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Abstract 
This research aimed to determine the efficacy of 
Psychodrama on social anxiety, self-esteem and 
psychological well-being of students that met 
diagnosis of Social Anxiety Disorder. In first 
stage of sampling, questionnaire of social anxiety 
distributed in universities of Najafabad and 
students answered. In next stage, 30 students who 
meet diagnosis of social phobia, according to cut 
of point of this questionnaire(30), were selected 
and assigned to two experimental and control 
groups with 15 patients in each group. The 
Questionnaires of Social phobia(Kanver,2000), 
Self-esteem (Rozenberg,1965) and Well-being 
(Ryff,1970) were completed as the pretest, post-
test and follow-up. The Psychodrama was 
conducted in 10 sessions (in 2months) in 
consulting center of an Azad university. Then 
Questionnaires were completed again. Results 
multivariate analysis of covariance showed that 
Psychodrama has been significant effect in 
reduction of post-test mean scores of social 
anxiety, self-esteem and psychological well-
being (P<0.005). Psychodrama is a technical 
treatment(such as confrontation, asserting) could 
be useful to improvement of social anxiety 
disorder. 
Keywords: social anxiety disorder, self-esteem, 
psychological well-being, psychodrama. 
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 مقدمه
از  یریعمیول غتیرس اررایی، ییا     اختمل اضطراب اجتماع، 

است که ررتار یا عملکر  رر  یمکن است یور   های، یتیوقع
و  اهلیر   کیمر    یلد)و قرار بایر  وارس، یا ارزیاب،  یاران

اجتمییاع، یییک اح ییاس  اضییطراب (.2008  1نوساییی کییی
  شیوار که توصی  و کنترل آن  استیا رشاری  کنند  ناراحت
آن را رر  هناام قرار گررتن  ر یک یوقعیت اجتماع، بو   و 
یبتمییان بیه اخیتمل     (.1990 )اسیییمر ی   کنید  ،یی تجربه 

اجتمیاع، ب ییاری    -اضطراب اجتمیاع،  یشیکمر روانی،    
 اشته و ایین اخیتمل اایرار ینبی، بیر عملکیر  اجتمیاع،         

و  2هنرییز) گذار  ،ی ها آنو سمیت روان،  ،شغل تحصیل، 
یعنا اری با  رآیید   یور به(. وجو  این اختمل 2001 هارمن 

پایین  احتمال پایین ک ب یدارج  انشااه،  احتمیال پیایین   
ک ب یشاغل اجرای،  رن، یا تخصص،  بیارآوری شیغل، ییا    
خانا، پایین  ناتوان، رزایند   ر روابط خانوا گ،  عاشقانه و 

  9مبرگیو ه یکزو  گار نر  منی ر) استجتماع،  ر ارتباط ا
 یهیا  سیاز  و  هیا  شیاخ  برخی، از   اخیتمل بیر   ین( ا2012
که  ر ذیل چنید ییور     گذار  ،یینب،  یرتأارر   شناخت، روان

 .شو  ،یتوضیح  ا    یرهایتغاین  ینتر یهماز 
ارزش و احترای، است که رر  برای خویشیتن   نبس عزر

اسییت و بییه ق ییاور شییخ   ر یییور  ییییزان       قائییل
 (2002  4الورنیس ) شو  ،ی ر زندگ، ایمق  هایش یتوانمند

 آیید  ،یی به شمار  شناخت، روانعایل یهم  ر اختمالر  یکو 
 نبییس عییزر (.2018  5ل و سییاتار یییه-یالییرز )ورابییل 

  باعث برانایخته شدن اضطراب  ناران، و تیرس   ید  یبآس
باال   ر یقای ه با اریرا   ارای   نبس عزر ارای  اررا  .شو  ،ی

 یهیا  نشیانه کم  استرس  اضیطراب   ریانیدگ، و    نبس عزر
ا ار شک ییت و انتقیی  ر برابییرکمتییری  ارنیید و  ،تنیی روان

 یقیار تحق .(2007  2)گار نر  هند ،یح اسیت کمتری نشان 
آکیوز و همکیاران نشیان  ا  کیه بیاالترین شییور اضیطراب       

 نیمتیر کپیایین و   نبیس  عزرویان با اجتماع،  ر ییان  انشج
 نبیس  عیزر شیور اضطراب اجتماع،  ر ییان  انشجویان بیا  

  .(2004  7ویوگیکو  آکیوز   وگان ایزجیک) باال وجو   اشت
 
 
 

پایین بیه اضیطراب    نبس عزرینب، احتمال، نظیر  یها سبک
)کییروم و  شییو  ،یییینجییر اجتمییاع،  ر ییییان  انشییجویان 

 نبیس  عیزر اررا  یبتم بیه ریوب، اجتمیاع، از     .(2001پرار 
 ر یقای ییه بییا ارییرا  عییا ی برخییور ار ه ییتند   تییری یینپییا
   .(2014  8و ناتا هاال  اسپورتل  جونگ  لیجیوت)

یثبت  گروه، از  شناس، روانجنبش  یریگ شکلبه  نبال 
اصیطم  سیمیت روانی، از بهزی یت،      یجا بهروان شناسان 

