
12 Identity Crisis  
13 biased information processing 
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شجو    صد دان ضطراب اجتماع یان در برزیدر ن یدارند و ا یل اختالل ا
هم  یلیتحصــ ازلحاظ، کنندیمدر جمع اجتناب  یاز ســخنران افراد

ــجو ب مانندیمعقب  ــجو یو دختران دانش ــران دانش ــتر از پس ن یا ش
س   یش  ).26( کنندیماختالل را تجربه  شنا ضطراب اجتماع  یوع   یا

ــکیدر دانشـــجو ــان داد که  يدر مالز یان پزشـ درصـــد  11.6نشـ
 طوربهن اختالل یدارند و ا یاضـطراب اجتماع  یان پزشـک یدانشـجو 
س   سو ص  یمح ست    یلیموجب افت عملکرد تح شده ا در افراد مبتال 

 ینشان داده است که اختالل اضطراب اجتماع    یج پژوهش ینتا )27(
ن یا ماالًاحتل آن یوع دارد. دلیشتر شیب یلیتحص ترنییپادر مقاطع 

ــت که ا ــیاس ــکالت ین افراد در طول دوران تحص ل خود دچار مش
ش  سخنران  یآموز س  سؤال ، در جمع یهمچون  شرکت در  یپر دن و 

ــوندیم یتعامالت اجتماع ــکالت به تعامالت یا، درمجموع. ش ن مش
ش یافزا هاآندر را  یاجتناب يرفتارها، زندیمصدمه   هاآن یاجتماع

مه و امکان دارد از   دهد یم ــ يادا ند (  يل خودداری تحصـ ). 28ورز
ــطراب اجتماع ــد یا يبرا يابالقوهعامل  تواندیم یاختالل اض ن باش

شجو  شوند یکه دان شگاه خود را ترك کنند. ز ، ان مجبور   نیرا ایدان
ــخنران افراد ند یمدر برابر جمع  یاز سـ ــ حدود  ترسـ هارم کی .   چ

شجو  ص  یانیدان صراف  یکه از ادامه تح  ل اختاللیبه دل دهندیمل ان
 یامکان دارد که مشکالت، ). عالوه بر آن12است ( یاضطراب اجتماع

ــتگ ــ یهمچون وابس ابد یش یافزا هاآندر  یبه مواد و افکار خودکش
 یماعت اجتیو حما ترنییپا یلیکه مقاطع تحص  یانیدانشجو  ژهیوبه

ست (   ین احتمال بیا، دارند يترفیضع  ش ینتا ).29شتر ا  یج پژوه
، ان مذکریســه با دانشــجویدر مقا مؤنثان ینشــان داد که دانشــجو

 اضــطراب که مختص يشــتریب یجانات منفیو ه یاجتناب يرفتارها
در انتخاب شغل و کسب    و دهندیمرا از خود نشان   است  یاجتماع
ــکل   یب یاجتماع  يها مهارت  ــتر دچار مشـ ــوند (  شـ ج ینتا ). 30شـ
ش  ش در م یپژوه ضطراب اجتماع یورد  شجو  یوع ا و  یان بومیدر دان

شان داد که ارتباط معنادار  یربومیغ ش  یب ين سکونت و  وع ین محل 
گر هم نشان داد که  یج دو پژوهش دی). نتا31اضطراب وجود ندارد ( 

 یربومیغو  یان بومیو اضطراب در دانشجو یوع اضطراب اجتماع یش 
  ).33، 32ندارد ( یتفاوت

 یاضطراب اجتماع یوع شناس ی) ش 1: شامل ن پژوهش یاهداف ا
-یت شناخت یجمع يهایژگیوص ی) تشخ 2ان؛ یدانشجو  ينمونهدر 

 ) افرادیلیمقاطع تحصــ، ت ســکونتیوضــع، تیک (جنســیدموگراف
ضطراب اجتماع  يدارا س   یش  يسه یمقا) 3؛ یا شنا ضطراب   یوع  ا

ــاگر در ید يها پژوهشن پژوهش با  یا یاجتماع  نقاط جهان.    ریسـ
ش  1دشو یمفرض  ضطراب اجتماع یکه  ش  یوع ا وع آن در یهمانند 

                                                             
1 it was hypothesized   
2 Brief Fear Negative of Evaluation 

شورها  ست ید يک شجو ب ، گر ا شجو      یدختران دان سران دان شتر از پ
ر از شت یب یان کارشناس  یدانشجو  یاضطراب اجتماع  اضطراب دارند و 

  .گر استیان مقاطع دیدانشجو
  

  مواد و روش کار
ــن پژوهش یطرح ا بود.  یابیــنــه یزم-یفیاز نوع طرح توصـ

ل یان مشغول به تحص  یدانشجو  یتمام، ن پژوهشیا يآمار يجامعه
گاه اروم   ــ حدود   )1394-1393ه (ســـال  ی دانشـ نفر  15000در 

