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 چکیده

رویکرد روانشناسی مثبت نگر بر کاهش کمرویی و نشانه های  هراس اجتماعی در دانش آموزان پایه اول  تاثیرهدف  پژوهش حاضر 

پس آزمون و گروه کنترل که در آن تعداد  –این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون  .بود متوسطه شهرستان بهارستان

مشغول به تحصیل بودند بصورت تصادفی انتخاب شدند سپس با اجرای آزمون کمرویی  دانش آموز پسر این شهرستان که 011

 01به عنوان ابزار پژوهش قبل و بعد از اجرای آزمونها اجرا گردید، از بین آنها  (SPIN)سموعی و پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

ز روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل سپس داده های بدست آمده با استفاده ا. نفر با گروه کنترل انتخاب شدند

 میزان در توجهی قابل تفاوت درمان از پیش شرایط در گروه دو که نتایج نشان داد. مورد تحلیل قرار گرفت(  ANCOVA)کواریانس

به قبل از مداخله با روش روانشناسی مثبت نگر این تفاوت نسبت  از پس که حالی در  .نداشتند F در شده کمرویی مشاهده

و نشانه های هراس اجتماعی دانش  کمرویی کاهش در مداخالت معنی دار بود؛در واقع آموزش به شیوه ی روانشناسی مثبت نگر

 .آموزان دبیرستانی شهرستان بهارستان موثر بوده است

 

  .روانشناسی مثبت نگر، کمرویی، هراس اجتماعی: واژه های کلیدی
 

 



 مقدمه

 0به این حالت اضطرابی، فوبی یا هراس اجتماعی. اضطرابی، ترس از یک یا چند موقعیت اجتماعی است یکی از حالت های رایج
این اختالل، ترس پا بر جا از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن موقعیت ها، فرد در معرض . گفته می شود

 (.4112دادستان، )به گونه ای تحقیر آمیز عمل کندمشاهده دقیق احتمالی دیگران قرار می گیرد و می ترسد که 
در . از طریق مشخصه ترس از مشاهده و ارزیابی توسط دیگران شناخته می شود( 4اضطراب اجتماعی) اختالل هراس اجتماعی

ان را به خود موقعیت های اجتماعی افراد مبتال به هراس اجتماعی از اینکه چیزی بگویند یا عملی انجام دهند که توجه منفی دیگر

 (Murray,2003) .جلب کنند، بیمناکند

هراس اجتماعی یک اختالل اضطرابی مزمن است که مشخصه آن ترس از شرمنده شدن در موقعیت های اجتماعی و به تبع آن 

معناداری تصمیمات زندگی شده و به طور این بیماری می تواند باعث ایجاد محدودیت در شیوه . اجتناب از این موقعیت ها می باشد

 Wittchen) .های مهم برای بیمار گردد تمهم زندگی را تحت تاثیر قرار دهد و در اغلب موارد باعث از دست رفتن بسیاری از فرص

HU, Fehm,2001) 
کارهای معموال این اختالل به دوره ای دراز مدت از ناتوانی می انجامد و مبتالیان به این اختالل از آسیب های چشمگیری در 

 (.Beidel et al, 2004)روزانه، روابط اجتماعی و شغلی رنج می برند

اجتنابی خفیف در  به عنوان یک اختالل شناخته نمی شود بلکه یک رگه ی شخصیتی است که با رفتارهای اضطرابی و 0کمرویی

ش بازدارنده فرد با غریبه و آشنایان دور کمرویی را به عنوان واکن شیومی، ماتسوشیما و کوهالن .ماعی همراه استموقعیت های اجت

 گیری شکل از و دارد نوجوانان و کودکان پویایی و برکارآمدی مهمی و بازدارنده تأثیر که عمده مشکالت از یکی. تعریف کرده اند

 در اجتماعی ارتباط برقراری مشکل کند، می جلوگیری آنان در عاطفی و فکری قوای و استعدادها شکوفایی نیز و هویت سالم

  (.,Goldfried 2000)نیستند برخوردار دیگران با صحیح ارتباط برقراری توانایی ها آن از ای عده .است نوجوانان و کودکان