زیرا یعتقد بو ند این واژ  بیشیتر  ؛ استبا   کر ند شناخت، روان
 .(1998  9)ری  و سینار کند ،یابعا  یثبت را به ذهن یتبا ر 

آور  رل یب،  ر تعریی  بهزی یت، وجیو       از  یرباز  و روی
گرای،  بهزی یت، بیه    آور  یبتن، بر لذر  اشته است.  ر روی

  یعنای به حداکثر رسیاندن لیذر و بیه حیداقل رسیاندن  ر     
گرایی، ارسیطو    آور   وم که یبتن، بر ر یلت و  ر روی است

است  ارضای اییال  به رغم ایجیا  لیذر  ر ان یان  همیشیه     
تمش  یرندة ربرگ  بلکه بهزی ت، شو  ،نمینته، به بهزی ت، 

واقع، رر  اسیت کیه یمکین     های ی،توانابرای کمال و تحقق 
  10با اح اس لذر نباشید )رییان و  سی،    توأماست هموار  

  یا شید  ( بر اساس یبان، رل ب، 1995(. ری  و کیز )2001
 یبنید   سیته زندگ، خوب را تعیین و  یها یم سع، کر ند 
 یهییا یؤلبییه عنییوان بییهشییش عایییل را  یؤلبییانکننیید. اییین 

پیذیرش خیو     -1 تعییین کر نید:   شناخت، روان ة هند یلتشک
          (خیو   یهیا  ضیع  و  هیا  قیور ن )توانای،  ییدن و پیذیررت  

کیه بیه    ی،ها هدفهدرمندی  ر زندگ، )به یعنای  اشتن  -2
اح اس )رشد شخص،  -9زندگ، رر  جهت و یعنا بخشد(  

بالقو  رر  یی، زییان و ییول     های ی،توانااینکه استعدا ها و 
 اشتن ارتباط یثبیت بیا  یایران     -4 (عمر بالبعل خواهد شد

ارتباط نز یک و ارزشمند بیا اریرا  یهیم  ر    )به یبهوم  اشتن 
ور ت لط بر یحیط )توانای، تنظیم و یدیریت ایی  -5زندگ،(  
استقمل )توانای، و قیدرر   -2روزیر ( ی ائل یژ و بهزندگ، 

و عمل بر اساس اصول شخص، حت، اگر  ها خواستری یپیا
 ی یت، بهز .و تقاضاهای اجتماع، باشید(  ورسوم آ ابیخال  

 ابو هیدف  ر اخیتمل اضیطر    یهم یرهاییتغ ازجمله ،روان
 .(2015  11 و استایبو یک،)یار است ،اجتماع
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استبا    ،اختمل اضطراب اجتماع یبرا یا یز یها  ریان
بیو    شیناخت،  روانیواجهه  ریان، نخ تین  ریان  شد  است.

اابار رسیید   به آن  ر اررا  یبتم به هراس اجتماع،  یرتأاکه 
این نور  رییان   اگرچه  ایا تحقیقار بیانار آن است که است
اینکه ب یاری از  ازجمله نیز  ار . های، یتیحدو است   یؤار

اررا  یبتم به این اختمل  یا  ر پاسخ به  ریان یوریق نی یتند   
ررتیاری   یها روشسایر    هند ،ییا رقط بهبو ی ن ب، نشان 

و  رییان   یی، ز ا یدگ،تن ی  آیوزش کاربر یساز آرام ازجمله
  ریان، با یواجهه هبنتایج یشا یشوب کمکارآیدی اجتماع، نیز 

و  1نمایشیاری  روان (.1980)کمر  و رربیون   اند بر اشته  ر
واب ته به آن همیون نمایش گروه،  اجرای نقش  یها بخش

 شید  گیذاری  ییه پا 1990و گرو  سنج، توسط یورنو  ر سال 
را علیم کشی  حقیقیت     یشارینما رواناو  .(2005  2)بمتنر

نایید و یوضور آن را چنین تعری  کر : تئاتر  ریان، نیوع،  
 هیای  یو شی کاوش علم، جهت  ریاریت حقیقیت  از یرییق    

نمایش است.  ر این تعری  نمایش  ریان، عبارر اسیت از  
 ینظیور  بهروان،  های یشان،پرکاربر   رایاتیک آزا   ر  ریان 

سیازی و   بداهیه  یلةوسی  بیه پنهیان،   هیای  یشهدانبیرون ریختن 
شیناس هیدایت    خو انایختا، روی صحنه کیه توسیط روان  

 ر  یتنیور رویکر   یک .(2017 اران کو هم 9،ت تون) شو  ،ی
است که از نمایش  تخیل  تصویرسیازی ذهنی،     ، ریان روان

و ترکیبی، از هنیر     گییر   ،یاعمال بدن، و پویای، گرو  بهر  
بییازی  ح اسیییت هیجییان، و تبکییر روشیین اسییت. روان    
نمایشاری یک رویکر  التقای، است که با هدف بیاال بیر ن   

