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Abstract
The aim of this study was to determine the effect
of Seligman self-actualization intervention on
social competence of high school female student
with social anxiety disorder in city of Najafabad.
Research. The design was semi-experimental
pretest-posttest with control group. The statistical
population was all of the high school girls with
social anxiety disorder in Najaf Abad city that
were referred to Roshd Center in year 2016. 30
subjects were randomly selected and assigned to
2 groups (experimental and control, each group
15 subjects). The instruments consisted of Social
Competence Questionnare of Parandin (1385).
The experimental group received Seligman selfactualization intervention in 8 sessions twice a
week, and the control group was waiting. The
results of analysis of covariznce showed that
Seligman self-actualization intervention was
effective in inhancing social competence of high
school students (p<0.01).
Keywords:
Seligman
self-actualization
intervention, social competence, social anxiety
disorder, high school female students.
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 طکر.اختالل اضطراب اجت یعی در شهرسکتین نفک آبکید بکفد
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 ابک ار سکنفش شکیمل پرسشکنیمه شییسکتنی.  ندکر15 (هر گرو
 گرو آزمییش مداخله شوفاییی. بفد1385 ،اجت یعی (پرندین
 جلسه بهصفرت هدتهای دوبیر درییات ن فدنکد8 سلین ن را در
 داد هکی بکی اسکتدید از.و گرو کنتکرل منترکر ننکه داشکته شکدند
 ییاتکههکی نشکین داد.تحلیل کفواریینس مفرد تحلیل قرار گراتند
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مقدمه
نوجوانی دوران تغییرات سریع جسمانی ،روانیی ،نیخای ی و
اج ماعی و دوره ای از زنیگیی اسیک یخ نیسی یا ت یار
زنگیی در حسیا تیریا دوران رنیگ انسیان ری ییدهخیگ.

بخ اهم یفیک زنگیی ب الییان خ یر ییردد عسیکری و
ا یخی ف صحبائی.)1394 ،
اهمیک ایی الل اضیطرا اج میاعی در دوران نوجیوانی
نسبک بخ سایر ای الالت ایا اسک خ نوجوانان ب ال ،اغلی

بسیاری از نوجوانان در یالل ایا دوران ،احسا

مروییی،

آسییی هییای جییگی و بیش ی ری در عملکردهییای تحصیییلی،

و نگرانی ی خخگ .ایا تیر

و نگرانیی

هارت هیای اج میاعی و نییز ارتبیاط بیا هم اییان و زنیگیی

اج میاعی  1)SADنیخای خ

یانوادیی ت ربخ ی خخیگ .بییگل و ترنیر )1998 5دریاف خیگ،
نوجوانان ب ال بخ ای الل اضطرا اج ماعی ،سطح بیاالیی از

از وقعیکها یا عملکردهای اج ماعی اسک خ مکیا اسیک

ناناد ا ی ،انزواطلبی ،تر

عمو ی و هارت های اج میاعی

فرد در آن ها ورد قضاوت ،توجخ و ونکافی دیگیران قیرار

ضعیف را در اایسخ با نمونة غیربیمار دارنگ .سیلر

یرف خ یا بسییار سراسییمخ نیود و ی الیک بکشیگ نیاره و

 )2001نیز دریاف خگ خ نوجوانان ب ال بخ ایا ایی الل ،م یر
اح مال دارد اطع دبیرسی ان را بیخ اتمیام برسیانخگ و هیر دو

ی ال ی بودن ،تر

خ با نام بالیخی ای الل اضطرا

ینود هافما و آهو ،)2012 ،2نا ل نشانخهای تر

نگیگ

ونلسیا6

همکییاران .)1393 ،بییر اسییا پخ میییا ویییرایم راهخمییای
تشییصی و آ اری ای الالت روانیی ،3در ایی الل اضیطرا

جخس ،م ر اح مال دارد با وجود ایا ایی الل وارد دانشیگاه

اج ماعی ،فرد از تعا لهیای اج میاعی و وقعییکهیایی یخ

نگه و آن را با وفایک بخ اتمام برسانگ .با عخایک بیخ اییا یخ

اح مال ورد بررسیی قیرار داده نیگن اسیک ،ییترسیگ ییا

افراد در سخیا نوجوانی بیش ر اوقات یود را با هم ایان ییود

ینود .ایا وقعیکها نا ل ،تعا لهای اج میاعی

سیییری ییی خخییگ و ایییا ارتبییاط ناییم همییی در یییادییری
سئولیکها و نامهای آنها دارد ،وجود چخییا ای اللیی در

اسک فرد در حال یوردن یا نونیگن ورد شاهگه قرار ییرد

برقراری ارتباط بیا فردی در یان نوجوانان تگایل ی خگ و

یا جلیوی دیگیران اعمیالی را ان یام دهیگ ،هسی خگ ان میا

ح ی یزارش نگه اسک خ ی توانگ انع از ازدواج و تشکیل

روانپزنییکی آ ریکییا .)2013 ،4در بریییی از افییراد ،نییگت

یانواده در فرد ب ال یردد .با ایا حال چخانچیخ اییا ایی الل
بخ وقیع تشییی داده نیود بیرای در یان آن اقیگام ییردد،

