الگًی ساختاری مهارتهای ذههآگاهی ،تىظیم هیجان ي حساسیت اضطرابی
با اضطراب اجتماعی وًجًاوان
هشضیِ اسوبعیلیبى*1؛ داًطجَی اسضذ سٍاًطٌبسی ثبلیٌی کَدک ٍ ًَجَاى داًطگبُ خَاسصهی
ضْشام هحوذخبًی؛ داًطیبس گشٍُ سٍاًطٌبسی ثبلیٌی داًطگبُ خَاسصهی
جعفش حسٌی؛ داًطیبس گشٍُ سٍاًطٌبسی ثبلیٌی داًطگبُ خَاسصهی
هقذهِ :اختالل اضطشاة اجتوبعی یکی اص اختالالت سایج دس دٍساى ًَجَاًی است کِ ثب تشع اص اسصیبثی ضذى تَسط
دیگشاى ،یب تشع اص آصسدُخبطش کشدى دیگشاى ّوشاُ است ٍ ثِ دلیل ایٌکِ هعوَالً هضهي یب ّویطگی است هیتَاًذ
تأثیشات پبیذاسی ثش صًذگی ضخصی ،حشفِای ،تحصیلی ٍ خبًَادگی ًَجَاًبى داضتِ ثبضذ.تٌظین ّیجبى ،حسبسیت
اضطشاثی ٍ رّيآگبّی هؤلفِ ّبیی ّستٌذ کِ ًقص هْوی دس ثشٍص ًطبًِ ّبی هشتجط ثب اختالل اضطشاة اجتوبعی دس
ًَجَاًبى داسًذ .لزا ثب ایيکِ ضَاّذ پظٍّطی ثیبًگش استجبط تٌظین ّیجبى ،حسبسیت اضطشاثی ٍ هْبستّبی
رّيآگبّی ثب اختالل اضطشاة اجتوبعی ّستٌذٍ ،لی ّیچ پظٍّطی ثِ ثشسسی ًقص ایي هتغیشّب دس قبلت هذل
هعبدالت سبختبسی ًپشداختِ است؛ ثٌبثشایي ثشسسی سٍاثط هتغیشّبی هزکَس دس قبلت یک هذل هٌسجن ضشٍسی ثِ
ًظش هیسسذ .ثب تَجِ ثِ ساثطِ ثیي رّيآگبّی ٍ تٌظین ّیجبى ٍ ساثطِ حسبسیت اضطشاثی ٍ تٌظین ّیجبى ،اص
آًجبیی کِ تٌظین ّیجبى یکی اص هؤلفِّبی سٍاىضٌبختی هؤثش دس ثشٍص اضطشاة اجتوبعی است ،ضبیذ ثخطی اص
اثشگزاسی حسبسیت اضطشاثی ٍ هْبستّبی رّيآگبّی ثش اضطشاة اجتوبعی ثِ ٍاسطِی تٌظین ّیجبى قبثل تجییي
ثبضذ ،ثذیيصَست کِ اص سَیی تٌظین ّیجبًی اص هَلفِ ّبی سٍاىضٌبختی است کِ اغلت ثب حسبسیت اضطشاثی ّوشاُ
است .اص سَی دیگش حسبسیت اضطشاثی خَد عبهل خطشسبص هْوی دس اضطشاة اجتوبعی است .دس ًتیجِ هیتَاى
گفت ٍقتی افشاد داسای حسبسیت اضطشاثی صیبد ثب دضَاسیّبی ثیطتشی دس تٌظین عولکشد ّیجبًی خَد سٍثشٍ ثبضٌذ،
کوتش قبدس ثِ ضٌبسبیی ٍ پزیشش ّیجبىّبی خَد ّستٌذ ٍ دس هَقعیتّبی ّیجبًی هجْن ثِ ًطبى دادى ّیجبىّبی
هٌفی توبیل ثیطتشی داسًذ .اص سَیی دیگش ایسبکَیتض هعتقذ است کِ احتوبالً توشیي ّبی رّي آگبّی هٌجش ثِ
سَگیشی هثجت هی ضًَذ .سَگیشی هثجت یک فشآیٌذ اسصیبثی ضٌبختی است کِ ثب استفبدُ اص آى ،افشاد ّن ثِ هحشک
ّبی هثجت تش تَجِ هی کٌٌذ ٍ ّن هحشک ّبی خٌثی سا ثیص تش ثب ٍاطُ ّبی ّیجبًی هثجت اسصیبثی هی کٌٌذ.