  نشیان  ها یجانهسطح ارتباط ییان اررا   رویاروی، ی تقیم با 
هیجییان،  ر زنییدگ، روزیییر   کییاهش  یهییا کشییمکش ا ن 

(. 2007)بمتنیر    شو  ،یبر    و خو یاب، به کار یخو یحور
است  با ایین   ، ریان گرو  یها روشیک، از  یشارینما روان

حال عایل،  ر آن نهبته است که سیبب شید  ایین روش  از    
رراتیر رو . ایین عاییل کیه      ، رییان  گیرو  یعمول  یها روش

 یهیا  پیژوهش گ ترش کارای، آن را  ر پ،  اشته  هنر است. 
 ر بهبییو  ااربخشیی، روان نمایشییاری   ینییة رزییتعیید ی 

بیه بررسی،    گونیاگون  هیای  یتجمعاجتماع،  با  یها یهارر
  5  یایکیل 2009  4)کیپر و هندل اند پر اختهکارای، این روش 

 ک یه شخ  کمیه بیروش، است ک ریییشانما روان (.2000

یشکل خو  را کش  کند. به این  شناخت، روانتا ابعا   کند ،ی
و نیه تنهیا از را     هیا  آن  رآور نترتیب ریر  بیا بیه نمیایش     

 .(2005بمتنر پر از  ) ،یبه بازناری یشکل خو   وگو گبت
اخیتمل   ینیة  رزی انجام شد   ر  اخل کشور یها پژوهش

 ررتیاری -هیای شیناخت،    رییان  بیشتر بیر  ،اضطراب اجتماع
یتمرکز بیو     یساز هها یواجیو  ،شناخت ییانند بازساز ،سنت

و  ،غن ، ریان یداخله یکعنوان  به و کمتر از روان نمایشاری
 ،به  نبال بررسلذا پژوهش حاضر  استبا   شد  است.جذاب 

 بو : ها یهررض نیا
اضیطراب اجتمیاع،     توانید  ،ی یشارینما روان ریان  .1

را  ،  اخیتمل اضیطراب اجتمیاع   ی انشجویان واجد تشیخ 
 اهش  هد.ک ییعنا ار یور به

 انشیجویان   نبس عزر تواند ،ی یشارینما روان ریان  .2
 ییعنا ار یور بهرا  ،  اختمل اضطراب اجتماعیواجد تشخ

 ش  هد.یارزا
 شیناخت،  روان ی ت،بهز تواند ،ی یشارینما روان ریان  .9

را  ،  اخیتمل اضیطراب اجتمیاع   ی انشجویان واجد تشیخ 
 ش  هد.یارزا ییعنا ار یور به
 

 روش

این پژوهش به لحاظ  :و نمونه یمارآ ةجامع روش پژوهش،
کم، و به لحاظ هدف  ر  سیته   های پژوهشروش  ر  سته 

و ییر  آن از نییور   گیییر  یی، کییاربر ی قیرار   هیای  پیژوهش 
همیرا  بیا    آزییون  پس - آزیون پیش صورر بهو  آزیایش، شبه

را کلییه   حاضر پژوهشجایعه آیاری  .بو   استگرو  کنترل 
که یبتم به اخیتمل اضیطراب    آبا  نج  انشجویان شهرستان 

  ر  انتخاب نمونه ینظور به . ا ند ،ی یلتشک اجتماع، ه تند 
  ر سیطح نبر از  انشیجویان یشیغول بیه تحصییل      200بین 

  آبیا   نجی  آیوزش عیال، شهرسیتان    یؤس ارو  ها  انشاا 
و از این بیین تعیدا     توزیع شد پرسشنایه اضطراب اجتماع،

باالتر )نقطه برش( بیو    90از  ها آننبر که نمر  پرسشنایه  90
و  ر  شرکت  ر پژوهش بو ند  انتخاب شیدند به و  اویلب 

نبر( قرار گررتند.  ر  15نبر( و کنترل ) 15) یشآزیا و گرو  
ل یی نبر از اررا  گرو  آزییایش بیه  ل   4یان، یول جل ار  ر

 ن یاز گرو  حذف شدند. همینی جل ه 9ش از یبت بیتعدا  غ
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 ةیرحلی   ر ر نکی ت نکشیر نبر به  لیل  5 ر گرو  کنترل نیز 
ورو  و  یهیا  ییم    از گرو  کنترل حذف شیدند.  آزیون پس

 شد  است. ارائه ر زیر  ها ،آزیو نخروج 
 ورو  یها یم 
بیاالتر از   هیا  آناضطراب اجتماع، نمیر    پرسشنایه ر  .1

 .(90باالتر از  نمر باشد )نقطه برش 
 .شرایط زیان، شرکت  ر پژوهش را  اشته باشند .2
یییا  هییا  انشییاا  ر زیییان انجییام پییژوهش  ر یکیی، از  .9

 یشغول به تحصیل باشند. آبا  نج شهرستان عال،  یؤس ار
 خروج یها یم 
اختمل  و  شایلهمزیان یبتم به اختمالر حا  روان،  .1
اساس یصاحبه کوتا  انجام  )بر و اسکیزوررن، نباشند ، وقطب
 شد (.
 جل ه غیبت نداشته باشند. 9بیشتر از  .2
 ر یییدر  ریییان از  کننییدگان شییرکتاز  کییدام یچهیی .9

