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 چکیده

های های حل مسئله اجتماعی و ویژگیبینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبکهدف از این پژوهش پیش     

شخصیتی در زنان ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضرر 

 هراآندادند که از  بین شهر تهران تشکیل می 22های تندرستی منطقه بانوان ورزشکار در ایستگاه هیکلشامل 

نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشرنامه  عنوانبهی اخوشهگیری نفر به روش نمونه 323

فرم کوتاه  -پرسشنامه حل مسئله اجتماعی و پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی ،استاندارد هراس اجتماعی کانور

-نررم لهیوسربه گامبهگاماز تحلیل رگرسیون چندگانه به روش  اطلاعات با استفاده لیوتحلهیتجزاستفاده شد. 

رنجورخرویی، ی شخصریتی روانهرایژگریوانجرام شرد. نترایج نشران داد، کره  22اس نسرخه اسپیافزار اس

ی هاسبکباشند. همچنین ی اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار مینیبشیپیی و توافق پذیری قادر به گرابرون

ی اضرطراب اجتمراعی زنران نریبشیپگیری منفی به مسئله و  سبک اجتنابی قادر به جهت اجتماعی مسئلهحل 

تواننرد هرای شخصریتی مریهای حل مسئله اجتماعی و ویژگریباید گفت که سبک جهیدرنت. استورزشکار 

 بینی کنند.اضطراب اجتماعی را در زنان ورزشکار پیش

 .ی شخصیتهایژگیوماعی، اضطراب اجتماعی، حل مسئله اجت کلیدی: گانواژه

 

                                                           
 ایران  ، تهران،واحد تهران جنوبسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد رشته روانشنا -1

 e.elhmeh123456@gmail.com                                                                                  )نویسنده مسئول(

  ایران  ، تهران،کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک تهران -2

 ایران  ، تهران،، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوباستادیار -3



 1311زمستان  ،11 شماره ،سوم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /111

 

 مقدمه

 یگسترده ا فیدر ط یکرده اند که ممکن است اضطراب اجتماع دییاگرچه محققان تأ     

در  یبالقوه اضطراب اجتماع ری، اما تأثرخ دهد یو عملکرد یفرد نیب یهاتیاز موقع

از انجام  یناش یو روان یجسم یایمورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مزا یبدن تیفعال

ممکن  یتوسط افراد مضطرب اجتماع ییهاتیفعال نی، اجتناب از چنمنظم یبدن تیفعال

 یمنف یابیو ترس از ارز یاضطراب اجتماع داشته باشد. یبر سلامت یقیاست عواقب عم

زنان ارتباط  یخصوصًا برا یورزش یهاتیدر موقع یاجتماع یابیارزش یهاعموماً با ترس

(. افراد دچار اضطراب اجتماعی انگیزه کمتری برای 2333همکاران، و  1)نورتوندارد. 

های بیرونی مشارکت در تمرینات ورزشی دارند و در صورت انجام تمرین اغلب با انگیزه

عبارتی یکی از دلایل اصلی انجام تمرینات ورزشی پردازند. بهبه تمرینات ورزشی می

مشغولی افراد در مورد نظر دیگران لتوسط زنان ورزشکار دارای اضطراب اجتماعی، د

مشغولی ممکن است موجب شود فرد با درباره وضعیت ظاهری بدن آنان است. این دل

قبول و اثرگذاری مطلوب بر دیگران، مبادرت به یابی به ظاهر جسمانی قابلانگیزه دست

اجتماعی (. بنابراین مطالعه اختلال اضطراب 1331فعالیت ورزشی کند )صالحی و رحمانی، 

 در در زنان ورزشکار دارای اهمیت است.

ویژگی اصلی اختلال اضطراب اجتماعی، ترس یا اضطراب محسوس یا شدید از      

ی دقیق دیگران قرار موردبررسممکن است فرد  هاآنی اجتماعی است که در هاتیموقع

که مورد  دترسیم، شودیمی اجتماعی مواجه هاتیموقع گونهنیابگیرد. وقتی فرد با 

مضطرب، ضعیف، دیوانه، احمق،  صورتبهارزیابی منفی قرار بگیرد. فرد نگران است که 

                                                           
1 Norton 
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که به شیوه  ترسدیمی قضاوت شود. فرد نداشتندوست، ترسناک، کثیف یا کنندهکسل