دانشــجو از   960ياخوشــه  يریگنمونهق روش ی. از طرباشــند یم
 ،تیریاقتصاد و مد ، هنری، فن، هیعلوم پای، علوم انسان : يهادانشکده 
. ندانتخاب شـد  یعیو منابع طب يکشـاورز ، یبدنتیتربی، دامپزشـک 

 دهندگانپاسخ از  درصد 44.16زن و دهندگانپاسخ از  درصد 55.83
شک  صد  66.8. دادندیمل یرا مرد ت در مقطع  کنندگانشرکت از  در

در  درصد 4.2ارشد و   یدر مقطع کارشناس   درصد 28.8ی، کارشناس  
  . شندبایمل یمشغول به تحص يمقطع دکتر

 ای شــروع کالس يدر ابتدا هانامهپرســش، بعد از انتخاب نمونه
 انکنندگشرکت  يروش کار برا، ان ارائه شد یدر خوابگاه به دانشجو 

 .افراد وارد مطالعه شدند، ت کاملیصورت رضا و در ح داده شدیتوض
 یابیترس از ارز، کیدموگراف يهانامهپرســـشبه  کنندگانشـــرکت

اد تعد، بین ترتیپاســخ دادند. بد یمل اجتماعو اضــطراب تعا یمنف
ــش 1000 ــتان ییدر پا نامهپرس در  2015و در بهار  2014ز و زمس

ــجویب ــجو ییهامکانان و در ین دانش ــور  یان بیکه دانش ــتر حض ش
 نیل ایع شـــد. در تکمیتوزو خوابگاه  ل دانشـــکدهیداشـــتند از قب

شنامه به  پرس  40 تعداد مطرح نبود. یت زمانیمحدود هانامهپرسش 
ــدند و ی دل نفر در  960، تیدرنهال ناقص بودن از پژوهش حذف شـ
  ل شد.یتحل شانیهانامهپرسشن پژوهش شرکت داشتند و یا

 : کیدموگراف-یت شناختیجمع ينامهپرسش -

ص   هایژگیون یا  ، تیقوم، سکونت ، معدلی، لیشامل مقطع تح
 ســتیلچکآن توســط  يهادادهو دانشــکده اســت و  يســال ورود

  شد.  يآورجمع یمومع
  : )BFNE( 2یمنف یابیترس از ارز يپرسشنامه  -
شنامه     س در مورد  سؤال  12 يدارا یمنف یابیترس از ارز يپر

سط لر    یمنف یابیترس از ارز ست که تو شده   ی) طراح1983( 3يا
 موردانتقادافکار آزاردهنده در  یابین پرسـشـنامه ارز  یاسـت. هدف ا 

ن یاصــل ا ينســخهران اســت. گید ياز ســو دییتأعدمشــدن و 

3 leary 
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 ی) آنرا طراح1969( 1است که واتسون و فرند یسؤال 38پرسشنامه 
شنامه   ن ی. باندکرده س شنامه   مذکور و  يپر س  یابیترس از ارز يپر
ــتگ   یمنف تاه) همبسـ ). r=.96 )34وجود دارد  ییباال  ی(فرم کو

سخ  ساس    یا يهاتمیآبه  یدهپا شنامه بر ا س  5 2کرتیاس لیمق ن پر
صالً  1( يادرجه ست.  کامالً 5تا  ا  ياس براین مقیا 3برش ينقطه) ا

باال اکتســـاب  یاختالل اضـــطراب اجتماع يافراد دارا 4صیتشـــخ
را در  ییباال 6یدرون ی) همسان2005( 5کزی). و35است ( 23 ينمره

ــت ( یمورد ا ــنامه گزارش داده اس ــش از  يانمونه). در a=.89ن پرس
ن یا 7یســـنجروان يهایژگیو یماران اختالل اضـــطراب اجتماعیب

 8باز آزمون ییایرا نشـــان داد و پا a=.90 یدرون یهمســـان، آزمون
)r=.75 ) ــد ــان داده ش کز و همکاران گزارش دادند که ی). و34) نش
 یاضطراب اجتماع يپرسشنامهبا  ییباال 9ین پرسشنامه همبستگ  یا

ــطراب تعامل اجتماع  ، )1987( 10تزیب ویال ــنامه اض ــش و  11یپرس
ماع  یس فوبای مق ــتگیدارد. ا یاجت  ییروا گرنشــــان ین همبسـ

). 36مذکور اســت ( يهانامهپرســشبا  نامهپرســشن یا 12يهمگرا
  تین پرسشنامه و شاخص حساس     ین ایب يرومندین 13يواگرا ییروا

ضطراب  شنامه   ) و 37( 14ا س سردگ  پر ست      یاف شده ا بک گزارش 
رم ف یفمن یابیپرســشــنامه ترس از ارز يدییتأ یل عاملی). تحل36(

بال یو غ ینیبال  يها نمونه کوتاه هم در   ا ر یدوعامل ک مدل  ی  ینیر 
شان داد که   سش  يهاتمیآک عامل مربوط به ین ستق  يهاپر  م ویم