  اروی، استبا   نکر   باشند. گونه یچه
 ر ییییول ییییدر  رییییان ع یییویت  ر گیییرو      . 4
 ،ا گروهی یی  یریر   ، رییان  روانچ یه تحت  یشارینما روان

 .نباشند یاری 

 
 سنجش ابزار

هیای   پرسشینایه  :انورك   مقیاس سنجش اضطراب اجتماعي
اند که یک،  ب یاری برای سنجش هراس اجتماع، تدوین شد 

   (SPI)1پرسشنایه هراس اجتماع، کانور  ها آنترین  از یعروف
توسییط کییانور و   2000اسییت. اییین پرسشیینایه  ر سییال    

ارزیاب، اضطراب اجتماع، یراح، شید.   ینظور بههمکارانش 
( یییک یقیییاس  SPIپرسشیینایه هییراس اجتمییاع، کییانور )  

یا   است و از سیه زیریقییاس تیرس      17خو سنج، شایل 
اجتناب و ناراحت، ریزیولوژیک تشکیل شد  است. هیر ییا     

 یا  رجییه پیینجاییین پرسشیینایه بییر اسییاس یقیییاس لیکییرر  
  2=حیدی  تیا   1=کیم   0=وجیه  یچهی  بیه شو :  گذاری ی، نمر 
گیرند. سازندگان این یقیاس   ی، نمر  4=زیا  خیل، و 9=زیا 

پایای، آزیون را بیر اسیاس روش بیاز آزییای،  ر راصیله  و      
بیو .    ار ،یعن 001/0 ر سطح  که یحاسبه کر ند 78/0هبته  

  های یتمآاخ( یرونبیاهنا،  رون، )آلبای کیهمینین هم ها آن

تیرس  اجتنیاب    ةیولبو برای سه  94/0  ،یورکل بهرا  یقیاس
و  91/0  89/0یقیاس ریزیولوژیک،  به ترتیب برابر با  و خر  

 یحاسبه کر ند که  ر سطح ب یار یطلوب، قرار  اشت. 80/0
روزنبرگ  نبس عزر یاسیق :روزنبرگ نفس عزتمقیاس 

. گییر   ،یکل، و ارزش شخص، را انداز   نبس عزر(  1925)
عبارر کل، است که یییزان رضیایت از    10یقیاس شایل  این

 سینجد  ،یی خیو  را   زندگ، و  اشتن اح اس خوب  ر یور 
 نبییس عییزریقیییاس (. 2009)صلصییال، و سیلورسییتون   

یقیاسی،   بیر اسیاس  ییا   اسیت کیه     10روزنبرگ یشتمل بر 
یواریق پاسیخ  ا      کیایمً یخیال  تیا    کایمًاز  یا چهار رجه

 5یثبت و  صورر بهقیاس این ی سؤال 10از  سؤال 5. شو  ،ی
 یهیا  پاسیخ ینب، یراح، شید  اسیت.    صورر به یار  سؤال

 یهیا  پاسیخ و بیا   گر ند ،یینب، یعکوس  سؤاالریربوط به 
تیا نمیر  کلی،     شیوند  ،یی یثبیت جمیع    سیؤاالر یربوط بیه  

کرونباخ برای این  ضرایب آلبای .رر  به  ست آید نبس عزر
بیرای زنیان و    82/0برای یر ان و  87/0یقیاس  ر نوبت اول 

برای زنیان یحاسیبه    87/0برای یر ان و  88/0 وم    ر نوبت
همب ییتا، ( 2004  شیید  اسییت )یاکیکاناییاس و همکییاران 

 هم ییان، ضییریب و 82/0 – 88/0آزیییون یجیید   ر  اینییه 
 .ار   قیرار  77/0 – 88/0کرونبیاخ  ر  اینیه    آلبای یا  رون،

 برخور ار( 77/0) بخش، یقیاس از روای،  اخل، رضایت ینا
همب تا، باالی، با پرسشنایه یل، نیویور  و  همینین. است

یحتوای، آن نیز   ار   لذا روای، نبس عزرگاتمن  ر سنجش 
 (.1982علیزا    است )یور  تأیید 

( برای 1980ری  ) :ریف شناختي روانمقیاس بهزیستي 
  ابزاری را یراحی،  شناخت، روانارزیاب، شش جنبه بهزی ت، 

. ررم کوتا  پرسشینایه  است سؤال 120کر . ررم اصل،  ارای 
 ار  و شایل شش بعد  سؤال 18ری   شناخت، روانبهزی ت، 

 شیناخت،  روان. همب تا، ررم کوتا  پرسشنایه بهزی ت، است
 ر نوسیان   89/0تا  7/0( با یقیاس اصل، از ،سؤال 18ری  )

(.  ر پژوهش سیبیدی و  1991  بو   است )یرا ی و یاهری
( برای یحاسبه پاییای، از روش آلبیای کرونبیاخ    1991ررزا  )

