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 آموزان اضطراب اجتماعی دانشو ارزیابی تاثیر کنترل هیجان بر مثبت اندیشی  
 4عباس میر   ، 3، حجت رنجبر نوری 2علی اکاتی،  1سمیه نخعی 

 

 چکیده 

اجتماعی دانش اضطراب  اندیشی  بر مثبت  تاثیر کنترل هیجان  ارزیابی  پژوهش  این  از  پژوهش حاضر  هدف  بود. روش  آموزان 

آموزان مقطع متوسطه دوم آماری پژوهش شامل دانشپس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه  –آزمایشی با طرح پیش آزمون  نیمه 

بود.    1400  -1401نده به مراکز آموزشی و بالینی شهر زاهدان در سال تحصیلی  مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی مراجعه کن

از آن آموز به روش نمونه دانش  40از بین جامعه آماری   انتخاب و در ادامه هر یک  گیری به روش نمونه ها  گیری در دسترس 

مل پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و  نفر( جایگزین شدند. ابزار پژوهش شا 20نفر( و کنترل )20تصادفی در دو گروه آزمایش )

 90جلسه    8، پرسشنامه اضطراب اجتماعی الجرسا و آموزش کنترل هیجان بود. آموزش کنترل هیجان به صورت  ویسنیکی

های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس  ، اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. دادهدقیقه ای به گروه آزمایش ارایه شد

های پژوهش نشان داد که کنترل هیجان  نتایج تجزیه و تحلیل یافتهک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  ت

ای که افراد مورد مطالعه در گروه آزمایش در مرحله پس  آموزان موثر است؛ به گونهدر مثبت اندیشی اضطراب اجتماعی دانش

. با توجه به نتایج به دست آمده  p)<005/0 (بیشتر و اضطراب اجتماعی کمتری دارند  آزمون به طور معناداری مثبت اندیشی

های کمکی موثر در بهبود مثبت اندیشی و کاهش  شود که از کنترل هیجان به عنوان یکی از درماناز این پژوهش پیشنهاد می

 آموزان استفاده شود. اضطراب اجتماعی دانش

 ، اضطراب اجتماعی، مثبت اندیشی: کنترل هیجانهای کلیدی واژه
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 مقدمه 

ها را به خود دچار کرده است. این بیماری قرن بیست ویکم نسبت قابل توجهی از انسان   بیماری  به عنوان شایع ترین  اضطراب

آموزی در جوامع دانش  اجتماعی  زمینه اضطراب  تحقیقات در  ن تاثیر مخربی داشته باشد. اتواند بر چگونگی تفکر و رفتار انسمی

موفقیت و پیشرفت ازبا اهمیت است ،زیرا    ایآموزان مساله ها دارد و اضطراب در بین دانشنشان از میزان باالی اضطراب در بین آن 

آموزان دارای اضطراب  دارد. نسبت بسیار باالی دانشها را ازرسیدن به جایگاه ویژه و شایسته باز میکاهد و آنمی  تحصیلی آنان

خیلی از    .(1389مهدیزاده اشرفی،  )حسینی،تحقیق در زمینه مورد مطالعه است.در کشور نشان دهنده اهمیت انجام    تماعیاج

شوند،  های اجتماعی مثل کنفرانس دادن ،صحبت کردن در جمع یا مصاحبه کاری دچار اضطراب میافراد در بعضی از موقعیت 

کند.اختالل اضطراب اجتماعی  ها، فرق میا استرس فقط در بعضی موقعیتبا خجالتی بودن یولی اختالل اضطراب اجتماعی  

ارزیابی دیگران قرار های اجتماعی میشامل ترس شدید از حضور در موقعیت شود مخصوصا وقتی قرار باشد مورد قضاوت یا 

توانند آنقدر ترسناک باشند  میها  ها موقعیتکنند. بعضی وقتهای اجتماعی اجتناب میبگیرند، در نتیجه از حضور در موقعیت

ها آسیب ها میدانند که ترسشان غیر منطقی هست و به آنآنها که حتی با فکر کردن به آن دچار اضطراب شوند. اغلب  برای آن

  ،ترس از اینکه دیگران بفهمند من مضطربم   ،توانند آن را کنترل کنند. عالیم اضطراب اجتماعی اغلب به صورتما نمیارساند  نمی