ضطر

انخگ القات ردن با افراد ناآنخا ،وقعیک هیایی یخ مکیا

اضطرا حیا حضور در وقعیک هیای اج میاعی در حیگی
اسک خ ح ی هخگام پیمبیخی واجهخ با ایا وقعیکهیا نییز
نگیگاً ضطر

نگه ،مکا اسیک نشیانخهیای فیزیولیو،ی،

نخای ی و هی انی را از یود نشان دهخگ .ایا اضطرا
عبارت به ر تر  ،وق ی ناهخ ار حسیو

ب الیان از عوارد نانی از ایا ای الل در ا ان یواهخگ بیود
عسکری و ا یخی ف صحبائی.)1394 ،

یا بیخ

نخاسایی غیرهای روان نیخای ی ،یصوصیاً غیرهیای

یینیود یخ در

نیصییی ی ،ییرتب بییا سییال ک و بیمییاری ییورد توجییخ
پژوهشگران قلمروهای روانشخاسی و سال ک بوده اسیک .بیا

اج میاعی،

اج میاعی در

وقعیکهایی بروز خگ خ برای ا ثر ردم با م یریا شیکل
قابل حل بانگ .نوجوان ب ال بخ ای الل اضیطرا

توجخ بخ یزان باالی نییو ایی الل اضیطرا

هیچ تمایلی بخ آغاز ارتباط با دیگران نگارد و بیا احساسیی از

نوجوانان دی ر ،بخ نظر یرسگ ایر غیرهایی نظیر نایس گی

و ناپایگاری غیر عمولی از هر وقعیک خ مکا اسیک

اج ماعی شی نونگ ،به ر یتوان گایالتی را ابگا رد
خ بر ای اد و ارتایا فیردی و حیطیی رنیگ سیالر مر یز

تر

در عییرد داوری دیگییران قییرار ییییرد ،اج خییا یییورزد.
همچخیا ب الیان بخ ایا ای الل ،در پی رویگادهای اج میاعی

بانخگ .از جملخ غیرهای رواننخای ی ،نایسی گی اج میاعی

خفی ،بیارزنی بیش ری را ت ربخ یی خخیگ و در اایسیخ بیا

اسک خ بخ

موعیخ ای از هیارت هیای نیخای ی ،رف یاری،

افراد بهخ ار ،اسخادهای یود ان اادی باالتر ،یودسیخ ی هیا و

هی ییانی و انگیزنییی تعریییف نییگه اسییک ییخ افییراد بییرای

دیگیاه خفیتری نسبک بخ یود دارنگ .بر همیا اسا  ،بریی

سازیاری روانی -اج ماعی وفق بخ آنها نیاز دارنگ خ آنهیا
را قادر یسازد تا با لحاظ ردن هگفها و نیازهای دیگیران

بخ ایا ن ی خ رسیگهانگ خ ای الل اضطرا

اج ماعی یتوانگ

2. Hoffman SG and Oho MW
4. American Psychological Association
6. Kessler and Nelson

1. Social Anxiety Disorder
)3. Diagnostic and statistical Manual Disorders (DSM-5
5. Beidle and Turner
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بخ هگفهای یود دسک یابخگ و نیازهای ییویم را بیرآورده

هی انات ثبک ،غرقخ نیگن ،عخیاداری زنیگیی و دو عا یل

سازنگ ال ی و پرن.)2011 ،1
در سالهای اییر ،رواننخاسان بخ رن خای نویا با عخیوان

اضافخ نگه خ عبارتخگ از :رواب ثبک و دس اورد یا پیشرفک
حر ک روبخ جلو در زنگیی) هس خگ قربانی.)1393 ،

نظرییخ سیلیگما و

گایالت عطوف بر ارتاای نایسی گی اج میاعی بهبیود

چیییس سییخک یهییای ، )2000 2رواننخاسییی طییی  60سییال

نشانگان بیمیاران بی ال بیخ ایی الل اضیطرا

اج میاعی بیخ

یذن خ بخیونخای یس رده بخ علر در یان تبیگیل نیگه اسیک،

یصییوک ییاهم سییوییری توجییخ و هی ییانی و رف ارهییای

آن ها چخیا پیشخهاد ی خخگ خ رواننخاسان نخ تخهیا باییگ بیخ
ایا وضو خ انسانها چگونخ با رییگادهای خفیی زنیگیی

اج خابی و همچخیا پاسخ های هی انی یود ار بخ یودبیاوری
خفی و افزایم تخظیر هی انی ،در چخگ سری از تحایایات ،از

خار بیایخگ و آنها را در ان خخگ ،بیردازنگ .بلکخ بایگ بیخ فهیر

جملییخ تحایاییات اهمییک آیکییا و عمییران آیکییا  )2015و

آن چیزهایی خ زنگیی را ارزنمخگ یسازنگ نیز مس خخیگ.