بیه   79/0استبا   شد که ضریب پایای، کل یقییاس برابیر بیا    
 (.1991یرا ی و یاهری  آید ) ست 
 
 
  1. Kanver Social Phobia Inventory 
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 ه  دادهل یو تحل اجرا روش
ساعته   رییان بیه شییو  روان     2 ةجل  8برای گرو  آزیایش 

کتاب راهنمای یتخصصان بیالین، بیرای    بر اساسنمایشاری 
برگییزار شیید. جل ییار   (1988اوالییوتن )روان نمایشییاری 

خانییه هنرینییدان شهرسییتان   ر ررهنا ییرای  و بییار یا هبتیه 
 آزییون  پییش  عنیوان  بیه اول  ةبرگزار شد.  ر جل ی  آبا  نج 

روزنبیرگ و   نبیس  عیزر اضطراب اجتمیاع،    یها پرسشنایه
بیا گیرو     همزییان  بهزی ت، روان، از  انشجویان گررته شید. 

گررتیه   آزییون  پیس و  آزییون  پیشآزیایش از گرو  کنترل نیز 
ییا گیرم    یسیاز  آییا   شایل سه یرحله   ریان  یراهنما شد.

ررصت،  ینظور بهگرم کر ن  ة. یرحلاستکر ن  اجرا و خاتمه 
برای آشنای، با ح ار و با کیارگر ان ) رییانار( و همینیین    

کاهش یقاویت و ایجیا  خمقییت و خو جوشی، و     ینظور به
ت هیل تعایمر  ر گرو  و ارزایش اعتما  بیین ح یار بکیار    

یرحله اجرا یک، از ح ار )شخ  اول ییا    ر .شد ،یگررته 
طیر   پروتاگونی ت(  یتناسب با یوضور جل ه یشیکل، را ی 

که یشکل را خوب  خواهد ،ی.  ر ابتدا کارگر ان از او کند ،ی
برای ح یار توضییح  هید و باویید کیه  ر آن لحظیه چیه        

و هیم   کیر    ،یاح اسات،  اشته است چه چیزی او را اذیت 
چه چیزی بیرای او   کند ،یاکنون  ر زیان حال که به آن رکر 

 اسییت .  ر یرحلییه آخییر کییه یرحلییه خاتمییه یییا آزار هنیید 
کییه  خواهیید ،ییی.  ریییانار از شییخ  اول اسییتیشییارکت 

تجربیاتش را  ر یور  اجرای نمایش باوید و توضییح  هید   
که هم اکنیون و بعید از اجیرای نمیایش  چیه اح اسیار و       
تبکرات،  ار   آیا اجرای نمایش توان ت تیا حیدو ی بیه او    

 ریانار همینین از یاوران و ح ار  ر یور   ...کمک کند  و
اح اساتشان  ر یور  برگزاری نمایش ییذکور و   تجربیار و

تجربه یشترک، که یمکن است با شیخ  اول  اشیته باشیند    
 ارائیه  1جل ار  ر جیدول   ،لک ییحتوا .کند ،ینظرخواه، 

ییور    spss18 اریزار  نیرم شد  بیا   یآور جمع یها  ا  . اند شد 
ق ییمت آیییار توصیییب، از   ر قییرار گررییت. وتحلیییل یییهتجز

توصیب، یاننید یییاناین و انحیراف یعییار و  ر      یها شاخ 
( آییاری  های ررض یشپق مت آیار استنبای، )بعد از بررس، 

 تبا   شد.تحلیل کوواریانس اس از

 
 يجلسات درمان یخالصه محتوا. 1جدول 

 ساختار جل ار جل ه

 نمایشاری روانآشنای، و آیوزش  ر خصوص  ریان  اول

 ز ن قدم یکنکت ،و یعرر ی،مروکیقابله با   وم

 ،اجتماع یها تجربه بیان تجربیار و نظرار سوم

 بازی زل ز ن  ر چشم یرف یقابل و تمرین آواها ،یعرر چهارم

 با چشمان ب ته روی یا  پ ر جا و  یها نریش یکنکت ،یعرر پنجم

  ربار  یهارر نه گبتن  ر گرو  و تبا ل نظرار  ر یور  آن یکنکت ،یعرر ششم

 ها آنانتخاب یوقعیت نمایش، از خایرار یراجعین و اجرای آن توسط خو   هشتم هبتم و

 
 ه  ی فته
 .شد  است ارائه 2توصیب،  ر جدول  یها آیار 

 



 27/  ... شناختي روان بهزیستي و نفس عزت اجتماعي، اضطراب بر نمایشگری روان اثربخشي

 دو گروه شناختي روانو بهزیستي  نفس عزتمیانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب اجتماعي،  .2جدول 
 متغیر گروه مرحله تعداد نمونه میانگین انحراف معیار

 ياضطراب اجتماع آزمایش آزمون پس 11 99 22/4
 كنترل آزمون پس 10 2/99 89/4 

نفس عزت آزمایش آزمون پس 11 29/15 92/1  
 كنترل آزمون پس 10 14 49/9
 بهزیستي رواني آزمایش آزمون پس 11 54/70 72/4
 كنترل آزمون پس 10 9/22 9/5