، ترس از تصادفی  های اجتماعی روز مره، اضطراب بیش از حد در موقعیتنگرانی شدید قبل از حضور در یک موقعیت اجتماعی

  ترس شدید از دیده شدن یا قضاوت شدن توسط دیگران  و ، عدم حضور در مدرسه یا محل کار به دلیل اضطراب  رنجاندن دیگران

گیری سالم هویت و نیز شکلد و از  اثیر باز دارنده بر کار آمدی و پویایی نوجوانان داریکی از مشکالت عمده که ت  کند.بروز می

های الزم  کند، مشکل برقراری ارتباط اجتماعی و نداشتن مهارتشکوفایی استعدادها و قوای فکری و عاطفی آنان جلوگیری می

شخصی است. احساسات، افکار و نظرات شخصی است. افراد و نظرات    اجتماعی است. یکی از این مشکالت نداشتن جرات در ابراز

ها سو استفاده  توانند از حقوق حقه خود دفاع کنند و غالبا مردم سلطه گر از آن کنند که نمیراد بی جرات به کرات بیان میاف

ها عزت نفس پایینی دارند و در اوضاع و احوال جمعی مضطرب و ناراحت هستند. عدم توانایی در ابراز حقوق شخصی کنند. آنمی

در نهایت، احساس گناه و پشیمانی به بار می آورد و گاهی منجر به خشم هایی در سطح    شود ونفرت خفه کننده میمنجر به  

توانند احساسات واقعی خود را بیان کنند و از  شوند و نمیغیر منطقی می شود. در موقع اضهار عقایدشان دچار اضطراب می

 (1388،)مهرابی زاده هنرمند، تقوی ، عطاری .آیندهای نامعقول بر نمیعهده خواهش

یکی از متغیر های مورد مطالعه این تحقیق تنظیم هیجان است ، تنظیم هیجان به فرآیندهایی که انسان جهت اعمال کنترل بر  

افعال ،حاالت و فرآیندهای درونی که انجام می دهد، اشاره دارد. بررسی متون و مطالعات روانشناختی نشان می دهد که تنظیم  

،سیچتی،اکرمن و  5،1991ن سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی است )تامپسون هیجان ،عامل مهمی در تعیی

،انزوای اجتماعی  (6،1995ایزارد  ( و اختالل برون ریز )مانند  و نقص در آن با اختالالت درون ریز )مانند افسردگی ، اضطراب 

افزایش  راهبرد آگاهانه و غیر آگاهانه ای می شود که برای    بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه ( ارتباط دارد. تنظیم هیجان شامل همه

های هیجانی اطالعات  شود. پاسخبرده می  ، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار، حفظ و کاهش مولفه های هیجانی

گیرند که در مواجهه با هیجانات چگونه  ها یاد میکند با این اطالعات انسانمهمی درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم می

ودر    به کار برند  هاکنند ، چه راهکار هایی را در پاسخ به هیجانرفتار کنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت کالمی بیان  

نتایج حاکی است که آموزش گروهی    ( 1393، بافنده ،های خاص چگونه با دیگران رفتار کنند )ستار پور، احمدیزمینه هیجان 

 استرس دارد های افسردگی ،اضطراب و  های ویژه اختالل و کاهش نشانهتنظیم هیجان تاثیر مثبتی بر عدم تنظیم هیجان و نشانه

، موجب بهبودی  ، تنظیم هیجان عالوه بر تاثیرات مثبت بر بهزیستی ذهنیهای مختلفبر اساس پژوهش (7،2006)گراتز و گاندر

 
5 Thompson 
6 Ciccchetti, Ackerman & Izard 
7 Gratz & Gunderson 
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جورگین سین9،2004و گروس 8  )جان  شودمانی میسالمت جس اسچریر،؛  دزیج،جانسون  کول  متغیر    (1996،  اندیشی  مثبت 

  های زندگی تمام جنبهدراجتماعی  اثرات منفی اضطرابکه با توجه به دیگری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است 

این عوامل و تال از عظیمدر جهت کاهش آنش  بررسی  آنجایی که جامعه دانش آموزان یکی  از  دارد.  زیادی  اهمیت  ترین ها 

شت لذا پژوهش  های روانی خواهند دا، باورهای مثبت آن نقش موثری در سالمت روان و مقابله با ناراحتی  های جامعه استگروه