مل د     ).38و39معکوس را نشــــان داد ( يگذار نمرهگر موارد یعا
ــان ــولتز  یا یدرون یهمس ــنامه در پژوهش ش ــش ) 2010( 15ن پرس

)a=.95) در  نامهپرســشن یا یســنجانرو يهایژگیو ).40) اســت
س  رانیا شنام   یا ییایو پا ییاز روا یج حاکیو نتا شده یبرر س ه ن پر

ن پژوهش یدر ا نامهپرســشن یا یدرون ی. همســان)41(بوده اســت 
a=0.75).حاصل شد (  

  : )SIAS( یاس اضطراب تعامل اجتماعیمق نامهپرسش  -

                                                             
1 Watson and Friend 
2 Likert  
3 .cut off 
4 Diagnosis  
5 .Weeks 
6 Internal consistency  
7 Psychometric characteristics  
8 Retest Reliability  
9 Correlation 
10 Liebowitz 
11 . Social Interaction Anxiety Scale  

) 1989( 16ک و کالركیرا مات یاس اضطراب تعامل اجتماعیمق
زان یتم اســت که میآ 20ن پرســشــنامه شــامل ی. ااندکرده یطراح

 بر اساس  یدهپاسخ . کندیم یابیگران ارزیاضطراب را در تعامل با د 
صالً = 0کرت (یل يه ایگو 5اس یمق صدق   ا تا  کندینمدر مورد من 
 اسیاست. مق شده يبندطبقه) کندیمدر مورد من صدق   کامالً= 4

 18یو شــناخت 17یجانیهي، واکنش رفتار یاضــطراب تعامل اجتماع
س  یدر تعامل اجتماع ساس   يگذارنمره. کندیم یبا گروه را برر بر ا
ــدیممجموع نمرات  ــورتبه 11و  9، 5 يهاتمیآ(  باش معکوس  ص

ــوند یم يگذار نمره ــخ ياس براین مقیبرش ا ينقطه ). شـ ص یتشـ
ضطراب اجتماع  عالئم و  0.85 یدرون یهمسان  .است  49 یاختالل ا

ــت (  0.86بازازمون  ییایپا ــده اسـ همگرا با  یی). روا42گزارش شـ
ماع  یفوب يها اسی مقخرده  و عملکرد  0.60 19تزیب وی ال یاجت
ناراحت  ی و مق 0.45 ناب و  ماع  یاس اجت با ترس از   0.74 20یاجت و 

 یسنجروان يهایژگیو ).43گزارش شده است ( 0.44 یمنف یابیارز
ج نشــان داد که یشــد و نتا یرســز برین پرســشــنامه در داخل نیا

شنامه    س ضطراب تعامل اجتماع  يپر سب  ییایو پا ییاز روا یا  یمنا
ــت. ( ــانی). در ا44برخوردار اسـ اس ی مق یدرون ین پژوهش همسـ

) a=0. 84( يآلفاب یشـد و ضـر   یبررسـ  یاضـطراب تعامل اجتماع 
  است. یمناسب یدرون یاز همسان یحاصل شد که حاک

  : هاداده ليوتحلهيتجزروش  
س  منظوربه 21یخ يهاآزمون ستقل   يرهایمتغ هاتفاوت یبرر م

ــتقل  يها گروه يبرا یو آزمون ت ياطبقه  ــهیمقا  يبرا 22مسـ  يسـ
 یلیدر دو جنس و مقاطع مختلف تحصــ یتفاوت اضــطراب اجتماع

ضع  شد.     یو ستفاده  سکونت ا ستفاده از   هاداده ت  -18 افزارنرمبا ا
SPSS  د. قرار گرفتن لیوتحلهیتجزمورد  
  
  هایافته

12 Convergent Validity 
13 Divergent Validity  
14 Anxious Sensitivity scale  
15 . Schultz 
16 . Mattick and Clark 
1717 emotional 
18 cognitive 
19 Liebowitz 
20 . Social avoidant and distress Scale  
21 Chi-Square 
22 Independent samples T test 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3381-en.html


 ۱۳۹۵ارديبهشت ، ۲، شماره ۲۷دوره   اروميه مجله پزشکي
  

159  

که       960ن پژوهش یا در 3.1 ند  کت کرد ــر ــجو شـ نفر دانشـ
دختر و  يدانشـــجو، کنندگانشـــرکتنفر) از  536( درصـــد55.8

صد 44.16 شجو  نفر) 424( در سر بودند.   يدان صد 66.87پ  642( در
س    کنندگانشرکت نفر) از  شنا صد 28.85ی، در مقطع کار  277( در

س    شنا شد و   ینفر) در مقطع کار صد 4.27ار نفر) در مقطع  41( در
ــ يدکتر ــغول به تحصـ نفر) از  420( درصـــد43.75ل بودند. یمشـ