 
   هید  ،یی نشیان   2شیمار   کیه نتیایج جیدول     یور همان

ییاناین نمرار اضطراب اجتماع، گرو  آزییایش  ر یرحلیه   
ایین یقیدار  ر یرحلیه     کیه  است 272/98برابر با  آزیون پیش
شد  اسیت.  ر گیرو  گیوا   ر یرحلیه      99برابر با  آزیون پس
بیو   اسیت و  ر    1/98اجتمیاع،   اضطرابنمر   آزیون پیش

نمیرار   ییاناین ی .رسیید  اسیت   2/99بیه   آزییون  پسیرحله 
 90/11برابر با  آزیون پیشگرو  آزیایش  ر یرحله  نبس عزر
شد   29/15برابر با  آزیون پساین یقدار  ر یرحله  ؛ کهاست

 نبیس  عیزر نمیر    آزیون پیشر گرو  گوا   ر یرحله است.  
 اسیت.  ید رسی  14به  آزیون پسبو   است و  ر یرحله  4/19
نمرار بهزی یت، روانی، گیرو  آزییایش  ر یرحلیه       یاناینی

ایین یقیدار  ر یرحلیه     ؛ کیه است 81/29برابر با  آزیون پیش
شد  است.  ر گرو  گوا   ر یرحله  54/70برابر با  آزیون پس
بیو   اسیت و  ر    90/25نمیر  بهزی یت، روانی،     آزیون پیش

 .رسید  است 90/22به  آزیون پسیرحله 

)بر اساس  ها یانسوارت اوی  ررض یشپ برقراریبه  لیل 
 –گروف وآزیون کولمی  بر اساسآزیون لوین( و نریال بو ن )

تشخی  پارایتریک بمیانع  یها آزیوناسمیرنوف( استبا   از 
ت یجمع یرهاینترل یتغکا عدم لزوم یلزوم  ینظور به . ا   شد

ضریب همب تا، پیرسون رابطیه بیین    یلةوس به ابتدا  ،شناخت
جمعییت شیناخت، بررسی،     های یژگ،وبا  آزیون پیشنمرار 

بیین نمیرار    رابطیه   ،شناخت تیجمع های یژگ،ون ی ر بشد. 
 نبیس  عزربرای یتغیر  مریسطح تحصبا ویژگ،  آزیون پیش

 هیا   ا  برای تحلیل  یجه رنتنشد.   ار ،یعنو بهزی ت، روان، 
ر یی یتغ و آزییون  پییش  نتیرل ک ینظور به) یانسکوواراز تحلیل 

اسیتبا     (نبس عزرو  ،روان ، تیبهز یبرا مریسطح تحص
 آزییون  پیشج ینتا ارائهنشدن جدول از  ،یوالن ینظور به شد.

بعد از  ی،نهاج ینتا صرراًشد  و  یمر خو  اریو سطح تحص
 شد  است. ارائهرها ینترل یتغک

  

 دانشجویان واجد تشخیص اختالل اضطراب اجتماعي نفس عزتنمرات  یانسكووارنتایج تحلیل  .3جدول 

 F آزادیة درج متغیرها
مقدار 
 احتمال

 توان آماری اندازه اثر

 ياضطراب اجتماع
 981/0 817/0 001/0 40.09 1 آزمون شیپ

ت یعضو
 يگروه

1 975/15 001/0 519/0 951/0 

 نفس عزت
 775/0 987/0 001/0 009/19 1 آزمون شیپ

ت یعضو
 يگروه

1 570/7 019/0 292/0 740/0 

 بهزیستي رواني
05/99 1 آزمون شیپ  001/0 279/0  971/0  

ت یعضو
 يگروه

1 179/19  002/0  429/0  929/0  
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 نمایشیاری  ر   رییان، روان  ةشییو   9با توجه به جدول 
 ، یت یو بهز نبیس  عیزر ارزایش  کاهش اضطراب اجتماع، و

 اشییته اسییت   اری ،یعنیی یرتییأا انشییجویان  شییناخت، روان
(05/0p<) شوند ،ی ییدتأه پژوهش یو هر سه ررض. 

 
 گیری نتیجهبحث و 

روان نمایشیاری بیر    ااربخشی، پیژوهش بررسی،   ن یی اهدف 
و اریزایش بهزی یت،    نبیس  عیزر اضطراب اجتماع،  اریزایش  

روان،  ر  انشجویان واجد تشخی  اختمل اضطراب اجتماع، 
 .گیر  ،یبو .  ر ذیل نتایج به  ست آید  یور  بحث قرار 

یییاناین    هید  ،یی نشیان   2نتیایج جیدول    کیه  یییور  به 
اضطراب اجتماع، گیرو  آزییایش  ر یقای یه بیا      آزیون پس

یارته است. نتایج حاصل نشیان    اری ،یعنگرو  کنترل کاهش 
 ر کییاهش  توانیید ،ییی یشییارینما روانکییه  ریییان   هیید ،ییی

 ییؤار   اری ،یعنی  صیورر  بیه اضطراب اجتماع،  انشجویان 
 (2005) واقع شیو . ایین نتیایج بیا نتیایج کیرزا  و زاگلبیام       