 (1388)غباری بناب ، ناب ناپذیر استهای اجتدر این حوزه از ضرورت 

راجرز و آبراهام مازلو  گرا است. که ریشه در تفکر روانشناسانی چون کارل  از نظریه روانشناسی مثبتای  اندیشی زیر مجموعهمثبت

. در مقاله جامعی روانشناسی مثبت گرا را (1390،)بهاری  است  دارد وامروزه به سرعت در حال گسترش  )روانشناسی انسان گرا(

های مثبت و صفات فردی مثبت و نهادهایی است که رشد  روانشناسی مثبت گرا مطالعه علمی تجربه"چنین تعریف کرده اند : 

اینکه به آسایش روانی وکارکرد بهینه میها را تسهیل مین آ پردازد، در بدو امر شاید یک  کنند. روانشناسی مثبت باتوجه به 

کنند در  های روانشناختی را تحمل می، اما باور ما این است افرادی که شدیدترین فشارپیوست روانشناسی بالینی به نظر برسد

در پی خشنودی بیشتر و لذت    یافتن از درد و رنج هستند. افراد دچار مشکل زندگی به دنبال امری به مراتب بیشتر از تسکین  

ها به دنبال  ، آناند نه اصال نقاط ضعف، آنان به دنبال ساختن نقاط قوتبیشتر و رضایتمندی بیشترند تا صرف کمتر کردن نگرانی 

شود. تفکر  با دفع درد و ناراحتی حاصل نمیاند. بدیهی است که این شرایط به سادگی و  زندگی معنادار و دارای قصد و هدف

اهدافشان سوق  ها را به سوی اعمال و حرکاتی در جهت  مثبت ویژگی کلیدی رفتار انسانی است ،که افراد را برانگیخته و آن

به اهداف  ، نظم بخشی رفتار ، احساسات و حاالت و نگرش فرد و... فرایندی ضروری برای رسیدن  ریزیبرنامه  دهد. پیش بینیمی

 باشد.  المت فرد میو در نتیجه س

، بلکه تاکید بر بهبود مان و یا آسیب شناسی نیست، درای متمرکز بر جنبه های منفیهآموزش مثبت اندیشی به معنای فعالیت

و سالمت فعالیتبهزیستی  طریق  از  میروان  رفتاری  و  شناختی  مثبت  آثار  افزایش  به  منجر  که  است  و    10)بانوس  شود هایی 

بیرانوند،  ؛2017 همکاران، و  آباد  اسفند  ،شمس  ،1394کاکاوند  میکاییلی  و  ملکی  قرا  ،صبحی  ،نریمانی  (.  1397؛کیامرثی 

های  های مثبت و هم درباره رویدادها و داشتهشامل آموزش فکر کردن به صورت متفاوت هم درباره رویدادها و داشتهاندیشی  مثبت

 (11،2014لیگمن و سیکزنت میهالی ت )ساسمنفی و ارزش نهادن به داشته 

هستند و این افراد نقش حساس و مهم در اجتماع بر عهده دارند. نتایج به  آموزان  با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه دانش

تحقیق حاضر خود می از  آمده  برنامهدست  و  آینده  تحقیقات  برای  مبنایی  و مشاورهریزیتواند  آموزشی  بهبود های  ای جهت 

در پژوهش حاضر تالش شده است تا    ، از این روهای اجتماعی مد نظر قرار بگیردآموزان و کاهش آسیباضطراب اجتماعی دانش

تنظیم هیجان   رویکرد  دانش  برتاثیر  اجتماعی  اضطراب  اندیشی  بررسی شمثبت  رویکرد در آموزان  این دو  تاثیر  ود، در مورد 

اساسی در این پژوهش آن است که آیا کنترل هیجان بر مثبت اندیشی  ای مستند مشاهده نشد. سوال  مطالعات داخلی مطالعه

 آموزان موثر است یا نه ؟ تماعی دانشاضطراب اج

: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استروش  

نمونهجامعه روش  و  نمونه  کلیه    : گیری،  شامل  پژوهش  آماری  مقطعجامعه  آموزان  به    دانش  مبتال  دوم  متوسطه 

آماری از بین جامعه  است.  1400-1401آموزشی و بالینی شهر زاهدان در سال تحصیلی  اجتماعی مراجعه کننده به مراکز  اضطراب 