همچخیییا یلییگیا و ییرو ا )2010 7نشییان داده نییگهانییگ.

بخابرایا رواننخاسی ثبکیرا خ طالعة علمی عملکرد بهیخیخ
انسان اسک و هگف از آن شف و ارتاا عوا لی بوده خ بیخ

نایس گی اج ماعی یس فهیوم یسی رده اسیک یخ توانیایی
اج ماعی فرد را توصیف ی خگ و بخ عبارتی ،توانایی فیرد در

افراد ،یانوادهها و جوا یع میس خیگ تیا پیشیرفک یرده و

ای اد و تگاوم رواب رضایکبیم بیا دیگیران و اج خیا

از

نکوفا نونگ سیلیگما ،رنییگ و پیار ز2006 ،3؛ هیگیک و

بروز رف ارهای خفی و آزار و اذیک از سوی دیگران را در بر

ییبل .)2005 ،4در حایاک علر ناد ا ی و نیکوفایی انسیان

دارد .علی رغر ایا تعریف سیاده ،نایسی گی اج میاعی ییس

اسییک و ایییا نییکوفایی انسییان نیییز وضییوعی اسییک ییخ
قرن هاسک ذها انگیشمخگان را بخ یود شغول رده و ایییراً

فهوم بهر اسک ،زیرا دربرییرنیگه هیارتهیا و رف ارهیایی
اسک خ برای سال ک اج ماعی ضروری هس خگ و با سا فرد

ورد توجخ روانشخاسان ثبکیرا قرار یرف خ اسک هژیریان و

در وقعیییکهییای اج مییاعی ی لییف ،تغییییر یی خییگ دان،8

همکاران.)1393 ،

.)1393

نکوفایی یکی از حیاالت ثبیک رواننیخای ی و هیگف
اصلی رواننخاسی ثبک نگر اسک سیلیگما .)2002 ،تفکیر

باایاوجود بخ دلیل نوبخیان بودن رواننخاسی ثبیک نگیر،
ییگایالت رواننخاسییی ثبییک در جهییک بهبییود یییا در ییان

چگونخ ناد زیس ا ایگه ایسک خ از دیرباز ذهیا بشیر را بیخ

ای الالت رواننخاسی همایخگ اضطرا

اج میاعی و افیزایم

یود شغول دان خ ،بخیونخ ای خ وی همواره بخ دنبال ییاف ا

حاالت ثبک روانی در ایا بیماران یس رش نیاف یخ اسیک .بیا

لذت و بهره بیشی ر از

وجییود ایخکییخ پییژوهمهییای عییگدی در ییورد ا ربیشییی

زنگیی بوده اسک .درواقیع همیة انسیانهیا یواهیان جایگیاه
به ری در زنگیی هس خگ و هگف نهایی زنگیی همخ انسانهیا

گایالت ی لف بر نایس گی ،برای بهبیود عالئیر ایی الل
اضطرا اج ماعی در نوجوانان دی ر ان ام نگه ،ا ا تا آن یا

بخ سمک نادی اسک لیبو یرسکی .)2005 ،5نکوفایی اناره

خ پژوهشگر بررسی نموده اسک ،پژوهشیی یخ بیخ بررسیی

بخ دسکیابی بخ احساسی ثبک در تمام زنگیی دارد .پایخیذار

ا ربیشی گایلخ ب خی بر نکوفایی سیلیگما بیر نایسی گی

رواننخاسی ثبکیرا و همچخیا نکوفایی یارتیا ،ای ،پیی،
سلیگما 6بوده اسک خ بر اسا نظریة نیکوفایی سیلیگما،

اج میاعی

روانشخاسی ثبک پردای خانگ خ بر اسا

راهکارهایی برای به ر زیس ا و س

ناد ا ی افراد تخها در سایة رسیگن آن ها بخ نکوفایی حایق

اج ماعی نوجوانان دی ر ب ال بخ ای الل اضیطرا
پردای خ نگه بانگ ،یافک نشگ.
انانی نس

و همکاران  ،)1393در پیژوهم بیر روی

ینود و رسیگن بیخ نیکوفایی نییز بیخ نوبیة ییود وجی

زنان هاسال سالر تیث یر عخییدار آ یوزش نیاد انی را بیر

بهزیس ی همخ جانبة فرد ینود .سلیگما  5عا یل را طیر

اهم نمرات افسردیی خ بخوسیلخ پرسشخا خ افسردیی بیس

رد .سخ عا ل آن ربوط بخ نظریة ناد ا ی اصیل وی ،یعخی:
2. Seligman and chik sent mihai
4. Hedit and Gibel
6. Martin E P Seligman
8. Dunn

انگازهیییری نگه بیود ییزارش نمودنیگ .پایییزی  )1386در
1. Malti and Peren
3. Parkz
5. Libomirskey
7. Goldin and Crohn's

تأثیر مداخله شکوفای ،سلیگمن بر شایستگ ،اجتماع ،دانشآموزان دختر 47 / ...