سایکو رایا بر ارزایش آگاه، نوجوانیان از   ااربخش،بررس، )
 ررتارهای پرخطر و بهبو  روابط اجتماع،(  ای تر و همکاران

نمیایش  رییان،  ر کیاهش اضیطراب      یرتأا)بررس،  (2019)
کیورک،  و  ر کشیور نیجرییه(    اجتماع، کو کان و نوجوانیان 

 یهیا  یهیارر بر بهبو   سایکو رایا ااربخش،( )بررس، 1990)
.  ر تبییین  اسیت اهش اعتیا  به اینترنت هم یو  اجتماع، و ک

 ةواسیط  هبی   یشارینما روانگبت که  ریان  توان ،ی جینتااین 
 هیای  ییت رعالاجتمیاع،  اسیتبا   از    های یتیوقعسازی  شبیه

باعییث کییاهش  توانیید ،ییی  یورز رأجییرگروهیی، و ایجییا  
اضطراب اجتماع،  ر اررا  شو . به بیان  یار بیا اسیتبا   از   

سییازی    یثییل شییبیهیشییارینما روان ریییان  هییای یییکتکن
. شیو   ،یی  چار اضیطراب   ها آنکه شخ   ر  های، یتیوقع

  آن را شیو   ،یی روبیرو   ترسد ،یشخ  با یوقعیت، که از آن 
 ترسد ،یو حت، آن چیزی که از آن  کند ،ییشاهد   وضو  به

ینبع، کیه از آن   یجه رنت. گذار  ،یرا برای  یاران به نمایش 
و شیخ    آیید  ،یاز یحو بو ن و ناپیدا بو ن بیرون  ترسد ،ی

و ییا   نشییند  ،یی  ترسید  ،یخو  به تماشای یوقعیت، که از آن 
و این رویاروی، ی یتقیم   کند ،یحت، خو   وبار  آن را بازی 

کیه   شیو   ،یی با ینبع ترس  ر یکان، صمیم، و ایین  باعیث   
ر ر و ج ارر او بیشتر شو  و اضیطراب اجتمیاع، او    أجر

 یختلیی  اجتمییاع، کییاهش پیییدا کنیید.     هییای یییتیوقع

نمایشاری واجد نییروی پیاالیش و تصیبیه از عوایی       روان
ینب، سرکوب شد  و پنهان است. تر یدی وجیو  نیدار  کیه    

ینبیی،  یهییا اح ییاستصییبیه و پییاالیش  رون از عواییی  و 
اخیتمل   یهیا  نشانهبه بهبو   تواند ،یسرکوب شد  و ناهشیار 

ینجیر   –روانی،   یها اختملیانند  یار  –اضطراب اجتماع، 
اشیار    یبه بیاز  توان ،ی یشارینما روان یار اجزایاز   شو .

و هیجیان، و بیازی    ر . بازی تج م،  یکپارچا، ج مان،ک
به  یاب،  ست. کند ،یرا ت هیل  ها اح اس یزیر برونررارکنانه  

روانی،   یهیا  اخیتمل  ر رراینید همیه    یزیر برونیکپارچا، و 
اخیتمل اضیطراب    یها نشانهو بهبو   کند ،ینقش یهم، را ایبا 

اجتماع، را نیز  ر پ،  ار . بازی نقیش نییز بیا ریراهم کیر ن      
ایکییان یییا گیری ررتارهییای اجتمییاع،  ر ر ییای، ایمیین و    

 .کند ،ی کمکاضطراب اجتماع،  یها نشانهحمایتار  به بهبو  
 ر  توانید  ،یی که  ریان روان نمایشیاری   9جدول نتایج 
 یین ا واقع شو . یؤار  اری ،یعن صورر به نبس عزرارزایش 

 ااربخشی، بررسی،  )( 1989نتایج با نتایج گرج، و همکاران )
و بخشییو گ،  ختییران  نبییس عییزرسییایکو رایابر ارییزایش 

نیژا  و   زا    نواب،   صا ق(نوجوان  ارای والدین یمق گررته
ر ارییزایش سییایکو رایا بیی ااربخشیی،بررسیی، ) (1990زارر )

نریمیان،  بیابیانار  و    (آییوزان  شا کای، و ابراز وجو   انیش 
بررس، کارآیدی روان نمایشاری بیر بهبیو    ) (1985رجب، )
آییوزان    انیش  نبیس  عیزر اجتمیاع، و   یهیا  یهارربخش، 

و  نبیس  عزرنی ت کمبو   یدیتر  .استهم و  (ننارساخوا
ایمینان به خو   ر یبتمیان بیه اخیتمل اضیطراب اجتمیاع،     

یییان، یهیم و قابیل بحیث اسیت. کمبیو         یهیا  ساز یک، از 
اجتمیاع، و کارآییدی ینجیر بیه      های یتیوقع ر  نبس عزر

اجتنییاب و انییزوای اجتمییاع،  ر یبتمیییان بییه اییین اخییتمل  
گروهی، و نمایشی،    های یترعالشرکت  ر  رو ینا از .شو  ،ی