  نفر(20ها به روش تصادفی در دو گروه آزمایش )، ودر ادامه هر یک از آنگیری در دسترس انتخابدانش آموز به روش نمونه  40

 جایگزین شدند.  نفر(20و کنترل )

 
8 John 
9 Gross 
10 Banos 
11 Seligman, & Csikszentmihalyi 
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جلسه قرار گرفت. در این مرحله گروه کنترل هیچ گونه    8پس از آن گروه آزمایشی در معرض مداخله تنظیم هیجان به مدت  

، پس آزمون  و کنترلآزمایش    ، از گروه جلسه مداخالت روانشناختی برای گروه آزمایشی   8پس از گذشت  ای دریافت نکرد.  مداخله

 . مل آمد به ع 

ها در مراکز آموزشی و بالینی اختالل اضطراب اجتماعی ،توانایی برقراری ارتباط با دیگر  های ورود شامل حضور آزمودنیمعیار 

والدین ،نمره باال در اضطراب اجتماعی و عالقمند به شرکت در پژوهش. معیارهای خروج شامل  داشتن رضایت از  ، اعضای گروه

 .  مثبت اندیشی و اضطراب اجتماعی  پرسشنامه رل هیجان و پاسخگویی قبلی دانش آموزان بههای آموزشی کنت:برنامه

ای اینگرام گزینه  5: برای گرد آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد  (1988)  1مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکیپرسشنامه  

، اغلب 5=: همیشه  اند ازکه به ترتیب عبارت  5تا    1. این پرسنامه با طیف لیکرت از شماره  ( استفاده شد1988و ویسنیکی )

(  2007، بولتن و دیگران )، ویسنیکی، تشکیل شده است. با توجه به پژوهش اینگرام1، هرگز=2=  ، به ندرت3=گاهی،  4اوقات=

و از روایی و پایایی الزم نیز برخوردار است. در ایران نیز پایایی آزمون   ای برای بررسی تفکر مثبت مناسب استاین ابزار سنجه 

(.  1388،هاشمی  تعیین گردیده است )  0/ 95دو نیمه کردن  و بر اساس روش    94/0مهارت مثبت اندیشی براساس آلفای کرونباخ  

 محاسبه کرده است. 89/0از آلفای کرونباخ برابر را با استفاده  مثبت اندیشی پایایی پرسشنامه (،1391همچنین کریمی )

آیتم دارد و از سه زیر    18( ساخته است. این مقیاس  1998)  12: این مقیاس را الجرسا و لوپزپرسشنامه اضطراب اجتماعی

در موقعیت های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی تشکیل شده  مقیاس ترس از ارزیابی منفی ، اجتناب اجتماعی و اندوه  

ده مقیاس های ترس و  و ضریب آلفای کرونباخ خر  94/0تا    89/0ای از  روزه ( در دامنه3-7است. ضریب باز آمایی )در فاصله  

( ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی را به 1392استوار و رضویه )گزارش کردند.  89/0و  91/0اجتناب را به ترتیب 

 به دست آمد.  68/0گزارش کرده اند. در پژوهش حاضر ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ  87/0و  93/0ترتیب 

اداره آموزش و پرورش شهر زاهدان ین پژوهش به این صورت بود که محقق پس از کسب اجازه از  : شیوه اجرا در اروش اجرا

برای جمع آوری داده ها از نمونه دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی در مرکز کلینیک روانشناختی هم اندیش حضور یافت.  

مون قرار گرفتند. بعد از انتخاب نمونه به کمک مشاوران  سپس به انجام مصاحبه بالینی پرداخت و آزمودنی ها مورد مصاحبه و آز

مستقر در مدارس،ابتدا پرسشنامه مثبت اندیشی واضطراب اجتماعی در اختیار هریک از آنان قرار گرفت در ادامه پس از اتمام  

ها در دو  ، آزمودنیآموزاننش، و اطمینان از میزان مثبت اندیشی پایین واضطراب اجتماعی باال در داهاپاسخگویی به پرسشنامه

های آموزشی تنظیم هیجان خدمات  ، دورهو بعد از انتخاب دانش آموزان دارای اختالل  گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

هفته بر روی    8ها ارایه شد. سپس بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده به مدت  روانشناختی و مداخالت درمانی برای آن 

پس از اتمام این  ای را دریافت نکردند.  روه آزمایش اجرا شد. این در حالی بود که گروه کنترل هیچ مداخلهندگان گنشرکت ک