 اجتماعی، های موقعیت در اضطراب با که است شده تعریف اجتماعی و روانی ذهنی، مرکب و پیچیده پدیده یک عنوان کمرویی

 از متعددی تعاریف چه اگر. شود می مشخص فردی بین ارزیابی درباره نگرانی از ناشی فردی بین رفتارهای یا اجتماعی بازداری

  (.,Jones 1986)است شده تعریف دیگر افراد غیاب در بازداری و ناراحتی عنوان به عموماً کمرویی ولی است شده ارائه کمرویی

نوجوانان و بزرگساالن با این اختالل رفتاری و بازدارنده رشد شخصیت اجتماعی در هر جامعه ای در صد قابل توجهی از کودکان، 

 (.0030افروز، ) روبرو هستند که در بسیاری از مواقع، اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیت ها، خالقیت ها و ایفای مسئولیت هاست

 ها واکنش این . اند کرده تعریف سببی آشنایان یا ها غریبه با بودن به فرد منفی های واکنش عنوان به را کمرویی باس و چیک

 , Cheek & Buss)است اجتماعی رفتار وبازداری نفرت روی از نگاه کننده، ناراحت و غیرماهرانه احساسهای نگرانی، تنش، شامل

1981 .)  
2نفس عزت و اجتماعی مهارت فاقد کمرو افراد که دریافت1980 سال در باس

 را خودشان مایلند شدت به حال درعین ولی هستند 

 و اکتسابی رفتاری اساساً کمرویی.کنند می عمل غیرماهرانه فردی بین درروابط نتیجه در .بشناسند اجتماعی های انسان عنوان به

 در اگر .شود فراگیر فرد در اجتماعی مطلوب رفتار و گیرد صورت یادگیری باید آن کردن برطرف و درمان برای و است شده آموخته

 و خطرناکترین احتماالً و شده شدید های استرس دچار فرد نشود اندیشیده ای چاره افراد قبیل این غیراجتماعی رفتار مورد

                                                           
1
 - Social Phobia 

2
 - Social anxiety 

3
 - Shyness 

4
 - Self - esteem 



 

 بی فردی مشکل یک کمرویی .داشت خواهد افسردگی یا و اسکیزوفرنی مانند روانی شدید بیماریهای به ابتال برای را وضع حادترین

 هراس اجتماعی، اضطراب موجب کمرویی زیرا ،نامید اجتماعی بیماری یک آنرا توان می که گشته شایع چنان و باشد می سروصدا

 (Zimbardo,2000) . دشو می جمع با سازگاری عدم و اجتماعی های مهارت نداشتن نفس، به اعتماد عدم اجتماعی،

 و دارد پوشانی هم اجتماعی ترس فوبیای با آن عالیم رسد می نظر به که است اجتماعی فراگیر معلولیت و ناتوانی یک کمرویی

 ها، داده این گرفتن نظر در با  (.Heiser,2003)هستند اجتماعی فوبیای تشخیص های مالك دارای کمرو افراد درصد 03 تقریبا

 نشانه از ها سازه این و دشواراست اجتماعی اضطراب و اجتماعی فوبیای کمرویی، های سازه جداسازی که است این بر کلی توافق

  (. Rapee,1998)برخوردارند پوش هم های

 اجتماعی شخصیت ،رشد وبازدارنده رفتاری اختالل این با بزرگساالن و نوجوانان ازکودکان، توجهی قابل درصد ای جامعه هر در

افروز، ) است ها مسئولیت ایفای و ها خالقیت ها، قابلیت شکوفایی مانع ترین اصلی کمرویی، مواقع از دربسیاری .هستند مواجه

0031 .) 

 خود جسمانی های واکنش و احساسات افکار، به ذهنی اشتغال خود، به افراطی توجه یک کمرویی که است باور این بر زیمباردو

 بر چنین هم زیمباردو .باشد شدید و بازدارنده اجتماعی ترس یک تا ضعیف اجتماعی ناراحتی یک شامل حداقل تواند می که است

 شیوه درباره هراسند، می وجود ابراز از ویژه به کمرو افراد و است فردی بین روابط در مفرط احتیاط کمرویی که است باور این

 قلب، ضربان رفتن باال مانند اضطراب جسمانی های نشانه و شوند می دستپاچه سرعت به و بسیارحساسند خود به دیگران واکنش