 ر تبیین  .شو  ،یو ایمینان به خو   نبس عزرباعث ارزایش 
 ةواسیط  بهگبت که  ریان روان نمایشاری  توان ،یاین نظریه 

کیه    هید  ،ی ریان، به شخ  آیوزش   اینکه  ر همان جل ه
یختلی  اجتمیاع، ررتیار کنید و  ر      های یتیوقعچاونه  ر 

 ر اجتمار را تمرین  تریؤارهمان جل ه  ریان، شخ  ررتار 
که او هیم یاننید سیایرین     شو  ،ی. این حس به او القا کند ،ی
 ر اجتمیار بهتیر عمیل کنید و از پیس ب ییاری از        توانید  ،ی

روان نمایشیاری   ةیشکمر اجتماع، بیر بیایید. چیون شییو    
 یجیه  رنت. گراسیت  عمیل و ییک روش   استیبتن، بر رعالیت 
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و شیخ  حیس آزا  بیو ن و ارا       شو  ،یرر  تقویت ا   ار
یثل تمرین آواهیا   های، یکتکن. همینین کند ،ی اشتن را پیدا 

و  ر  شیو   ،یی  کننیدگان  شرکتباعث ایجا  شور و نشاط  ر 
ر و حیس خیوب ن یبت بیه خیو       أ  جرنبس اعتما به ها آن

 .بر  ،ی اشتن را باال 
که  رییان روان نمایشیاری     هد ،ینشان  9 جدولنتایج 

 یؤار  اری ،یعن صورر به ر ارزایش بهزی ت، روان،  تواند ،ی
روان نمایشیاری بیر    یرتیأا که به بررسی،   یق،تحق واقع شو .

بهزی ت، روان، اشار  کر   باشد توسط یحقق یارت نشد.  ر 
روان نمایشاری یک رراینید   گبت که توان ،ی این نتایجتبیین 
رر ی اررا  را  ریان، است که ی ائل  رون رر ی و بین  گرو 

بینی،   از یریق به نمایش  رآور ن گذشیته  حیال و ییا پییش    
 رهم بهتر  ینظور به ها نقشزندگ، و ارتباط  ا ن  های یتیوقع
 .کنیید  ،یییهیجییان، و نقییش یعکییوس اسییتبا       یییهتخل

گروه،  های یترعالو  ها یبازانجام  ةواسط به یشارینما روان
یتنوع، که  ر یرحله گرم کر ن  های یکتکنو همینین انجام 

 هیای  ییت یوقعشخ  را با تجیارب جدیید و    .شو  ،یانجام 
تجارب، که شاید  ر یول زندگ، کمتر بیا   .کند ،یتاز  روبرو 

بو   است و اگیر   توجه کم ها آنروبرو شد  یا ن بت به  ها آن
باشیند حیس تغیییر یثبیت و      یندآ خوشاین تجارب برای او 

 های یتیوقع. همینین بازسازی آور  ،ی به وجو نشاط  ر او 
و  شید  اسیت   رو روبهبا یشکل  ها آناجتماع، که شخ   ر 

کیه  ر جل یه    یا ی یئله و حل  ها یتیوقعبررس، یجد  این 
.  ر او شیو   ،یی اجتماع، انجیام   های یتیوقع ریان  ر یور  

و شخ  به این نتیجیه   کند ،یحس ت لط بر یحیط را ایجا  
از یشکمر  ر زندگ، قابیل حیل شیدن    که ب یاری  رسد ،ی

 واتباقییار   ی ییائلب یییاری از  توانیید ،یییه ییتند و او هییم 
 یشکمر  ر زندگ، خو  را حل و یدیرر کند.

  رییان  یشیاری نما روان  با توجه به نتایج به  سیت آیید   
که البته نیاز به  آید ،یل به شمار برای این اختم ای یدوارکنند ای

 یین ا کنترل شید  بیشیتری  ر ایین زیینیه اسیت.      یها پژوهش
 رو روبیه  هیای،  یتیحدو پژوهش یانند هر پژوهش  یاری با 

 ةجایعی  .بیه ییور  زییر اشیار  کیر       توان ،یآن  ةازجملبو  که 
 کیر    یلتحصآیاری این پژوهش یحدو  به  انشجویان و اررا  

جانیب   دلذا  ر تعمیم نتایج آن به سایر اررا  جایعیه بایی   .است
اریزایش قیدرر    ینظور به شو  ،یاحتیاط رعایت شو . پیشنها  

 ر  یتیر  بزرگاز حجم نمونه  یآیارش توان یو ارزا  ه، یمتعم
د یی جد بنیدی  یمتق ی با توجه به  استبا   شو . آت، یها پژوهش

و  یتابیه آیارک یرایشون ی ر پنجم ،اختمل اضطراب اجتماع
و  یر کی پ عملیی بیه  و خیر   ت   ،اختمالر روانی  ،صیتشخ

بیه   ،ر   ریانیکن رویا ،ااربخش شو  ،یشنها  یپ یر کرعملیغ
 پ انجام شو .ین  و خر   تیا کیکتب
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