تحایق یود تحک عخوان ا ربیشی آ یوزش ابیراز وجیود بیر

اسک .جا عة ورد طالعخ لیخ دانم آ وزان اطیع وسیطخ

نییاد ا ی و پیشییرفک تحصیییلی دانییم آ ییوزان دی ییر
دبیرس انهای تهران تفاوت عخاداری را بیا نمرات نیاد ا ی

ب ال بخ ای الل اضطرا اج ماعی راجعخ خخگه بخ ر ز رنگ
نهرس ان ن فآباد در تابس ان سال  50 95نفر) اسک .نمونة

پیم آز ون و پس آز ون و پیگیری در ییروه آز یایم نشیان

پژوهم اب گا از بیا اسا ی دی ران ب ال بخ ای الل اضیطرا

دادنییگ .برافییی هییر  ،لییی ،نیییوار و اس ی وال

1

 ،)2007در

بیخ ر یز رنیگ عرفیی نیگه

اج ماعی خ از طرف یگار

تحایای بییان یرده انیگ ،فرزنیگانی یخ در ییانواده اسی ر

بودنگ 50 ،نفر بخصورت تصادفی و سیس از بیا راجعان 30

بیش ری دارنگ ،از نایس گی اج میاعی م یری بریوردارنیگ.
بییویا و هایمییل ،)1997 2در تحایاییی بیییان ییردهانییگ ییخ

نفر را خ باالتریا نمره در ایا اضطرا اج میاعی سی
رده بودنگ و تمایل بخ نیر ک در اییا پیژوهم و جلسیات

نایس گی اج ماعی در ود ان یتوانگ در حبوبیک آنها در
بیا همساالنشان تث یر بگذارنگ .بر اسیا

تحایایات اسیویا

هارت و ویکارت ،)1997 3ود انی یخ علمانشیان روابی
به ری با آنها دان خانیگ و بیخ نظیر آنهیا اهمییک دادهانیگ از

در انی دان خگ ،ان یا

نگنگ.

ابزار سنجش
پرسشيينامة شایسييتگ،

اجتميياع:5،

پرنگیا  )1385بیر اسیا

ایییا پرسشییخا خ توسی

یگل چهاربعیگی فلخیر)1990 6

نایس گی اج ماعی بیش ری بریوردار بودهانگ .رابرتز ،یاتلیپ

سای خ و هخ ار نگه اسیک .پرسشیخا خ نایسی گی اج میاعی
نا ل چهار بعگ هارت رف اری ،هارت نخای ی ،هارتهای

و افسردیی ،ن ی خ یرف خگ خ افراد با عالئر باالی

هی انی و آ ایخهای انگیزنی را در بر یییرد .ایا پرسشیخا خ

اضطرا و افسردیی ،نایس گی اج ماعی پاییا تری از ییود
نشان دادنگ .ن ایج پیژوهم قاسیمی و همکیاران  ،)1388بیا

ویژة نوجوانان اسک خ یس ابیزار  47سیاالی اسیک یخ بیر
اسا

عخوان ا ربیشی آ وزش یروهی ب خی بر نظریخ ا یگ انیخایگر

آز ون توس

بر یزان ناد ا ی سالمخگان نشان داد با در نظر یرف ا نمرات

نفر صورت یرف خ اسک برای برآورد ضری

پیمآز ون بخعخوان گایالت آ وزش یروهی ب خی بر نظریخ
انخایگر خ ر بخ افزایم ناد ا ی نگ.

از دو روش آلفییا رونبییای بییرای بررسییی همسییاالن درونییی

و اسل ،)1994 4در تحایای در رابطخ با نایس گی اج ماعی
با اضطرا

نظریخ فلخر سای خ نگه بیرآورد پاییایی و رواییی اییا

ایا

پرنگیا )1385 ،در اس ان تهران ،بیر روی 450
پاییایی اییا ،

و یرده ایا ها اس فاده یردیگه اسک .ضری

آلفای

با توجخ بخ اهمیک دوران نوجوانی و ویژییهیای ییاک

بخ دسک آ گه از حذف سااالتی خ همبس گی می بیا نمیره
ل دان خگ برابر با آلفای رونبیای  )0/88اسیک یخ نشیان

اهمیک نکوفایی و نایس گی اج ماعی ایا دوران در افزایم

یدهگ پرسشخا خ از ضیری

همسیانی درونیی قابیلقبیول و

بهزیس ی ی رواننییخای ی نوجوانییان ،هییگف از ایییا پییژوهم
بررسی ا ربیشی گایلخ نیکوفایی سیلیگما بیر نایسی گی

طلوبی بریوردار اسک .برای اس فاده از روش پایایی عیالوه
بر ضری

اج ماعی دانم آ وزان دی ر اطع وسطخ ب ال بیخ ایی الل

بر روی  30نفر آز ودنی در فاصلة ز انی  4هف خ اجرا یردیگ.