 زیاد خود شخصیت منفی جنبه به کمرو افراد از بسیاری که است معتقد کیت.کنند، می تجربه را معده ناراحتی و چهره شدن سرخ

 دارند، ذهن در خود از منفی تصویری تنها نه افرادکمرو دانند، می ارزش کم را قوت نقاط و بزرگ را ضعف نقاط ها آن دارند، توجه

 اغلب که مشکالتی ازیکی  ندارند، قبول را ها آن دیگران کنند می واحساس پردازند می غیرطبیعی های قضاوت به خود درباره بلکه

 (. Keith,2000)است کمرویی و خجالت احساس دارند ذهن در نوجوانان و کودکان

 با کمرویی یافتندکه دست نتایج این به خود مطالعات در باس و چیک است، جمع در بودن از ناراحتی احساس مفهوم هب کمرویی

 باس و چیک  .است تنهایی مقابل در برتری یک صورت به دیگران با آمیزی مردم که درحالی .نیست یکسان پایین آمیزی مردم

  .باشد اضطراب تواند می آن تشخیص عالئم ترین مهم از یکی که دانند می دیگران حضور در تنش از آگاهی خود برابر را کمرویی

 افرادی اند، وکمرویی اجتماعی برخوردهای از ترس دستخوش که هستند افرادی دارند، مشکل دیگران با ارتباط در که افرادی تعداد

 و ها آن با همکاری عدم و مردم با گفتگو برای ناتوانی احساس و کنند رفتار چگونه و بگویند چه دانند نمی جمع به ورود هنگام که

 در . شود می معیوب چرخهای تکرار و اجتماع از طرد باعث خود مسائل این .دارند روزمره مسائل برای گیری درتصمیم ناتوانی نیز

 در ناسازگارانه های پاسخ و ها شناخت برنقش که شناختی های مدل نوعی از کمرویی تداوم و رشد تبیین برای حاضر، حال

 به منحصر الگوی افراد این نظری، های دیدگاه طبق .(Koydemir,2006)است شده استفاده کنند، می تأکید تجربه این فراخوانی

 رسند می باور این به و دهند می نشان کند، می عمل شده بازداری رفتار و اضطراب سطح حفظ جهت در که را شناخت از فردی

 در شناختی الگوهای نقش به شده، نوشته کمرویی درباره که متونی در چه اگر .هستند انتقادی و کننده ارزیابی خیلی دیگران که

 پیروی که شده دیده .است نامعلوم هنوز فردی بین 0بدکارکردی های روابط در ویژه به شناخت نقش اما شده، پرداخته کمرویی

 پژوهشگران رو این از میشود، تعامالت در اختالل به منجر فردی بین درروابط مطلق و غیرمنطقی خشک، بسیار تفکر ازالگوهای

 به مربوط شده تحریف های شناخت از تعاملی بافت یک در باید و است فردی بین و اجتماعی پدیده یک کمرویی که معتقدند

                                                           
1
-Dysfunction 



 

 فرد که نفسی عزت و ارزشمندی که گفت توان می رو این از .گیرد، قرار موردبررسی اجتماعی ارزیابی از نگرانی و عمومی ارتباط

 و اضطراب که هایی انسان بنابراین،. باشد داشته بدکارکردی باورهای و کمرویی با نزدیکی رابطه تواند می است قائل خویش برای

 دست به نگران و ،دارند واقعی یریتغ انتظار و گرایی کمال مانند خشک هایی طرحواره کنند می تجربه را اجتماعی گیری گوشه

  (.Buss,1980)هستند دیگران سوی از تأیید آوردن

 خاص، رابطه یک در شدن هماهنگ و پذیری جامعه برای است ممکن کمرو های انسان که معتقدند پژوهشگران زمینه این در

 رساندن حداقل به برای کمرو های انسان که اند داده نشان مطالعات این، بر عالوه .باشند داشته باالیی و غیرواقعی انتظارات

 تعاملی چرخه وارد زمانی فقط دارند اجتماعی ارزیابی نگرانی که افراد این .کنند می اجتناب اجتماعی های موقعیت از طردشدگی،