ــهر اروم یبوم کنندگانشـــرکت نفر)  540( درصـــد56.25ه و یشـ
  بودند.  یربومیغ

با توجه به  یوع اضــطراب اجتماع یبه شــرح شــ   1جدول 3.2
 در یوع اضطراب اجتماع یش  و پردازدیم هانامهپرسش برش  ينقطه

ص ، دو جنس ضع  یلیمقطع تح سکونت تفک یو و ست.   یت  شده ا  ک 
ــ يدو هم برا یآزمون خ، عالوه بر آن فاوت   یبررسـ ها یمتغت  ير

  بکار رفته است.  ياطبقه
  

 نامهپرسشدر  49از  باالتر ينمرهو  یمنف یابیترس از ارز نامهپرسشدر  23باالتر از   ينمره يبرا یوع اضطراب اجتماعیش: )۱(جدول 
  )N=960( هایفراوانتفاوت  یبررس يدو برا یو آزمون خ یاضطراب تعامل اجتماع

  ي*  سطح معنادار               %یر مضطرب اجتماعیغ             %یاضطراب اجتماع                                         
   جنس

  p=0.157                                        94.5                        5.5  زن                                       
  95.3                        4.7مرد                                        
  94.8                        5.2کل                                         

  یلیمقطع تحص
  p=0.157                                            94.54                     5.45                               یکارشناس
  94.58                     5.41ارشد                          یکارشناس

  100                        0                                        يدکتر
  ت سکونتیوضع
  p=0.613                                          95.71                     4.28                                     یبوم

  94.07                     5.92                                یربومیغ
  دو یآزمون خ ي*سطح معنادار

  
ــ، با توجه به جدول فوق ــیش ــاس   یطراب اجتماعوع اض بر اس

ساب    49 ينمرهو  یمنف یابیاس ترس از ارزیدر مق 23  ينمرهاکت
است   درصد5.2ان  یدر دانشجو  یاس اضطراب تعامل اجتماع یدر مق
ــیکه م ــطراب در زنان (یزان ش ــد5.5وع اض ــتر از مردان ی) بدرص ش

صد 4.7( ست. عالوه بر آن در ضطراب اجتماع ، )  ا شجو  یا ان یدر دان
) درصد 5.41ارشد (  ی)  و کارشناس  درصد 5.45( یرشناس  مقاطع کا
شتر از  ی)  بدرصد 5.92( یربومیغان یو در دانشجو  شود یممشاهده  
 يسه یمقا يدو برا یخ آزمون) است.  درصد 4.28( یان بومیدانشجو 

ضع  ص   یتفاوت جنس و سکونت و مقطع تح ضطرب   یلیت  در افراد م
ماع  ته    یاجت کار گرف نادار      ب فاوت مع که  ت ــ   يشــــد  ل حاصــ

  ). p>0.05نشد(
ــهیمقابه  2جدول  3.3 ــ يس ــطراب اجتماعیش هم در  یوع اض
اضــطراب  يپرســشــنامهو هم  یمنف یابیترس از ارز ينامهپرســش

سران   یتعامل اجتماع ستقل   ی. آزمون تپردازدیمدر دختران و پ م
  سه بکار گرفته شده است. ین مقایا منظوربه

  
  در دو گروه زنان و مردان یاضطراب اجتماع يسهیامق يمستقل برا یت يهاآزمون: )۲(جدول 

انحراف  نیانگیم تعداد هاشاخص
 استاندارد

  
  یت

 

سطح  يدرجه آزاد
  يمعنادار
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تـــرس از 

  یمنف یابیارز
 
 

ــطراب   اضـ
 یتعامل اجتماع

  2.91 6.38 31.17 424 پسران
  
  
  
  

3.53  

  
958  

 
  
 
 

958 

 
0.004 

  
 
 

0.0001  
  
 

  دختران
  
 

  پسران        
 

  ختراند

536  
 
 

424 
 

536 

32.29  
 
 

27.51 
 

29.74 

5.57  
 
 

10.87  
 

8.65 

  
و  یمنف یابیترس از ارز يبرا یمقدار ت، با توجه به جدول فوق

که  از  باشدیم) 3.53و 2.91ب (یبه ترت یاضطراب تعامل اجتماع
رس ت يبرا يشتر است و با توجه به سطح معناداری)ب1.96جدول ( یت

) که 0.0001و 0.004( یو اضطراب تعامل اجتماع یمنف یابیاز ارز
گفت که  توانیمنان یاطم درصد95با ، ) کمتر استp>0.05از (

 يتفاوت معنادار باهمدر دختران و پسران   یوع اضطراب اجتماعیش
  دارد.