اج ماعی در نهرسی ان ن یف آبیاد اسیک .بیر اییا

همبس گی بیا دوبار اجرا در بازآز ایی  )r 0/899بخ

نوجوانییان در ایییا دوره بسیییار هییر از زنییگیی و همچخیییا

اضطرا

اسا  ،فرضیة پژوهم عبارت اسک از؛
فرضیة پژوهش :گایلخ ب خی بر نکوفایی سلیگما ،بیر

ضری

آلفا ،از بازآز ایی هر اس فاده نگه اسک .پرسشخا خ

دسک آ گه .روایی سیازه اییا پرسشیخا خ از طرییق دو روش
ورد بررسی قیرار اسیک .همبسی گی یل اییا

بیا ییرده

نایس گی اج ماعی دانم آ وزان دی ر اطع وسیطخ بی ال

ایا ها بسیار باال بوده و در سطح  99درصگ عخیادار نیگه.
همچخیا روایی سازه ایا بیخوسییلخ تحلییل عیا لی یورد

روش
روش پژوهش جامعة آماری و نمونه :طر پژوهم حاضر

بررسی قرار یرف خ اسک .اگار  kmoفایک نمونیخبیرداری)
برابر با  0/826اسیک .بخیابرایا رواییی بیرونیی پیژوهم یخ

نیمخ آز ایشی از نو پیمآز ون  -پسآز ون با یروه خ یرل

نمونیخای از ح ر نمونیخ کفیی اسک ،شاهیگه نیگه اسک

بخ ای الل اضطرا

اج ماعی تث یر دارد.

2. Bovin and Hymel
4. Ruberts, Gutlib and Kussel
6. Felner

1. Brophy-Herb, Lee, Nievar and stollak
3. Svinhart and Weikart
5. Social Competence Questionnare
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همچخیا تما ی اادیر رتب با همبسی گی سیااالت بیا یل

ساعک) بریزار نیگ و ییروه ییواه در یگت پیژوهم هییچ

آز ون در راس ای تحلیل الفخ های اصلی باالتر از  0/50قرار
دارنگ خ نشان از همبس گی باالیی بیا تستس سااالت با ل

آ وزنی را دریافک نکردنگ .دورة اجرای آ یوزش  1یاه بیخ
طول ان ا یگ .آ وزش توس یود حاق بیرای آز یودنی هیا

آز ییون دارد .در ایییا پرسشییخا خ ،هییر سییاال دارای  7یزیخییخ

ارائخ یردیگ .در پایان آ وزش ،پسآز ون روی هیر دو ییروه

نا ل :ا الً وافار ،وافار تا حگی وافار ،نظری نیگارم تیا

اجرا نگ و یس اه بعگ پیگیری ان ام یردیگ.

حگی یالفر ،یالفر و ا الً یالفر اسک و آز ودنی باییگ

برنا ة آ وزنی ،ب خی بر الگوی نیکوفایی سیلیگما ،بیا

یزیخخای را ان یا خگ خ بیش ر بیانگر احساسات و نظیرات
او بانگ .روش نمرهیذاری بخ نیوه لیکرتی اسک و از سیس ر

طراحی حاق و راهخمایی اس اد راهخمیا بیوده اسیک .در هیر
جلسخ ربی نکوفایی راهبردهای نادی و فاهای آن را ارائخ

خ اییر آز یودنی یزیخیخ

ینمود و بخ بحث در ورد خطق تث یری یذاری تمریاهیای

خگ نمره  ،1یالفر نمره  2تا حیگی

نادی و ا رات ثبیک آن هیا یی پرداییک .نیر ک خخیگیان

یالفر نمره  ،3نظری نگارم  4تا حگی وافار  ،5وافار  6و
ا الً وافار نمره  7ییییرد .همچخییا سیااالت ،9 ،6،8 ،3

یبایسک هر جلسخ حگاقل یکی از تکخیسهای ارائخ نگه در
ذیل هر راهبرد نکوفایی را اجرایی نموده و جلسة بعگ ضما

،43 ،38 ،37 ،36 ،32 ،28 ،26 ،25 ،21 ،16 ،15 ،12 ،11

ارائخ یزارش بخ ییروه در یورد نییوة ان یام آن فیا ،تیث یر

نمیرهییذاری یینیود ،بیخ اییا

هی انی و نخای ی را خ ان ام آن تمریا بیرای آنهیا دانی خ

صورت خ بخ ا الً وافار نمره  1و بخ ا الً یالفر نمیره 7

اسک بخ یروه یزارش ینمودنگ و از یروه حماییک عیاطفی

تعلق یییرد .اگار آلفای رونبای در پژوهم حاضیر 0/78
بخ دسک آ گ .یس نمونخ از سیااالت اییا پرسشیخا خ عبیارت

دریافک ی ردنگ .یس هف خ پس از آیریا جلسخ پسآز یون
اجرا یردیگ .وضو و یالصخ جلسات در ادا خ آ گه اسیک.