ی اضطراب بروز دهد، مثل سرخ شدن، لرزیدن، هانشانهخاصی عمل کند یا به نظر برسد یا 

منفی ارزیابی کنند.  صورتبهرا  هاآنبان، یا خیره شدن که دیگران عرق کردن، لکنت ز

آن طرد شوند. ترس از رنجاندن  جهیدرنتدیگران را دلخور کنند یا  ترسندیمبرخی افراد 

ممکن است ترس  –ی اضطراب هانشانهبرای مثال با خیره شدن یا نشان دادن  -گرانید

ی نیرومند دارند. فردی که از گراجمعی هاشیگرایی باشد که هافرهنگغالب در افراد 

، ممکن است از نوشیدن، خوردن، نوشتن، یا اشاره کردن در انظار ترسدیملرزش دست 

امکان دارد از تکان دادن دست یا  ترسدیمخودداری کند؛ فردی که از عرق کردن 

 ممکن است از ترسدیمخوردن غذاهای تند اجتناب کند؛ و فردی که از سرخ شدن 

عملکرد در انظار، نورهای درخشان، یا بحث درباره موضوعات محرمانه اجتناب کند. 

ی عمومی در مواقعی که افراد دیگری حضور دارند هاتوالتبرخی افراد از ادرار کردن در 

 (.1312، مای تشخیصی آماری اختلالات روانی)راهن کنندیمیا از آن اجتناب  ترسندیم

اعی با میزان بالای ترک تحصیل و کاهش سلامتی، استخدام، اختلال اضطراب اجتم     

اقتصادی و کیفیت زندگی ارتباط دارد. اختلال اضطراب  -بازدهی شغلی، جایگاه اجتماعی

اجتماعی همچنین با مجرد بودن، متأهل نبودن، یا مطلقه بودن و نداشتن فرزندان، مخصوصاً 

مکان دارد اختلال در وظایف مراقبت کردن و در مردان، ارتباط دارد. در افراد سالخورده، ا

ی اوقات هاتیفعالی داوطلبانه وجود داشته باشد. اختلال اضطراب اجتماعی از هاتیفعال

وسعت ناراحتی و اختلال اجتماعی مرتبط با اختلال  باوجود. کندیمفراغت نیز جلوگیری 

کشورهای غربی تاکنون  اضطراب اجتماعی، تنها نیمی از افراد مبتلا به این اختلال در

ی آن، جویای هانشانهسال تجربه کردن  23تا  11، و فقط بعد از اندبرآمدهدرمان  درصدد
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قدرتمندی برای ادامه اختلال اضطراب اجتماعی  نیبشیپ. شاغل نبودن، شوندیمدرمان 

 (.1312است )راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی ، 

در این حوزه، ریشه اختلال اضطراب اجتماعی  شدهانجامی هاقیتحقباوجود حجم بسیار      

توجه متخصصان را به  مسئلهی اضطرابی نیز این هااختلالی درک نشده است. در حوزه خوببه

ی اضطرابی را باید هااختلالی ریگشکلدر  سازنهیزمخود جلب کرده است که نقش عوامل 

تأثیر  هااختلالی سازمفهومن است بر نتایج درمان و ممک هاآنمدنظر قرار داد و نادیده انگاری 

ی شخصیتی هایژگیوناتوانی در مهارت حل مسئله اجتماعی و  ازجملهبگذارد. عوامل مختلفی 

ی هاشاخصیکی از  عنوانبهدر بروز این پدیده مؤثر باشد. حل مسئله اجتماعی که  توانندیم

، یک راهبرد کلی است که افراد ردیگیمار ی قرموردبررسسنجش سلامت روان در این پژوهش 

. حل مسئله کنندیمی مؤثر پیدا امقابلهی هاپاسخ، زیبرانگچالشی هاتیموقعآن برای  واسطهبه

، بر زاتنشی هاتیموقعزیرا در گستره  کندیمی کمک فراوان شناخترواناجتماعی به سازگاری 

با  سوکنیست که حل مسئله اجتماعی از ی آوربتعجبنابراین ؛ گذاردیمکارکرد انطباقی تأثیر 

ی، شناختروانی روانی و از سوی دیگر با سازگاری شناسبیآساشکال مختلف ناسازگاری و 

 (. 2331انگ و همکاران، چرابطه دارد )