 و فردگرایی که غربی های فرهنگ در کمرویی گیری شکل در توان می نیز را فرهنگ نقش .کنند امنیت احساس که میشوند

 هم به وابسته و قدرت به احترام گرا، جمع گیری جهت بر بیشتر که آسیایی های فرهنگ در و کنند می تشویق را بودن مستقل

 مرتبط فردى بین رویدادهاى به 0اسنادى سبک نوع با اندکمرویى داده نشان همکاران و براچ. کرد مشاهده کنند، می تأکید بودن

 کودکان در نابهنجار شناختى هاى یاپردازش دیده آسیب های شناخت اند کرده بیان بسیاری پژوهشگران کلى طور به .است

در روان شناسی . پژوهش در زمینه روانشناسی مثبت گرا در دهه ی گذشته بسط و گسترش یافته است .دارد وجود وکمرو مضطرب

مثبت گرا گفته می شود شناخت توانایی ها و پتانسیل درونی آدمی و کاربرد ویژگی های مثبت افراد و خانواده ها می تواند اثر 

فزون بر درمان مشکالت روان شناختی و ناهنجاری های رفتاری به بخشی فنون و درمان های روان شناختی را بیش از پیش کند و ا

در حالی که روان شناسی بالینی به گونه ای سنتی بر کم بودها و ناتوانی  .بینجامد  باال بردن کیفیت زندگی و بهباشی افراد و جوامع

سلیگمن و همکارانش . کم تر پرداخته است های روانی می پردازد و بر انعطاف پذیری، تدبیرمندی و توان مراجعان برای بازیابی

هرچند روان شناسان از بیماری . ایجاد بنیان های روان شناسی مثبت گرا را به عنوان متمم رویکرد های کم بود مدار شروع کرده اند

ال و شکوفایی کاملی دارند، چیستی معنای زندگی و شیوه کم "های روانی و چگونگی بقای انسان در شرایط ناگوار شناخت نسبتا

 Seligman and). ردازیمانسان در شرایط مناسب فاقد دانش اند، پس اکنون هنگام آن است که به بررسی سالمت روان مثبت بپ

Patterson ,2000.)                               

 مسائل دنبال به منفی دید با اینکه مقابل در و است شده نگر مثبت روانشناسان عمده هدف اخیراً آن پیامدهای و مثبت روانشناسی

زندگی،  کیفیت بهزیستی، بهبود و افزایش دنبال به ،باشند غیره و خودکشی افکار اضطراب، استرس، افسردگی، قبیل از مشکالتی و

 پژوهشهای افکارخودکشی و استرس، افسردگی، اضطراب، وجود و آینده به نسبت مثبت افکار نبود با رابطه در .هستند شادکامی

 (. kar,2006. )کرده اند تأیید را رابطه این نوعی به همگی که است شده انجام گستردهای

، روابط 2، رشد شخصی0، تسلط محیطی4به راستی روان شناسان مثبت گرا عالقه مند به ایجاد و تقویت توانمندی ها، خودمختاری

روان شناسان . کنترل نقاط ضعف و اصالح جنبه های بد زندگی اندبا هدف  3، پذیرش خود1، هدفمندی در زندگی مثبت با دیگران

                                                           
1
 - Attributive Style 

2
- Autonomy 

3
- Environmental mastery 

4
- Personal growth 

5
- Positive relations with others 

6
- Porpose in life 

7
- Self- acceptance 



 

مبثت گرا برقراری نوعی توازن و تعادل را ضروری می دانند،  توازنی که درآن نقاط قوت و ضعف افراد با هم در نظر گرفته و درك 

پژوهش های صورت گرفته در زمینه اگرچه روان شناسان مثبت گرا بررسی آسیب شناختی را دارای اهمیت می دانند،  و از . شود

های آسیب شناختی در کارشان سود می برند، درعین حال بررسی وتهیه اطالعاتی درباره چیستی وچگونگی کارکرد افراد و عوامل 

 بیستم، قرن پایانی دهه های در (.0033،رساله دکتری بهرام جوکار) .تعدیل کننده آسیب ها در مردم هم ضروری و الزم است

 داشته فزاینده روندی مثبت شناختهای مبتنی بر شخصیتی ساختارهای به توجه همزمان با گسترش رویکرد روانشناسی مثبت نگر،