دوره هر دو گروه برای بدست آوردن نمره های پس آزمون توسط پرسش نامه های مذکور مجددا ارزیابی شدند. در این پژوهش  

دقیقه ای روی گروه   90جلسه    8کل ارایه شده توسط گراس طی  ، مبتنی بر پروتآموزش تنظیم هیجان بر اساس مدل گراس

 (13،2002)گراس دریافت کننده آموزش مهارت تنظیم هیجان گراس انجام شد 
 

ی محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان : خالصه1جدول  

 تکالیف  تغییر مورد انتظار  محتوا  هدف  جلسه 

1 

برقراری 

 درمانی ارتباط

معارفه و آشنایی، اشتراک اهداف جلسات 

آموزشی با تمام اعضای گروه شامل توضیح قوانین  

برقراری رابطه بهینه ما 

روان بین اعضا و با 

 شناس

مشخص کردن اهداف  

 خود از شرکت در گروه 

 
12 Ingram & Wisnicki 
13 grass 
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گروه، برقراری ارتباط با اعضا و اجرای پیش 

 ها بندی آنآزمون، ارائه برنامه جلسات و زمان

2 

-ارائه آموزش هیجانی؛ شناخت هیجان و موقعیت موقعیتانتخاب

های برانگیزاننده از طریق آموزش تفاوت عملکرد  

ها اطالعات راجع به ابعاد گوناگون  انواع هیجان

-هیجان و تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت هیجان

 ها

توانایی تشخیص  

انات طبیعی و هیج

مشکل ساز و توانایی 

تمایز میان هیجانات 

 مختلف 

ارائه گزارش از بیان 

هیجانات مختلف در  

های موقعیت

 برانگیزاننده 

 

ارزیابی میزان  

 پذیری و  آسیب

-مهارت

 هیجانیهای

 اعضا

بررسی تکالیف جلسه قبل، مطرح کردن عملکرد  

ها،  ها در فرآیند سازگاری انسان و فواید آنهیجان

ها در برقرار کردن ارتباط با دیگران و  نقش هیجان

دهی و  ها و همچنین سازمانتاثیرگذاری روی آن

 برانگیزاندن رفتار بین اعضا

ارزیابی در  توانایی خود 

جهت شناختن تجارب 

هیجانی خود و  

راهبردهای خود  

 تنظیمی  

های از  ارائه مثال

 تجارب واقعی

4 

ی قبل، ایجاد تغییر در  تکالیف جلسهبررسی  موقعیت اصالح 

ی هیجان جلوگیری از انزوای موقعیت برانگیزاننده

 اجتماعی و اجتناب 

به کارگیری راهبردهای 

حل مسئله و اصالح  

 موقعیت

گفتگو، اظهار وجود و  

 حل تعارض 

5 

 آموزش 

 هایمهارت

 توجه 

بررسی تکالیف جلسه قبل، تغییر توجه، توقف 

 نگرانی کردن نشخوار فکری و 

توانایی به کارگیری  

 مهارت تغییر توجه

ارائه گزارش از تغییر  

 توجه در گروه

6 

ارزیابی 

شناختی و 

 بازارزیابی

های بررسی تکالیف جلسه قبل، تغییر ارزیابی

ها های غلط و اثرات آنشناختی، شناسایی ارزیابی

 های هیجانیبر روی حالت

تشخیص پی بردن به  

 پردازش ذهنی 

اجرای تمرینات 

راهبردهای ارزیابی  

شناختی در زندگی  

 روزمره

7 

 آموزش ابزار  

 هیجان 

بررسی تکالیف جلسه قبل، تغییر پیامدهای 

رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان مواجهه اصالح  

 های محیطی رفتار از طریق تغییر تقویت کننده

توانایی شناسایی میزان 

و نحوه استفاده از  

راهبرد بازداری و  

رسی پیامدهای بر

 هیجانی آن 

تمرین ابزار هیجانی با 

توجه به استفاده از  

های تعدیل پاسخ روش

 هیجانی 

8 

ارزیابی و 

 کاربرد 

 بررسی تکالیف جلسه قبل، بررسی مجدد و 

 بررسی میزان نیل بهرفع موانع کاربرد، 

و  فردی  انجام  اهداف  موانع  رفع  و  بررسی  گروه، 

 تکالیف، 

 آزمون اجرای پسجمع بندی کلی و 

توانایی به کارگیری  

های آموخته مهارت

های  شده در محیط 

 طبیعی 
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 نتایج 
 
 

 در این بخش ابتدا یافته های توصیفی متغیر ها به تفکیک دو گروه گزارش می شود.