-عنوان راهکار کنارآمدن با اضطراب نقش اساسی ایفا میدر سویی دیگر، حل مسئله به     

ه آموزش حل مسئله، شایستگی کلی و بهبود جسمی و روانی را افزایش ای کگونهکند، به

ی توانایی هامهارت(. عقیده بر این است که برخورداری از 1311دهد )باقری و پناهی، می

 کندیمو به شخص کمک  کندیمیاری  هاتیموقعحل مسئله، فرد را برای مقابله مؤثر با 

ی مثبت و سازش یافته عمل اگونهبهو محیط خود  هافرهنگدر رابطه با سایر افراد جامعه، 

 (. 2332ی خود را تأمین کند )اسپنسر، شناختروانکند و سلامت 
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خو و و.  مردم در خلقاستعامل مؤثر دیگر احتمالًا در بروز اضطراب اجتماعی، شخصیت      

های متفاوت از هکنندبینیهای شخصیتی مختلف پیششخصیت با یکدیگر تفاوت دارند و ویژگی

افراد به  شودینسبتاً پایدار است که باعث م یهاشخصیت رگهسطوح اضطراب اجتماعی است. 

های شخصیتی مستعد تغییر در طول شواهدی وجود دارد که ویژگی .خاصی رفتار کنند یهاوهیش

ایی (. بنابراین با شناس1311اصل، نادری و اکبری، ؛ عباسی2311، 1کورکباشند )زمان می

نظریه ها گام نهاد. توان در جهت تغییر آنساز اضطراب اجتماعی میهای شخصیتی زمینهویژگی

)شامل  3 خوشایندی: کندیشخصیت، پنج مؤلفه زیربنایی را توصیف م 2مدل پنج عامل بزرگ

)شامل کفایت، نظم،  2یشناسفهی(، وظیرحم، همراهی، تواضع، دلیدوست، نوعییگواعتماد، رک

)شامل گرمی،  1ییگرا(، برونیریگمی، احتیاط در تصمیدارشتنیبرای موفقیت، خو تلاش

)شامل اضطراب،  2 ییرنجور خوروان ، قاطعیت، فعالیت، هیجان خواهی(، ییگراگروه

)شامل  1( و گشودگی به تجربهیریپذبیپرخاشگری، افسردگی، کمرویی، برانگیختگی، آس

به نقل از  1112ها( )مک کری و کاستا ال، عقاید و ارزش، احساسات، اعمیشناسییبایتخیل، ز

 (. 2311، 3؛ تیبارت1311مهبد و فولادچنگ، 

یی دو صفت شخصیت بسیار نیرومند و فراگیر هستند. افرادی که گرابرونروان رنجورخویی و      

. رندیپذبیآس، نسبت به اختلالات مرتبط با استرس، رندیگیمدر روان رنجورخویی نمره بالا 

ی و ازخودراض، معمولًا آرام، ملایم، رندیگیمیی که در روان رنجورخویی نمره پایین هاآن

                                                           
1 Quirk 
2 Five Factor Model (FFM) 
3 agreeablenes 
4 conscientiousness 
5 extraversion 
6 neuroticism 
7 openness to experience 
8 Tibaret 
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، پرحرف، روخوش، مهربان، رندیگیمغیرهیجانی هستند. افرادی که در برونگرایی نمره بالا 

تمالاً ، احرندیگیمیی نمره پایین گرابرونهستند. در مقابل، افرادی که در  گذرانخوشمعاشرتی و 

، منفعل و فاقد توانایی ابراز هیجان نیرومند هستند. تجربه پذیری یا ریگگوشهخوددار، ساکت، 

یی که روال عادی را ترجیح هاآنگشودگی به تجربه، افرادی که تنوع را دوست دارند از 

. دینمایم، متمایز کنندیمو در معاشرت خود با افراد و  چیزهای آشنا احساس آرامش  دهندیم

. رندیگیمافرادی که همواره جویای تجربیات مختلف و متنوع هستند، در تجربه پذیری نمره بالا 

 (.1311به نقل از فیست، فیست و رابرتس،  1131)گلدبرگ، 

 تواندیماضطراب اجتماعی  و مطالعه چنین پژوهشی از سویی  نیبشیپآگاهی از متغیرهای      

اجتماعی با اضطراب اجتماعی در زنان  مسئلههارت حل روشنگر ارتباط ابعاد شخصیت و م

ۀ چگونگی نیدرزمی ترجامعورزشکار باشد و از دیگر سو به متخصصان و درمانگران، دیدگاه 

با .دهدیمو مناسب برای زنان ورزشکار  دارای اضطراب اجتماعی  جانبههمهارزیابی و مداخله 