و باورهای غلط افراد بر گردد، که با این اعمال به  0شاید دلیل بسیاری از اختالالت روانی در جوامع امروزی به تفکر منفی .است

و دیگر اختالالت و ناهنجاریهای روانی می شود و نیاز امروز  0، اضطراب4همین امر باعث افسردگیزندگی خود جنبه منفی داده و 

شادی بنیادی ترین مفهوم در  .بسیاری از افراد مذکور استفاده از فنون و کارکردهای روانشناسی مثبت نگر در جامعه است

بنا به گفته سلیگمن نمی توان  .ن مفاهیم این رویکرد استروانشناسی مثبت گراست که بحث در مورد این مفهوم نیز از مهمتری

این ادعا مبتنی بر پژوهش هایی است که نتایج . با پیش بینی کننده های مشابه فرض نمود, شادی را صرفا حالتی عکس افسردگی

 (. (.seligman,2002ه ها و پیامدهای متفاوتی دارندآن نشان داده اند که هیجانات مثبت و منفی خاستگا

گسترده  و اجتماعی فیزیکی محیط از را ما و می بخشند وسعت را ما توجه مثبت هیجانهای که است باور این بر ( 2000 ) آیزن

 خالق تر عادی مواقع از بیش و آماده میکند بدیع و تازه اقدامهای و اندیشه ها پذیرش برای را ما وسعت این و میسازد آکاه تری

 شده نگر مثبت روانشناسان عمده هدف اخیراً آن پیامدهای مثبت و روانشناسی .(شریفی ،ترجمه 2004 کار، از نقل به) میشویم

 غیره و خودکشی افکار اضطراب،  افسردگی، استرس، قبیل از مشکالتی و مسائل دنبال به منفی دید با اینکه مقابل در و است

 وجود و آینده به نسبت مثبت افکار نبود با رابطه در .هستند شادکامیگی،  زند کیفیت بهزیستی، بهبود و افزایش دنبال به باشند،

کرده  تأیید را رابطه این نوعی به همگی که است شده انجام گسترده ای پژوهشهای افکارخودکشی و استرس، اضطراب، افسردگی،

 (. Carr,2004. )اند

 .دارند دنیا یا دیگران دربارة خودشان، افراد که هستند باورهایی حقیقت در آورند، هجوم می افراد ذهن به که منفی افکار از بسیاری

 برای آنان به دهی آموزش طریق از باشند، روزانه داشته زندگی در بهتری عملکرد و احساس که آن افراد برای به کمک از بخشی

 .(0031 ،محمد فرد، خدایاری.)گیرد می صورت نادرست یا منفی افکار تغییر کنترل و
 

 تحقیقروش 

 پژوهش آماری جامعه .می باشد کنترل گروه و آزمون پس-آزمون پیش با نیمه آزمایشی نوع از تجربی ای مطالعه حاضر پژوهش

 نمونه .بودند تحصیل به مشغول 14تحصیلى سال در که شهرستان بهارستان هایدبیرستان اول پایه آموزان دانش ازکلیه بود عبارت

و پرسشنامه هراس  آزمون کمرویی سموعی استفاده با که بود دبیرستان مقطع پسر آموز دانش شامل پژوهش این در آماری

 کودکان شناسایی برای ابتدا در که صورت این به .شدند انتخاب ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش به و اجتماعی است

 با که آموزانی دانش مورد در را هاآزمون شد خواسته نظر مورد مدارس مربیان از ( هراس اجتماعی) و دارای اضطراب اجتماعی کمرو

                                                           
1
- Negative thought 

2
- Depresstion 

3
- Anxiety 



 

 بعد .کنند اجرا ها آن مورد در را آزمون سپس و کنند شناسایی خود کالس در دارند مطابقت و هراس اجتماعی کمرویی های مالك

 که آموزانی دانش ،و هراس اجتماعی کمرویی مقیاس در آموزان دانش این از یک هر های نمره آوری وجمع آزمون پرشدن از

 تقسیم گواه و آزمایشی گروه به تصادفی طور به و شدند انتخاب پژوهشی نمونه عنوان به بودند کرده راکسب ها نمره بیشترین