اسک از« :ایر در ا حانی نکسک بیورم ناا یگ نمینوم».

هیچیونخ گایلیخای طیی اییا یگت در یورد ییروه ییواه

روش اجرا و تحلیل دادهه
پییس از نمونییخییییری و یمییارش تصییادفی آز ییودنیهییا در

صورت نگرفک .هر دو یروه قبیل و پیس از اتمیام جلسیات

 1تا  7پیروی ی خگ؛ بخ ایا ترتی
ا الً یالفر را ان یا

 ،45 ،44بخصورت عکو

یروه های آز ایشیی آ یوزش نیکوفایی سیلیگما بیر ییروه
آز ایم طی  8جلسیخ  2سیاع خ ،هف یخای دوبیار هیر بیار 2
جلسة اول
جلسة دوم
جلسة سوم
جلسة چنارم
جلسة پنجم
جلسة ششم
جلسة هاتم

جلسة هشتم

آ وزش نکوفایی پرسشخا خهای ای الل اضطرا
نایس گی اج ماعی را تکمیل نمودنگ.

اج ماعی و

تشکیل یس حی یروهی  -آنخایی اولیخ با رونگ جلسات آ وزش نکوفایی  -تکمییل
اگ خ گایلخ
پرسشخا خها
آ یییییییییوزش تعریف نکوفایی و بررسی تث یرات نادی بر زنگیی
نکوفایی
ای اد هی ان ثبک از یذن خ تا آیخگه -بخطور لی فکر ی خیگ تا چخ انگازه ناد هس یگ..
احسا ثبک
آ وزش شار ک  -آ وی ا ا آ وی ا چیزهای جگیگ را بسیار دوسک دارم)..
شار ک
آ وزش تث یر رواب ثبک بر زنگیی  -افرادی در زنگیی ا وجود دارنگ خ واقعاً بیرای
رواب ثبک
ا اهمیک قائل هس خگ.
آ وزش تث یر در فهوم زنگیی  -بخطور لی فکر ی خر هر آنچیخ در زنیگیی ان یام
عخا
یدهر ارزنمخگ و هر اسک.
آ وزش عخای واقعی وفایک  -ایخکخ برنگه نگن همیشخ وفایک نیسیک ،بلکیخ لیذت
دس اورد
بردن از رونگ ان ام اری و در صورت ن ی خ نیگادن بیا انیر،ی بیشی ر بیخ دنبیال رفیع
اس یها بودن اهمیک ارجح دارد.
رور طال جلسات یذن خ  -نظریواهی یروهی  -تکمیل گد پرسشخا خها
ای ا یخ
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در ایا پیژوهم ،گایلیخ نیکوفایی سیلیگما ،غییر

الزم برای اجرای تحلییل ووارییانس ،پییم فیرد تسیاوی

س ال و نایس گی اج ماعی غیر وابس خ اسک .برای تحلیل
دادهها از تحلیل وواریانس تس غییری و همچخییا تحلییل

لیویا1

واریانس های دو ییروه یورد طالعیخ اسیک ،آز یون
بخ خظور آز ون ایا فرضیخ اجرا یردییگ .ن یایج آز یون لیویا

واریانس با انگازهییری کرر اس فاده یردیگ .دادهها با اس فاده

نشان داد خ سطح عخاداری ایا آز ون برای غیر نایس گی

از نرمافزار  SPSS21تحلیل نیگنگ .بیخ خظیور رعاییک اصیول

اج ماعی بیش ر از  0/05بود و بخیابرایا پییمفیرد تسیاوی

ایالقی از همخ نر ک خخگیان رضایک یرف خ نگ و بخ افیراد

واریییانسهییا تثییییگ نییگ  F 3/96و  .)sig 0/051همچخیییا

اطمیخان داده نگ یخ اطالعیات بیخ دسیک آ یگه بیخصیورت
حر انخ نزد پژوهشگر باقی یواهگ انگ و نر ک خخگیان در

آز ون لمویروف-اسمیرونوف بیرای بررسیی نر یال بیودن
دادههای پژوهم ان ام نگ .ن ایج اییا آز یون نشیان داد یخ

ناراح ی نمودنگ یتوانخیگ

سییطح عخییاداری بییرای ایییا غیییر بیش ی ر از  0/05اسییک و

هر رحلخ از پژوهم ایر احسا
از پژوهم یارج نونگ.

بخابرایا پیمفرد نر ال بودن دادههیای پیژوهم نییز تثیییگ

ی فتهه
برای بررسی ا ر گایلخ نکوفایی سیلیگما بیر عالئیر
نایس گی اج ماعی دی ران در رحلخ پس آز یون ،از تحلییل

ینود  .)sig 0/20در ادا خ ،ن یایج تحلییل ووارییانس در
جگول  2ذ ر نگه اسک.