هم در  یوع اضطراب اجتماعیش يسهیمقابه  3جدول  3.4
اضطراب  يپرسشنامهو هم  یمنف یابیترس از ارز ينامهپرسش

ارشد  یو کارشناس یان کارشناسیدر دانشجو یتعامل اجتماع
اضطراب  يان دکتری. الزم به ذکر است که در دانشجوپردازدیم

کار سه بین مقایا منظوربهمستقل  یمشاهده نشد. آزمون ت یاجتماع
  .گرفته شده است

  ارشد یو کارشناس یو گروه کارشناسدر د یاضطراب اجتماع يسهیمقا يمستقل برا یت يهاآزمون: )۳(جدول 
انحراف  نیانگیم تعداد هاشاخص

 استاندارد

درجه  یت
 يآزاد

سطح 
  يمعنادار

  
 یمنف یابیترس از ارز

   9.83 29.41 642 یکارشناس
0.935-  

  
  

2.95  
  

  
 

917  
 
 

917  

 
 

0.350  
  
 

0.003 

  
 ارشد یکارشناس

  یکارشناس      
  

  ارشد یکارشناس

277 
 

642   
  

277 

27.34 

  
32.04  

  
31.64 

9.62  
  

5.81  
  

6.36  

اضطراب تعامل 
 یاجتماع

  
 یابیترس از ارز يبرا شدهکسب یمقدار ت، به جدول فوق با توجه

 ی) که آزمون ت2.95و  -0.935( یو اضطراب تعامل اجتماع یمنف
است و  ترکوچک) 1.96جدول ( یزان تیاز م یمنف یابیترس از ارز

) از سطح 0.350( یمنف یابیترس از ارز يزان سطح معناداریم
سطح  درصد 95با  توانیماست  ترکوچک) p>0.05( يمعنادار

و  یان کارشناسیان دانشجویم  یابینان گفت که ترس از ارزیاطم
 با توجه به ، گرید يندارد. از سو يارشد تفاوت معنادار یکارشناس

) 0.003آن ( يو سطح معنادار یاضطراب تعامل اجتماع یزان تیم
نان یاطم درصد95با  توانیماست  ترکوچک) p>0.05که از سطح (

ان یدر دانشجو یکرد که اضطراب تعامل اجتماع خاطرنشان

ا توجه به یدارد و  يمعنادارارشد تفاوت  یو کارشناس یکارشناس
) 32.04( یان کارشناسیدانشجو ین اضطراب تعامل اجتماعیانگیم

 توانیم)  31.64ارشد ( ین کارشناساین دانشجویانگیسه با میدر مقا
شتر یب یان کارشناسیدر دانشجو یگفت که اضطراب تعامل اجتماع

  ارشد است. یان کارشناسیاز دانشجو
هم در  یوع اضطراب اجتماعیش يسهیمقابه  4جدول  5-3
اضطراب تعامل  يپرسشنامهو   یمنف یابیترس از ارز ينامهپرسش
مستقل  ی. آزمون تپردازدیم یبومریغو  یدر افراد بوم یاجتماع

  سه بکار گرفته شده است.ین مقایا منظوربه

  یربومیغو  یدر دو گروه بوم یاضطراب اجتماع يسهیمقا يمستقل برا یت يهاآزمون: )۴(جدول 

 نیانگیم تعداد هاشاخص
انحراف 

 استاندارد
 یت

درجه 
  يآزاد

سطح 
  يمعنادار
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 یمنف یابیترس از ارز

   6.11 31.83 420 یبوم
0.151  
  
  
  

958 
 

 
 5.85 31.77 540  یربومیغ  0.880

 
اضطراب تعامل 

 یاجتماع

  یبوم
  

420    9.57 

1.20 958 0.227 
  

  یربومیغ
  
540  

  
28.42  

  
9.88 

 یابیترس از ارز يبرا یزان تیم، ج جدول فوقیبا توجه به نتا
 یت که از باشدیم) 1.2و 0.151( یو اضطراب تعامل اجتماع یمنف

 يبرا شدهکسب ياست و سطح معنادار ترکوچک) 1.96جدول (
)  0.227و  0.880( یو اضطراب تعامل اجتماع یمنف یابیترس از ارز

ن است یاز ا یاست که حاک تربزرگ) p>0.05( ياز سطح معنادار
 یوع اضطراب اجتماعیگفت که ش توانیمنان یاطم درصد95که با 

  ندارد.  يت معنادارتفاو یربومیغو  یدر افراد بوم
  

  یريگ یجهبحث و نت
 یاضطراب اجتماع یوع شناسیش یپژوهش حاضر به بررس 

 :ن شرح استین پژوهش بدیا يهاافتهیان پرداخته است. یدانشجو
 )2درصد است.  5.2ان یدر دانشجو یوع اضطراب اجتماعی) ش1
 باشدیمدرصد  4.7درصد و در پسران  5.5 تراندر دخوع یزان شیم

 يسه با پسران تفاوت معناداریدر مقا دختران یو اضطراب اجتماع
ه سیدر مقا یان مقطع کارشناسیدانشجو ی) اضطراب اجتماع3دارد. 