 این در اطالعات ابزارگردآوری .شد اجرا مستقل متغیر تأثیر اجرای از بعد و قبلو هراس اجتماعی  کمرویی نآزمو سپس .شدند

 .است و پرسشنامه هراس اجتماعی کمرویی آزمون پژوهش
 

 آزمون کمرویی سموعی

سوال دارد که نحوه نمره گذاری برای سواالت با محتوای مثبت از صفر به چهار و برای  22و  ساخته( 0034)را سموعی آزمون این 

. محاسبه شده است 31/1پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ . سواالت با محتوای منفی بر عکس، یعنی از چهار به صفر است

برای روایی همزمان ضمن اجرای پرسشنامه کمرویی، . است به روش دونیمه کردن معنی دار بوده p<1110/1پایایی آن در سطح 

پایایی از نوع بازآزمایی، اجرای مجدد پرسشنامه به . معنی دار بوده است 10/1به طور همزمان با مصاحبه روانشناختی، در سطح 

ت به این صورت است نحوه پاسخدهی به سواال. معنی دار محاسبه گردیده است p<1110/1و در سطح  13/1هفته  2فاصله زمانی 

که شرکت کنندگان پس از خواندن پرسشنامه، مناسب ترین گزینه ای را که با روحیه او مرتبط است طبق گزینه های زیر انتخاب 

  (.صفر= ، هرگز4= ، گاهی اوقات0= ، بیشتر اوقات2= همیشه) می کند

 

 (SPIN) پرسشنامه هراس اجتماعی

به منظور ارزیابی هراس اجتماعی ( 4111)پرسشنامه نخستین بار توسط کانور و همکاران این(: SPIN) پرسشنامه هراس اجتماعی

اعتبار آن با روش بازآزمایی در گروه هایی با تشخیص اختالل . این پرسشنامه از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است. تهیه گردید

گزارش شده است و برای /. 12در یک گروه بهنجار ( ضریب الفا) نبوده و مزیت همسانی درونی آ/. 31تا /. 33برابر  هراس اجتماعی

ماده است که  03این پرسشنامه دارای . گزارش شده است/. 31و ناراحتی فیزیولوژیکی /. 10، اجتناب /.31مقیاس های فرعی ترس 

درجه ای،   اساس مقیاس لیکرت است و بر ( ماده 2) و ناراحتی فیزیولوژیکی( ماده 3)، اجتناب(ماده 1) ترسبرای مقیاس فرعی 

 .درجه بندی شده است

 

 روش اجرا و تحلیل

بعد از آن گروه آزمایش . اجرا گردید( طبق پکیج آموزشی)  پس از انتصاب تصادفی آزمودنی ها از گروه آزمایش و گواه، پس آزمون 

ساعتی در اتاق مشاوره مدرسه تحت آموزش روانشناسی مثبت نگر قرار گرفتند در  0/ جلسه  01بعد از اجرای پیش آزمون، در 

جلسات  آزمون پس از اجرای پیش. س آزمون بعمل آمددر پایان مداخله پ. حالیکه گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرده بود

 . جلسه به طول انجامید 01ت به طور کلی آموزش مثبت نگری به مد .آموزش برای گروهها اجرا گردید

 

 یافته های پژوهش



 

 توصیف آماری متغیرها وشاخص ها درگروه ها ( الف

در این بخش ابتدا توصیفی آماری از شاخصها و متغیرها به عمل آمده، سپس تفاوت احتمالی گروه ها در مراحل مختلف سنجش 

نمرات کمرویی و ابعاد هراس اجتماعی دانش آموزان در مراحل براین اساس میانگین و انحراف معیار. مورد بررسی قرار می گیرد

 .پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل گزارش می شود
 اطالعات توصیفی میزان فرسودگی تحصیلی مولفه های آن به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها. 1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 کمرویی