 

 

 

     
ازه گیری به تفکیک گروه  . میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی و مثبت اندیشی در دو مرحله اند2جدول 

آزمایش و کنترلهای   

 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی و مثبت اندیشی به تفکیک برای دانش آموزان گروه آزمایش   2در جدول 

 و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است.

ا بررسی  منظور  آموبه  دانش  اجتماعی  اضطراب  اندیشی  مثبت  بر  هیجان  کنترل  تاثیر  آرزیابی  از  تحلیل زان،  های   زمون 

استفاده شد. پیش از انجام این آزمون مفروضه های  MANCOVA  وتحلیل کواریانس چند متغیره      ANCOVAکواریانس

از توزیع اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و داده های متغیرها  –توزیع نمرات با استفاده از آزمونکولموگروف  آماری نرمال بودن  

نداشتند تخطی  و  P  ،23/0  = z>05/0)نرمال  اندیشی  ماتریس  T41/0z=     ،05/0<pمثبت  همسانی   ، اجتماعی   (اضطراب 

( که با توجه به عدم تخطی از مفروضه  p    ،23/1=M>05/0کوواریانس ها با استفاده از آزمون ام باکس مورد بررسی قرار گرفت ) 

 است.  های ذکر شده استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بال مانع

 نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه مثبت اندیشی در گروه آزمایش و گروه کنترل. 3جدول 

 SS DF SS F P Eta منبع تغییرات

 001/0 259/936 991/12270 1 1270/991 پیش آزمون 
972/0 

 

 پیش آزمون  پس آزمون 
 گروه متغیر

SD M SD M 

535/2  46/23  288/3  42/25   ترس از ارزیابی منفی  
 
 

 آزمایش 

 
 
 

957/3  24/20  518/3  20/23  
اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت  

 های جدید 

918/2  98/17  098/3  67/20 اجتماعی و اندوه عمومی اجتناب    

642/18  55/98  044/19  35/94  مثبت اندیشی  

843/3  40/24  858/3  92/24   ترس از ارزیابی منفی  
 
 

 کنترل

 
 
 

002/3  81/21  251/3  40/22  
اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت  

 های جدید 

012/3  45/19  305/3  94/19  اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی  

996/17  71/95  056/18  18/95  مثبت اندیشی  
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 003/0 125/10 701/132 1 132/701 مثبت اندیشی 
225/0 

 

 38 484/903 خطا 
106/13 

 

   

     39 12836/584 کل

نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات مثبت اندیشی در گروه های آزمایشی و کنترل ، در مرحله پس   3در جدول  

(  . از رو p<01/0معنادار است )  01/0و در سطح آلفای     125/10آزمون نشان داده شده است . مقدار به دست آمده برابر با  

گیرد. براین اساس و با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در  فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می  

پس آزمون ، می توان نتیجه گرفت که برنامه کنترل هیجان موثر بوده و موجب افزایش مثبت اندیشی در دانش آموزان مبتال به 

 اختالل اضطراب اجتماعی شده است.

های آموزان گروه ریانس چند متغیری برای مقایسه اضطراب اجتماعی دانش های اعتباری کووا نتایج تحلیل شاخص  . 4جدول 

 آزمایش و کنترل 

 F DF Eroor DF P مقادیر   آزمون  اثر

 گروه

 001/0 33 3 848/14 573/0 اثرپیالیی

 001/0 33 3 848/14 427/0 المبدای ویلکز

 001/0 33 3 848/14 350/1 اثر هتلینگ 

 001/0 33 3 848/14 350/1 بزرگترین ریشه روی 

همانطور که مشاهده می گردد سطح معناداری هر چهار آماره چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز،اثر هتلینگ  

آزمایش و کنترل ،در پس  (. بین میزان اضطراب اجتماعی دو گروه  p<01/0است.   )  01/0وبزرگترین ریشه روی ، کوچکتر از  

آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس می توان گفت برنامه کنترل هیجان بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان 

راب اجتماعی ، آزمون موثر بوده است. به منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک از زیر مقیاس های اضط