) 4دارد.  يتفاوت معنادار يارشد و دکتر یان کارشناسیبا دانشجو
 يتفاوت معنادار باهم یربومیغو  یان بومیدانشجو یاضطراب اجتماع

  ندارد. 
در  ین پژوهش نشان داد که اضطراب اجتماعیاول ا يبافته 

افته همسو است با ین یا وع دارد.یدرصد ش 5.2ان یدانشجو
در جوانان را  یوع اضطراب اجتماعیزان شیکه م يگرید يهاپژوهش

زان ین مین نرخ ای). همچن5( اندداشته یسن يهاگروهر یباالتر از سا
گر قرار ید يهاپژوهشدرصد  16-2.4وع یش يدامنهوع در یش
کمتر از  یوع اضطراب اجتماعیزان شیم، گرید ي). از سو7( ردیگیم
) 15درصد) ( 10.1ران (یدر استان گلستان ا یوع اضطراب اجتماعیش

) بود. مطابق 11) (7.1-12.1 نیکا (بیوع در امریزان شیو کمتر از م
 يهستهی، منف یابی) ترس از ارز1997گ (مبریو ه یرپ يهینظربا 

ز منجر به برو مؤلفهن یاست. ا یتداوم اختالل اضطراب اجتماع یاصل
در  که دهدیمر خود را شکل یو تصو شودیم یاضطراب يهانشانه

 يبعد یاجتماع يهاتیموقعو در  شودیم رهیذخبلندمدت  يحافظه
ن اختالل یوم ان عامل منجر به تداینامطلوب دارد و هم يریتأث
در  یزان اضطراب تعامل اجتماعیم، ن پژوهش همی). در ا4( شودیم

ن یا ین احتمالییک تبیکمتر بود.  یمنف یابیسه با ترس از ارزیمقا
در  یمنف یابیکه مشاهده شد ترس از ارز طورهماناست که 

باشد  یاز اضطراب اجتماع یحاک تواندیمان باالست که یدانشجو
 ین اضطراب را تجربه نکنند ولیدر تعامالت خود ا هاآند یشا یعنی

 يحافظهگران را دارند که در ذهن و ید یترس از قضاوت منف
 ندتوایم جهین نتیا، گرید يره شده است. از سویذخ هاآن بلندمدت

 گراجمعمربوط به جوامع فردگرا و  یفرهنگ يهاتفاوت لیدل به
است. در جوامع  گراجمع يجامعهک ، ین پژوهشیا يجامعه باشد .
 اد استیار زیگروه و افراد جامعه بس ين اعضایارتباطات ب، گراجمع
 یکه اضطراب تعامل اجتماع شودیمموجب  احتماالًن عامل یو هم

  کاسته شود. جیتدربهارتباطات گسترده  یافراد در ط
 يهنمونن پژوهش در یا ن است کهیگر اید ین احتمالییک تبی

 تیجمع يگر بر روید يهاپژوهشرت گرفته است و ان صویدانشجو
 تیوع اختالالت در جمعینرخ ش معموالً صورت گرفته است. یعموم
 یفرهنگ-يو اقتصاد یلیکه شامل طبقات مختلف تحص یعموم

ف و یل وظایان به دلیدانشجو در کهیدرصورتباالتر است. ، باشندیم
، یو گروه یکالس يهاتیفعالمانند حضور در  یاجتماع يهاتیفعال

در جمع و تعامل با افراد  یسخنران، هایکالسهمد و یتعامل با اسات
ل شود. یتعد يتا حد، در افراد یناآشنا ممکن است اضطراب اجتماع

ت یها کمتر از جمع دران یزان اضطراب تعامل اجتماعیم، جهیدرنت
  . باشدیم یعموم
 یتران کموع در دخین پژوهش نشان داد که شیگر اید يافتهی

درصد) بوده است. که 4.7سه بایدرصد در مقا 5.5باالتر از پسران (
وع یج شینتا، مثال يگر بود. براید يهاپژوهشافته همسو با ین یا

) نشان  2010ران (یدر استان گلستان ا یاضطراب اجتماع یشناس
را  1.3-1ن اختالل در زنان به مردان نسبت یوع ایداد که نسبت ش

ن ی) نشان داد که ا2003در کانادا ( یوع شناسیج شیتا). ن15دارد (
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ج ی). نتا12درصد است ( 11درصد و در مردان  20اختالل در زنان 
درصد  11.6) نشان داد که 2012و همکاران ( 1ستایپژوهش باپت

تر شیدارند و زنان ب یل اختالل اضطراب اجتماعیان در برزیدانشجو
 2ج پژوهش واالسی). نتا26( ندکنیمن اختالل را تجربه یا از مردان

ان یسه با دانشجویدر مقا مؤنثان ی) نشان داد که دانشجو2014ز (ین
 که مختص يشتریب یجانات منفیو ه یاجتناب يرفتارها، مذکر

در انتخاب شغل  و دهندیمرا از خود نشان  است یاضطراب اجتماع
 ). عالوه30شوند ( شتر دچار مشکلیب یاجتماع يهامهارتو کسب 

در زنان دانشجو موجب  یش اختالل اضطراب اجتماعیافزا، بران
ن مسئله یخود را کاهش دهند که ا یتعامالت اجتماع هاآن، شودیم