وواریانس اس فاده یردیگ .از آن ا خ یکی از پیمنرطهیای
جدول  .2نتایج تحلیل كوواریانس برای بررس ،اثر مداخله شکوفای ،سلیگمن بر شایستگ ،اجتماع،
متغیر

منبع تغییرات

شایسييييتگ ،پیمآز ون
یروه
اجتماع،

مجميييييو

درجيية میيييييانگین F

مجذورات

آزادی

مجذورات

118475/3
731/2

1
1

118475/3
731/2

1701/5
10/5

سييييي

ضریب

تييييوان

معناداری

اِتا

آماری

0/001
0/003

0/984
0/280

1
0/8

جدول  .3میانگینهای تعدیل شد و انحراف معیار شایستگ ،اجتماع ،گرو های آزمایش و كنترل در مرحله پسآزمون
متغیر
شایستگ ،اجتماع،

شاخص آماری
گرو
آز ایم
خ رل

مرحله
پسآز ون

همانطور خ در جگول  2شاهگه ینود ،تفاوت بییا

حجم نمونه

میانگین تعدیل شد

30

157/22
167/10

بخ ای الل اضطرا

انحراف معیار
2/15
2/15

اج ماعی در نهرسی ان ن یف آبیاد بیود.

نمرات نایسی گی اج میاعی در دو ییروه آز یایم و خ یرل

ن ایج حاصیل از پیژوهم نشیان داد یخ گایلیخ نیکوفایی

عخادار اسک  F 10/5و  .)p<0/01لذا فرد پژوهم بخیی
بر تث یر گایلخ نیکوفایی سیلیگما بیر افیزایم نایسی گی

سلیگما بر افزایم نایس گی اج ماعی نوجوانان دی ر بی ال
بخ ای الل اضطرا اج ماعی تث یر عخاداری دارد جگول .)3

اج ماعی دی ران اطع وسطخ نهرسی ان ن یفآبیاد تثیییگ

ایا یاف خها با ن یایج پیژوهم هژبرییان و همکیاران ،)1393

ینود و یزان ایا تث یر برابر با  0/28بوده اسک.

انانی نس
هایمل2

و همکیاران  ،)1393پیاییزی  ،)1386بیویا و
ویکارت3

بحث و نتیجهگیری
هگف از ایا پژوهم بررسی تث یر گایلخ نکوفایی سلیگما
بر نایس گی اج ماعی دانمآ وزان دی ر اطع وسطخ ب ال

ن ایج پژوهم چخیا یتوان یفک خ؛ از آن ا یخ نیایس گی

2. Bovin and Hymel
4. Ruberts, Gutlib and Kussel

1. Levene Test
3. Svinhart and Weikart

 )1997و رابرتز،
 ،)1997اسویا هارت و
یاتلیپ و اسل )1994 4تا حگودی همسویی دارد .در تبییا
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اج ماعی ،توانایی اج میاعی فیرد را توصییف یی خیگ و بیخ

من بع

عبارتی توانایی فرد در ای اد و تگاوم رواب رضایکبیم بیا
دیگران و اج خا از بروز رف ارهای خفیی و آزار و اذییک از

احگی  ،بخیی جمیالی ش .)1385 .رواننخاسیی رنیگ :فیاهیر
بخیادی در روانشخاسی ود  .تهران :ان شارات بخیاد.
ان ما روانپزنکی آ ریکا .)2013 .راهخمای تشییصی و آ یاری
ای الالت روانیی  .)DSM-5ترجمیخ یحییی سییگ حمیگی

سوی دیگران را در بر یییرد ،ا الً قابیل نیهود اسیک یخ
یییتوانییگ کمییل فیییگ و ییا ری بییرای ایی الل اضییطرا
اج ماعی خ نشیانة اصیلی اییا ایی الل ،ضیعف در توانیایی

 .)1393تهران :نشر روان.
بخ پژوه ،احمگ .)1373 .رهخمودهیای هیر بیرای برنا یخرییزان و

برقراری ارتباطات سادة اج ماعی از سوی افراد دارای عالئیر
ایا ای الل اسک .و از آن ا خ اییا نایسی گی اج میاعی بیخ
عوا ییل عییگدی از جملییخ ،هییارتهییای اج مییاعی ،آیییاهی

گرسان آ وزش یانواده .پیونگ-نشریخ اهانخ آ وزنی تربی یی
ان ما اولییا و ربییان جمهیوری اسیال ی اییران :،184 ،62

اج ماعی و اع مادبخنفس ،بس گی دارد و همچخیا تحک تیث یر

.335-328
پاییزی ،ریر ،نهرآرای ،هرناز ،ولیاهلل ،فیرزاد ،صیفایی ،پرییوش

ز یخة اج ماعی و رابطخای اسک خ بیا هیارتهیا ،عالییق و
توانمخگی فرد با سایر افرادی یخ در حیی وی قیرار دارنیگ