 .اثرات بین آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل در ادامه ارایه شده است

 آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه زیر مقیاس های اضطراب اجتماعی گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون . 5جدول 

Eta P F MF DF SS متغیر منبع 

270/0  001/0  965/12  823/17  1 823/17  بین گروهی 

 درون گروهی 

اختالل  

375/1    هراس   35 114/48  

256/0  001/0  043/12  311/46  1 311/46  بین گروهی 

 درون گروهی 

اضطراب  

845/3    جدایی   35 592/134  

183/0  008/0  831/7  145/33  1 145/33  بین گروهی 

 درون گروهی 
ترس 

232/4    اجتماعی   35 134/148  

اثرات بین آزمودنی برای مقایسه زیر مقیاس های اضطراب اجتماعی ، در دانش آموزان گروه های    5در جدول   نتایج آزمون 

به دست آمده ، برای هر سه  Fآزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارایه شده ، مقدار 

(. با توجه با پایین تر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون p<01/0معنادار است )  01/0در سطح  زیر مقیاس  
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، چنین نتیجه می شود که برنامه کنترل هیجان موثر بوده و موجب کاهش عالیم اضطراب اجتماعی دانش آموزان مبتال شده  

 است.

 و نتیجه گیری بحث  

این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر کنترل هیجان بر مثبت اندیشی اضطراب اجتماعی دانش آموزان در شهر زاهدان انجام گرفته 

است. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش های تنظیم هیجان بر مثبت اندیشی نسبت به گروه کنترل بر بهبود اضطراب 

ایش اثر بخش بوده است که نشانه اثر آموزش بر افزایش مثبت اندیشی و کاهش اضطراب اجتماعی در  اجتماعی در گروه آزم

بر مثبت اندیشی اضطراب اجتماعی دانش    دانش آموزان می باشد،لذا فرضیه تایید شده است. ارزیابی کنترل هیجان  تاکنون 

ه می توان با شهنی ییالق ،مکتبی ،شکر کن ، حقیقی پژوهش قرار نگرفته است. با این حال نتایج به دست آمدآموزان مورد  

(  1398( ، بداقی ، اصغری ابراهیم آباد ، مشهدی )1389قناعت پیشه )  ،گروسی فرشی    چلبیانلو،  (،1388،کیان پور قهفرخی)

هیجان از کاهش  همسو دانست. در پژوهش های ذکر شده ، همانند یافته ها به دست آمده اضطراب اجتماعی پس از کنترل  

 .  بودمعناداری برخوردار 

وقتی هیجان خود را کنترل می کنند،  اجتماعی    دارای اضطرابدر تبیین این این یافته ها می توان گفت که  دانش آموزان  

تجربه های مثبت و خوب خود کمک می کند را می تواند در خود افزایش دهد  طبیعی است که مثبت اندیشی که به باز شناسی  

آنها می گردد. همچنین در تبیین کارآمدی کنترل هیجان بر مثبت و کنترل هیجان سبب بهبود کارکرد جسمانی و اجتماعی  

برای کودکان و نوجوانان به منظور تقویت و بهبود ارتباط موثر مثبت اندیشی نقش مهمی  آموزش    ندیشی می توان بیان کرد که  ا

. مداخله  (1388با خود ، دیگران ،افزایش حرمت خود و موفقیت تحصیلی بسیار مفید خواهد بود )برخوری، رفاهی و فرح بخش ،

عادی سازی احساسات ، شناخت احساسات ، مقابله با خلق و خوی منفی ،  هایی چون  کنترل هیجان از مجموعه ای از تکنیک  

 مدیریت اضطراب استفاده می کند و کنترل هیجان با وجود هریک از این تکنیک ها با تقویت مثبت اندیشی همراه خواهد شد. 