 ).45بگذارد ( ریتأث هاآن یلیبر افت عملکرد تحص تواندیمهم 
مورد  خواهندیم دهندیمکه احتمال  یمردان زمان کهیدرصورت

 تواندیمن یو هم ابدییمش یافزا هاآنلکرد عم، رندیگیمقرار  یابیارز
وع یبا توجه به ش ).46باشد ( هاآن یلیت تحصیل موفقیاز دال یکی

گفت که زنان نسبت به  توانیم، در زنان یباالتر اضطراب اجتماع
 یمالل احتیاز دال یکین یدارند و هم يشتریب ینگران، شدن یابیارز

 ترس از طرد هاآنو  باشدیم هانآدر  یمنف یابیباال بودن ترس از ارز
ش اضطراب یموجب افزا، تیدرنهاو  کنندیمرا تجربه  يشتریب

خود موجب ی، منف یابیترس از ارز، گرید ي. از سوشودیم یاجتماع
کاهش ی، اجتناب ياز رفتارها یکیو  شودیم یاجتناب يرفتارها

 هانآکه باشد  یاز عوامل یکی تواندیم نیاست و ا یتعامالت اجتماع
ن عوامل ممکن یا، جهیدرنترا تجربه کنند.  یاضطراب تعامل اجتماع

 یسه با پسران اضطراب اجتماعیدر مقا موجب شود که دختران است
  را تجربه کنند. يشتریب

ان یدانشجو یوع اضطراب اجتماعیش يسهیمقاگر به ید يافتهی 
اخت. پرد يارشد و دکتر یکارشناسی، کارشناس یلیدر مقاطع تحص

 یدر کارشناس درصد و 5.45 یج نشان داد که در مقطع کارشناسینتا
 وعیش یاضطراب اجتماع يداشت و در دکتر وعیش درصد 5.41ارشد 

ان مقاطع یدر دانشجو یزان اضطراب اجتماعیم يسهیمقانداشت. 
در  یارشد نشان داد که اضطراب اجتماع یو کارشناس یکارشناس
 يمعنادار تفاوت باهمارشد  یاسو کارشن یان کارشناسیدانشجو
اختالل اضطراب  یرشناسیگهمه افته همسو با پژوهشین یدارند. ا
ان ین اختالل در میا ) است که نشان داد2008کا(یدر امر یاجتماع

نشان  یج پژوهشی). نتا11شتر است (یب، ترنییپا یلیمقاطع تحص
 یلیحصت ترنییپادر مقاطع  یداده است که اختالل اضطراب اجتماع

ل خود ین افراد در طول دوران تحصیا معموالًوع دارد. یشتر شیب
دن یپرس سؤال، در جمع یهمچون سخنران یدچار مشکالت آموزش

ن مشکالت به یا، درمجموع. شوندیم یو شرکت در تعامالت اجتماع
                                                             

1 . Baptista 

 هاآنرا در  یاجتناب يو رفتارها زندیمصدمه  هاآن یتعامالت اجتماع
ورزند  يل خودداریتحص يادامهامکان دارد از و  دهدیمش یافزا

 ترنییپاان مقاطع ین است که دانشجویا احتماالًل آن ی). دل26و 25(
الت دچار مشک کنندیمباال را تجربه  یکه اضطراب اجتماع یلیتحص

 يارائههمچون  یگروه یف آموزشیتکال از انجامشده  یآموزش
، دکننیمدن اجتناب یپرس سؤالو  یگروه يکنفرانس و انجام کارها

ل یتحص يادامهاز ، تیدرنهاو  هراسندیمگران یاز تعامالت با د
در  احتماالًل هم ین دلی. به هممانندیما باز یو  کنندیماجتناب 

ز ین يگریمشاهده نشد. احتمال د یاضطراب اجتماعي، دکتر يدوره
 لیصتح يادامهکه قصد  یاضطراب اجتماع يوجود دارد که افراد دارا

ن جهت در مقاطع یرفع مشکل خود اقدام کنند به هم يدارند برا
 گرنییتب تواندیمن عامل هم یافته است. ایکاهش  هاآنباالتر مشکل 

  مشاهده نشد. يان دکتریدر دانشجو ین باشد که اضطراب اجتماعیا
ر د یوع اضطراب اجتماعیتفاوت ش یبه بررس یینها يافتهی
 ) بودن پرداخت که نسبتیربومیغو  یمت سکونت متفاوت (بویوضع

درصد  5.92( یباالتر از افراد بوم یکم یربومیغوع در افراد یزان شیم
ن یمعنادار نبود. ا يآمار ازلحاظدرصد) بود که 4.28 سه بایدر مقا

 ن پژوهشی) در ا31-33گر بود (یج چند پژوهش دیافته همسو با نتای
ر ها دنآ دانشگاههستند که  یانیدانشجو، بودن یربومیغمنظور از 