 آزمایش
 51/6 33/525 51 پیش آزمون

 35/7 4/505 51 پس ازمون

 کنترل
 22/2 33/521 51 پیش آزمون

 64/7 27/525 51 پس ازمون

ترس 

 اجتماعی

 آزمایش
 74/2 53/55 51 پیش آزمون

 33/2 20/51 51 پس ازمون

 کنترل
 12/2 47/55 51 پیش آزمون

 27/2 33/52 51 پس ازمون

اجتناب 

 اجتماعی

 آزمایش
 10/5 60/25 51 پیش آزمون

 14/2 07/20 51 پس ازمون

 کنترل
 01/2 53/22 51 پیش آزمون

 55/5 05/25 51 پس ازمون

هراس 

 فیزیولوژی
 آزمایش

 76/5 40/55 51 پیش آزمون

 75/2 53/5 51 پس ازمون



 

 کنترل
 51/5 13/55 51 پیش آزمون

 45/2 50/40 51 پس ازمون

به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و  0اطالعات توصیفی میزان کمرویی و مولفه های هراس اجتماعی در جدول 

همچنان که مالحظه می شود میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نسبت به . کنترل و نیز کل افراد نمونه ارائه شده است 

 . نشان می دهدپیش آزمون در تمامی متغیرها کاهش 

 

 آماری فرضیات پژوهش لیتحل( ب

گیرد، در این پژوهش، تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش  آمار استنباطی بخش اصلی تحلیل آماری را در بر می     

موضوع تحقیق  کم رویی و  ابعاد هراس اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفته است و فرضیات مطابق با

 .طراحی شده است که برای سنجش آنها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است

در بکار گیری روش های آماری پارامتریک، ابتدا باید مفروضات آزمون مورد تایید قرار بگیرد تا بتوان از آزمون مورد نظر استفاده 

استقالل مشاهدات، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، همگنی واریانس ها، »یانسکرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات روش تحلیل کووار

از آنجا . خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته و همپراش و همگنی شیب های رگرسیون در گروههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت

 .گزارش شده است 4ن در جدول که تمامی این مفروضات برقرار بوده است آزمون تحلیل کوواریانس اجرا و نتایج آ
 نتایج ازمون تحلیل کوواریانس در متغیرهای پژوهش. 2جدول

 متغیرها
شاخص 

 آماری
SS df F Sig توان آزمون اندازه اثر 

 کمرویی

 11/1 21/1 110/1 20/41 0 33/0102 پیش ازمون

 11/1 01/1 110/1  11/0 0 41/110 گروه

     43 21/0101 خطا

     01 211313 کل

ترس 

 اجتماعی

 32/1 40/1 10/1 00/3 0 32/21 پیش ازمون

 10/1 00/1 114/1 33/00 0 20/11 گروه

     43 1 33/0 خطا

     01 3111 کل



 

اجتناب 

 اجتماعی

 13/1 111/1 14/1 1/ 4 0 10/0 پیش ازمون

 41/1 11/1 03/1 0/ 3 0 3/   گروه

     43 10/011 خطا

     01 04311 کل

هراس 

 فیزیولوژی

 1/ 1 110/1 11/1 14/1 0 00/1 پیش ازمون

 13/1 111/1 10/1 40/1 0 11/0 گروه

     43 24/032 خطا

     01 0433 کل

محاسبه شده، مشاهده می شود که بین  Fنشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب  4نتایج جدول 

در مرحله پس آزمون « آزمایش و کنترل»میانگین های تعدیل شده نمرات کم رویی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی

نتیجه گرفته می شود که فرض صفر رد شده  4بنابراین با توجه به نتایج جدول(.P<0.05)تفاوت معناداری مشاهده می شود

زش مـثبت اندیشی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتری بر کاهش کمرویی دانش واستفاده از آمو

درصد کل واریانس یا تفاوت های فردی در کم  01بوده است، یعنی 01/1« معنادار بودن عملی»میزان این تاثیر.آموزان داشته است

 . ت اندیشی بوده استرویی دانش آموزان کالس مربوط به روش آموزش مـثب

محاسبه شده، مشاهده می شود که بین  Fنشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب  4نتایج جدول

در مرحله پس « آزمایش و کنترل»میانگین های تعدیل شده بعد ترس اجتماعی تحصیلی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی

بنابراین نتیجه گرفته می شود که استفاده از آموزش مـثبت اندیشی در شرکت (. P<0.05)ه می شودآزمون تفاوت معناداری مشاهد

میزان این . کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتری بر کاهش ترس اجتماعی دانش آموزان داشته است