چٌذیي تئَسی ضشایطی سا تَصیف کشدُ اًذ کِ دس آى افشاد هوکي است سَگیشی هثجت سا تجشثِ کٌٌذ .ثشای هثبل
کبسستٌسي ٍ ّوکبساى ًظشیِ ی اًتخبثی ّیجبًی ـ اجتوبعی ) (SESTسا تَصیف کشدًذ .هطبثق ثب ایي ًظشیٍِ ،قتی
کِ اًگیضُ ی فشد کوتش ثِ طشف آیٌذُ هتوشکض ضَد ٍ ثیص تش هجتٌی ثش صهبى حبل ثبضذ ،افشاد ثِ گًَِ ای هثجت تش
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ثِ طشف ّوِ ی هحشک ّب جزة هی ضًَذ .ایي ًظشیِ پیطٌْبد هی کٌذ کِ سَگیشی هثجت ،تَجِ ثِ هحشک ّبی
هَجَد دس صهبى حبل سا افضایص هی دّذ ٍ ثِ ایي تشتیت هحشک ّبیی کِ قجالً خٌثی اسصیبثی هی ضذًذ ،ثِ گًَِ ای
هثجت اسصیبثی ضذًذ . SESTهطشح کشد کِ سَگیشی هثجت ،تٌظین ّیجبًی سا ثْجَد هی دّذ .سَگیشی هثجت ،ثب
توشکض ثش جٌجِ ّبی هثجت یک پیبهذ دس ضشایط هعیي ،یب ثب فبصلِ گیشی ّیجبًی اص جٌجِ ّبی دسدًبک آى هَقعیت
تٌظین ّیجبًی سا اهکبى پزیش هی کٌذ.دس ًتیجِ ثش اسبع ًظشیِی اًتخبثی ّیجبًی ـ اجتوبعی ( )SESTکبسستٌسي
ٍ ّوکبساى ّوبىطَس کِ آسچ ٍ کشسک هطشح کشدًذ اگش رّي آگبّی هٌجش ثِ سَگیشی هثجت ضَد ،ایي سَگیشی،
ساّجشد گستشدُ ی تٌظین ّیجبًی سا تحت تأثیش قشاس هی دّذ ٍ هٌجش ثِ تعذیل ٍ تٌظین تجشثِ ی ّیجبًی فشد هی
ضَدّ .ذف ایي پظٍّص ًیض آصهَى ایي تجییيّبی احتوبلی است.
سٍش :پظٍّص حبضش اکتطبفی اص ًَع تَصیفی – ّوجستگی ٍ ثب استفبدُ اص سٍشّبی هذلیبثی علی است .جبهعِی
هَسد ًظش دس ایي تحقیق کلیِ داًصآهَصاى 14-12سبلِ ضْش اصفْبى ثَدًذ کِ اص هیبى آًبى  084داًصآهَص (064
دختش ٍ 220پسش ) دس قبلت سِ کالع ضطن اثتذایی تب ّطتن اص ًَاحی چْبسگبًِی آهَصش ٍ پشٍسش اصفْبى ثِ
ضیَُی ًوًَِگیشی خَضِای چٌذ هشحلِای اًتخبة ٍ ثِ عٌَاى گشٍُ ًوًَِی پظٍّص هَسد هطبلعِ قشاس گشفتٌذ .ثشای
تعییي حجن ًوًَِ اص هٌطق تعییي حجن ًوًَِ کالیي استفبدُ ضذ ثِ ایي تشتیت کِ ثِ اصای ّش عبهل حذاقل حذٍد
ً 04فش آصهَدًی اًتخبة ضذ .ثشای گشدآٍسی دادُّب اص چک لیست تٌظین ّیجبًی ،پشسطٌبهِ اضطشاة اجتوبعی،
هقیبع رّيآگبّی ٍ پزیشش کَدکبى ٍ پشسطٌبهِ حسبسیت اضطشاثی استفبدُ گشدیذ.
یبفتِّب :تجضیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب استفبدُ اص ًشم افضاسّبی  ٍSPSS ٍ AMOSثِ سٍش تحلیل هسیش اًجبم ضذ.
ًتبیج تحلیل هسیش ًطبى داد کِ حسبسیت اضطشاثی ٍ رّيآگبّی ثِ صَست هستقل ٍ ثب هیبًجیگشی تٌظین ّیجبى
ًقص هْوی دس ایجبد ٍ تذاٍم اضطشاة اجتوبعی ًَجَاًبى داسًذ.
ثحث ٍ ًتیجِگیشی :دس هجوَع ًتبیج پظٍّص ًطبى داد هتغیشّبی حسبسیت اضطشاثی ،رّيآگبّی ٍ تٌظین ّیجبى
ثب اضطشاة اجتوبعی ًَجَاًبى ّوجستگی هعٌبداس داسًذ )ّ ٍ (p<0/01, p<0/05وچٌیي حسبسیت اضطشاثی ٍ
رّيآگبّی اص طشیق تٌظین ّیجبى قبدس ثِ پیصثیٌی هعٌبداس اضطشاة اجتوبعی دس ًَجَاًبى ّستٌذ ،دس ًتیجِ
ثشاصش هذل سبختبسی پظٍّص ًیض دس حذ هطلَثی است .
ٍاطُّبی کلیذی :اضطشاة اجتوبعی ،حسبسیت اضطشاثی ،تٌظین ّیجبى ،هْبستّبی رّيآگبّی.