 داریمعنا رطو  به نموآز  پس در  کنترل  وهگر با  مقایسهدر   مایشآز وهگر  ینیهادموآز اتنمر کهداد  ننشا هش وپژ  یگرد یافته 

   .ستا دهبو مؤثر زان موآ نش در دا جتماعیا ابضطرا کاهش در  کنترل هیجان که ستآن ا معنی  به ینو ا ستا کمتر

آن را نیازمند  مانند هر پژوهشی ،پژوهش فعلی نیز خالی از محدودیت نبود که وجود چنین محدودیت هایی تعمیم یافته های  

احتیاط بیشتری می نماید. از جمله محدودیت های موجود در این پژوهش محدود بودن دامنه این مطالعه به پایه تحصیلی و  

محدود بودن دامنه این مطالعه به مقطع تحصیلی و سنی خاص، عدم مطالعه بر سنی خاص ،عدم مطالعه بر روی هر دو جنس ، 

ها  روی هر دو جنس ، محدود بودن ابزار های اندازه گیری به پرسشنامه ، و عدم کنترل متغیرهایی مانند سطح فرهنگی خانواده  

پژوهش ،پیشنهاد می شود برنامه کنترل   در این، در آمد و سطح تحصیالت والدین. از این رو باتوجه به محدودیت های موجود  

استفاده شود.  و مصاحبه  بالینی دیگری چون مشاهده  ابزار های  ،از  روانشناختی  اختالالت  دارای  هیجان در دیگر گروه های 

ه بیشتر یافته های این پژوهش ارزیابی کنترل هیجان در گروه دختران دارای چهمچنین پیشنهاد می شود که جهت تعمیم هر 

راب اجتماعی اجرا شود. در پایان نتایج این پژوهش نشان داد که کنترل هیجان در افزایش مثبت اندیشی و کاهش اضطراب  اضط

اجتماعی دانش آموزان موثر بوده است. بنابراین، باتوجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که از کنترل هیجان به 

 .افزایش مثبت اندیشی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان استفاده شود عنوان یکی از درمان های کمکی موثر برای
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(. اثر بخشی گروه درمانی بین فردی کوته مدت بر کاهش  1398، )علی مشهدی ومحمد جواد ، اصغری ابراهیم آباد بداقی سجاد 

اجتماعی و ابراز گری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب هیجانی ، نشریه پژوهش های روانشناسی بالینی    نشانه های اضطراب

   و مشاوره )مطالعات تربیتی و روان شناسی ( 

(. اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر  1388فرح بخش کیومرث ، )  وژاله  برخوری حمید ، رفاهی

 س و شادکامی دانش آموزان پسر پایه اول ، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی انگیزه پیشرفت ، عزت نف

هیجان بر (.اثر بخشی آموزش تنظیم 1399نرجس ، زالی کره ناب نعمت،) رسجاد ، برزگران رقیه ، زارعبهزاد، بشر پوتقی پور 

 روانشناختی  مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی،مجله مطالعات هیجان زنان سو گیری توجه و بازداری 

(. مقایسه سو گیری توجه به نسبت چهره های هیجانی  1389زینب ، ) میرتقی ، قناعت پیشه چلبیانلو غالمرضا ، گروسی فرشی

  .3شماره 4وره در بیماران مبتال به اضطراب اجتماعی ، اضطراب منتشره و افراد عادی ، مجله علوم رفتاری د

بخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش نشانه های افسردگی  (. اثر  1393)  ،حسن ستارپور فریبا، احمدی عزت اهلل و بافنده قراملکی

  دانشجویان ،مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

(. بررسی تاثیر  1388،)، مکتبی غالمحسین ، شکر کن حسین ، حقیقی جمال ، کیان پور قهفرخی  فاطمه  شهنی ییالق منیجه

آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی ، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر ، نشریه دست آورد  

  (  ناختی )علوم تربیتی و روانشناسیانشهای رو

(. تاثیر آموزش تفکر مثبت بر کاهش اختالل های بیرونی  1394)،معصومه   ، شمس اسفند آباد حسن و بیرانوندکاکاوند علیرضا

  125-142( ، 4)4شده کودکان آنها. مجله ی روان شناسی مدرسه ، 

( اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش اضطراب دانشجویان 1398، احدی حسن، اسدزاده حسن،)کریمی علی 

سبزوار واحد  آزاد  دانشگاه  علمیدختر  پاییز  - .فصلنامه  پانزدهم  سال  تربیتی  پژوهشنامه  صفحات 64شماره  _1399پژوهشی 

123-101 

ورزی بر مهارت های اجتماعی،    (. تاثیر آموزش جرات1388مهرابی زاده هنرمند مهناز، تقوی سیده فرخنده، عطاری یوسف علی ،) 

 59-64صفحات 1، شماره 3اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر، مجله علوم رفتاری دوره 
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