یا تفاوت های فردی در ترس اجتماعی  دانش آموزان درصد کل واریانس  00بوده است یعنی  00/1« معنادار بودن عملی»تاثیر

 .کالس مربوط به روش آموزش مـثبت اندیشی بوده است

محاسبه شده، مشاهده می شود که بین  Fنشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب  4نتایج جدول 

« آزمایش و کنترل»ژی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهیمیانگین های تعدیل شده نمرات اجتناب اجتماعی و ترس فیزیولو

بنابراین نتیجه گرفته می شود که استفاده از آموزش مـثبت (. P>0.05)در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده نمی شود

یولوژی دانش آموزان اندیشی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتری بر اجتناب اجتماعی و ترس فیز

 .نداشته است

 

 گیری نتیجه و بحث



 

 دانش و هراس اجتماعی کمرویی درکاهش آموزش روانشناسی مثبت نگر آیا که شد پرداخته پرسش این بررسی به پژوهش این در

 آموزان دانش کمرویی عالیم کاهش در روش این که داد نشان حاضر پژوهش از حاصل نتایج خیر؟ یا است مؤثر دبیرستانی آموزان

 یکی .شد تأیید و هراس اجتماعی کمرویی عالئم کاهش درروانشناسی مثبت نگر  کارآمدی بر مبنی پژوهشی فرض یعنی .مؤثراست

 زندگی بر آن منفی تأثیرات کاهش نتیجه در هراس اجتماعی و کمرویی های نشانه کاهش موجب تواند می که درمانی های شیوه از

 صورت به را خود اهداف روان شناسان مثبت گرا  .است آموزش به شیوه ی روانشناسی مثبت نگر شود، دانش آموزان دبیرستانی

یافته های پژوهش حاضر با پژوهش تاثیرآموزش گروهی تکنیک های خود گویی . آموزش می دهند شادی و شادکامی در زندگی

، (0014، بشیرپور و همکاران،(0010حسن آبادی،)ای و پژوهش ه( 0014مقیمیان و کریمی،)مثبت بر هراس اجتماعی دانشجویان

 .استهمسو ( 0033صالحی،)و ( 0033زنجانی و همکاران،)

در برنامه ریزی های مرتبط جهت کاهش کمرویی و هراس اجتماعی با توجه به یافته های فوق پیشنهاد می شود آموزش و پرورش 

آنجا که جامعه مورد نظر در این پژوهش پسران بودند بهتر است پژوهش از .  توجه بیشتری به روانشناسی مثبت نگر داشته باشد

های دیگری در راستای تعیین نقش جنسیت بر کارآمدی روانشناسی مثبت نگر درکاهش عالیم کمرویی و هراس اجتماعی انجام 

 .گیرد

 

 

  



 

 :منابع

 .اول چاپ رشد، انتشارات  :تهران .داورپناه .فروزنده :ترجمه. بین خوش کودك ).0030 ( پی. ای مارتین سلیگمن،

 .زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد. دکتر حمزه گنجی. گنجی، مهدی

کولی دبلیو کونولی، ترجمه منصور بیرامی : نویسنده ؛شناسی مثبت و خانواده درمانی روان، به نقل از کتاب (4111) سلیگمن و سیکزنت میهای،

 (.و مریم چمنی وش

 .تکنولوژی آموزشی دانشگاه تهران -به نقل از انجمن علمیموسسه جانسون 

 گنبد شهرستان در بزهکار نوجوانان اجتماعی فردی سازگاری بر اجتماعی های مهارت آموزش اثربخشی بررسی (0034)  محمد عاشور کوچکی،

 .چمران اهواز شهید دانشگاه مشاوره، ارشد کارشناسی نامه پایان. کاووس

 .تربیتی علوم و شناسی مجله روان . اسالمی دیدگاه بر تأکید با درمانگری درروان نگری مثبت کاربرد( 0031 )محمد فرد، خدایاری

 .؛ استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز(0033)رساله دکتری بهرام جوکار

 .رشدانتشارات  :تهران .زند نجفی جعفر و شریفی پاشا حسن ترجمه .انسان نیرومندیهای و شادمانی علم  :مثبت روانشناسی(2006 . )آالن کار،
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