 در کشور خود هستند. یست ولیشهر محل سکونت خود ن
خود  در کشور یربومیغان ین دانشجویا کهنیال یبه دل ادیزاحتمالبه

تفاوت  هاآن یل با شهر بومیو شهر محل تحص کنندیمل یتحص
را  يدیشد یاضطراب اجتماع، ندارد یچندان یاجتماع – یفرهنگ

 یاضطراب اجتماع، ن پژوهشیدر ا، جهیدرنت. کنندینمتجربه 
اوت تف احتماالًنداشت.  يتفاوت معنادار یربومیغو  یان بومیدانشجو

شامل ، انیت سکونت دانشجویدر وضع یاضطراب اجتماع
با فرهنگ متفاوت با  يگریکه در کشور د شودیم یانیدانشجو

  . کنندیمل یخود تحص یفرهنگ بوم
وع اختالل یزان شین بود که میا گرانیب هاافته، یدرمجموع 

زان در ین میدرصد است و ا 5.2ان یدر دانشجو یاضطراب اجتماع
و تعامل  یمنف یابیزنان باالتر از مردان است. زنان نسبت به ارز

خاص  يهابحراندارند. مشکالت و  يشتریاضطراب بی، اجتماع
گر ید يافتهیش اضطراب شود. یباعث افزا تواندیم ییدانشجو يدوره

شتر یب یلیتحص ترنییپادر مقاطع  ینشان داد که اضطراب اجتماع
 تواندیم یگفت که اضطراب اجتماع توانیم درواقع رواج دارد.

  ل باشد. یتحص يادامهاجتناب از  يبرا یعامل عنوانبه احتماالً
در  یوع اضطراب اجتماعین پژوهش نشان داد که شیج اینتا
ن یادین مطالعه اطالعات بنیج اینتا د است.درص 5.2ان یدانشجو

2 . Wallas 
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ان یدر م یوع اضطراب اجتماعیزان شیدر خصوص م يارزشمند
 يبرا يامقدمه تواندیم یوع شناسین شیان فراهم کرد. ایدانشجو

. باشد انیدر دانشجو یاضطراب اجتماع يجادکنندهیاعوامل  یبررس
 يبرای، جتماعاختالل اضطراب ا يهاپیتکه خرده  شودیمشنهاد یپ

ز یتعامل با افراد صاحب قدرت ن، در برابر جمع یسخنران، مثال
 يامقدمه تواندیمن مطالعه یا، رند. عالوه بر آنیقرار گ یموردبررس

 ن اختاللیا عالئمجهت کاهش  یشناختروانمداخالت  ياجرا يبرا
  د.یرا فراهم نما یبر اطالعات بوم یمبتن

پژوهش بود که فقط  يونهنم، ن پژوهشیات ایاز محدود 
ن امکان وجود دارد که در یا، قرار گرفتند موردمطالعهان یدانشجو

 يهاتیمحدودشتر باشد. از ین اختالل بیوع ایش یت عمومیجمع

-ودخ نامهپرسش کهنیال یبود. به دل هاداده يگردآور يوهیش، گرید
اده ند یپاسخ واقع کنندگانشرکتاحتمال دارد که ، بود 3یگزارش

ص یتشخ يکه برا شودیمشنهاد یپ یآت يهاپژوهشباشند. در 
   بهره برده شود. SCID مانند 4افتهیساختار يمصاحبهاز  ترقیدق
  

  یقدردانتشکر و 
مام  کان تحق    يافراد یاز ت ند  یکه ام  ژهیوبه ق را فراهم نمود

شجو  شگاه اروم ان و کارکنان آموزیدان شکر و قدردان یش دان ه ب یه ت
  . دیآیمعمل 
له در   یا قا نال از  کی چیهن م خارج  یداخل يها ژور  چاپ  یو 

  نشده است.
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Abstract 
Background & Aims: Social anxiety is a common disorder and has a high comorbidity with other 
disorders. This study aimed to examine the prevalence of social anxiety among Iranian students 
(N=960).  
Materials & Methods: The design of this survey was descriptive. The population included all students 
of Urmia University in the academic year 2014-2015. The number of 960 students was selected through 
cluster sampling. The participants answered questionnaires on demographic characteristics, fear of 
negative evaluation, and social interaction anxiety scale. The data were evaluated on the basis of scores 
located above the cut-off points to examine the prevalence of social anxiety and its associated 
characteristics as well.  
Results: The results showed that 5.2% of students suffered social anxiety. The prevalence of social 
anxiety in female and male students was determined as 5.5% and 4.7%, respectively. The data analysis 
showed that female and male students were significantly different in terms of level of social anxiety. In 
addition, undergraduate students had more social anxiety than graduate students and this difference was 
also statistically significant. There was no sign of social anxiety among doctoral students. The 
prevalence of social anxiety was not significantly different between native and nonnative students. 
Conclusion: The results of this study were consistent with the results of other studies in terms of the 
prevalence of social anxiety and socio-demographic characteristics of the studied population. 
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