 )1386بررسی ا ربیشی آ وزش ابراز وجود بیر نیاد ا ی و
پیشرفک تحصیلی دانم آ وزان دی یر پاییة دوم رنی خ علیوم

ای اد ینود ،قرار دارد .پس فردی یخ احسیا

نایسی گی

دارد ،فرد را توانا یدانگ و از عهگة بسیاری از وظایفی خ بیر
عهگهاش یذان خ ینود بر یآیگ .و ایاها همخ باز یییردد
بخ تاویک نایاط قیوت نیصیی یخ همیان اصیل و اسیا
نکوفایی سلیگما هس خگ و ضعف اصلی افراد دارای ای الل
اضطرا

اج ماعی در همیا نایاط قیوت اسیک یخ وجی

ناتوانی در برقراری ارتباط با جمعهای ی لیف یینیود .از
طرفی یس نوجوان در حگودة سخی قرار دارد خ نیاز اصیلی
آن برقراری ارتباط ،بودن در جمع ،دوسکیابی و تاویک اییا

ت ربی دبیرس انهای تهران ،طالعات رواننخای ی.4 ،3 ،
ناره  ،روئیا فردم ،جای آ .)1393 .ا ربیشی یروه در یانگری
هیمبرگ – بکر بر اضطرا اج ماعی و انعطافپذیری نخای ی
دی ران نوجوان .لة دانشگاه علوم پزنکی سبزوار-2:226 ،
240

عابگی ،حمگرضا « .)1383بررسی ا ربیشی آ وزش نیخای ی –
رف اری فوردایس بر ناد انی ،اضیطرا  ،افسیردیی و روابی
اج ماعی دانش ویان دانشیگاه اصیفهان» .در یالصیخ ایاالت

چهار یا هف ة پیژوهم دانشیگاه اصیفهان صی
اصفهان :عاونک پژوهشی دانشگاه اصفهان.

.)41- 47

روحیة شار ک برای ورود بخ دنیای جوانی و قراریییری در

عسکریر ،ا یخی ف صحبائی ف .)1394 .ییزان نییو ایی الل
فوبیای اج ماعی در دانمآ وزان اطع وسطة نهرس ان ابهر.

در سا نوجوانی یتوانگ به ریا و پایگارتریا و انگیارتریا

لة اصول بهگانک روانی42-18:7،
قاسمی ،افشان ،عابگی ،احمگ ،باغبیان ،اییران ،)1388 ،ا ربیشیی

اج ما اسک ،پس اعمال ایا توانایی های نایس گی اج ماعی
تث یر را دان خ بانگ.
بر بخای ن ایج پژوهم پیشخهاد ینود خ از ایا راهبیرد
در انی ثبک برای افیزایم نایسی گی اج میاعی دی یران و
یصوصاً دی ران ب ال بخ ای الل اضطرا

اج میاعی اسی فاده

نود .بعالوه ،پیشخهاد ییییردد یخ اییا پیژوهم در یورد
ود ان و همچخیا نوجوانان پسر نیز ورد اجرا قرار ییرد .از

آ وزش یروهی ب خی بر نظریخ ا یگ انخایگر بر یزان ناد ا ی
سالمخگان ،دانم و پژوهم در رواننخاسی اربردی،41 ،11 ،
.38-17
قربانی ز .1393 .نکوفایی ،رواننخاسی ثبکیرا در جگیگی از
نظریة ناد ا ی و بهزیس ی).
انانینس  ،زهرا؛ نفیع آبادی ،عبگالخ؛ ر ی ،ابوالفضل،)1393 ،

جملخ حگودیک های ایا پژوهم ایا اسک خ اییا تحاییق

اایسة ا ربیشی رویکرد عخادر انی و ناد انی فیوردایس بیر
اهم افسردیی زنان سالمخگ نهر تهران ،پژوهمنا خ تربی یی،
 ،38ص .23-38

نیسک .همچخیا ،بخ دلیل ان ام یرف ا در نهرس ان ن فآبیاد
بایگ در تعمیر بخ دیگیر نیهرها و اسی ان هیا جانی اح ییاط

ریمی ،یخا ،)1385 ،بررسی رابطة بیا هیوش هی یانی و سیبس
رهبییری ییگیران ییگار راهخمییایی و وسییطخ ناحیییخ 5

صرفاً بر روی دی ران نوجوان اطیع وسیطخ ان یام یرف یخ
اسک و لذا قابل تعمییر بیخ دیگیر سیخیا و از جملیخ پسیرها

صورت ییرد و سائل فرهخگی رتب با اییا سیئلخ در نظیر
یرف خ نود.

آ وزشوپیرورش نیهر شیهگ،

لیخ پیژوهمهیای تربی یی

دانشگاه آزاد اسال ی واحگ ب خورد.131-151 ،8 ،
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