ی حل هاسبکی اضطراب اجتماعی بر اساس نیبشیپبه مطالب پیشین، هدف اصلی تحقیق  توجه

 ی شخصیتی در زنان ورزشکار است.هایژگیواجتماعی و  مسئله

 

 مرور ادبیات تحقیق

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین توانایی حل مسئله اجتماعی 1311بیانی، رنجبر و بیانی )    

یدند که بین توانایی حل به این نتیجه رس هاآنبا هراس اجتماعی پرداختند. در این پژوهش 

ی وجود دارد و هرچه توانایی حل مسئله اجتماعی داریمعنمسئله و هراس اجتماعی رابطه 

 .  شودیمدر فرد بالاتر باشد میزان هراس اجتماعی وی کمتر 
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و  ( به تحلیل رابطه بین اضطراب اجتماعی2313) 1بالتاسی و همارتا  در پژوهشی دیگر     

دانشجویان دانشگاه پرداختند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر رویکرد حل رویکرد حل مسئله 

مسئله دانشجویان دانشگاهی بر اضطراب اجتماعی آنان بود. در نتیجه مطالعه،  همبستگی مثبت و 

معناداری میان تمام ابعاد اضطراب اجتماعی با رویکرد حل مسئله نشان داده شد. مشخص شد 

 .کندیمی نیبشیپطراب اجتماعی را در سطح معناداری که رویکرد حل مسئله اض

طالعه باهدف بررسی رابطه هراس اجتماعی و ابعاد ( م1312آقامحمدحسنی و مختاری )     

این بود که  دهندهنشاننتایج  .دادند شخصیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام

 .میزان و شدت آن را تبیین کند تواندیم شخصیت با هراس اجتماعی ارتباط داشته و یهارگه

( به بررسی رابطه بین پنج ویژگی بزرگ شخصیتی 2312) 2ی دیگر سوامی و فرنهامامطالعهدر      

ی و نژندروانجسمانی در زنان بالغ پرداختند. نتایج نشان داد که ترکیبی از  -و اضطراب اجتماعی

 طر اضطراب اجتماعی قرار دهد.اضطراب ممکن است برخی از زنان را در معرض خ

اضطراب اجتماعی و »( به مطالعه موضوعی با عنوان 2311و همکاران ) 3همچنین کاپلان     

مثبت با روان  طوربهپرداختند. نتایج نشان داد اضطراب اجتماعی « ی شخصیتی پنجگانههایژگیو

 باز بودن و اعتماد دارد.  یی ارتباط دارد و روابط ضعیف باگرابرونمنفی با  طوربهرنجوری، 

 

 روش شناسی

هدف کاربردی است. طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع  ازنظرروش تحقیق حاضر      

ی تندرستی هاستگاهیاهمبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه بانوان ورزشکار در 

دول ج بر اساساست که  1311نفر در نیمه دوم سال  2333شهر تهران به حجم  22منطقه 
                                                           
1 Baltaci & Hamarta 
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ی اخوشهی ریگنمونهاز نوع  هانمونه. روش انتخاب ندنفر انتخاب شد 322مورگان تعداد 

 23بود که ابتدا با مراجعه به سازمان ورزش لیست  صورتنیبد هانمونهاست. نحوه انتخاب 

 13ی موجود هاستگاهیاتهران تهیه گردید و از بین  22ایستگاه تندرستی واقع در منطقه 

نمونه  323 تیدرنهانفر و  32تصادفی انتخاب شد و از هر ایستگاه  صورتبهایستگاه 

ی هاپرسشنامهبرای شرکت در پژوهش،  هایآزمودنانتخاب شد. پس از جلب همکاری 

-پیاس) یاجتماعپرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله فرم کوتاه،  -شخصیتی پنج عاملی 

در ( انآیپیاس)راس اجتماعی کانور تجدیدنظرشده( و پرسشنامه استاندارد ه -آیاس

ی پژوهش علاوه بر استفاده از هاداده لیوتحلهیتجزقرار گرفت. جهت  هاآناختیار 

از روش تحلیل رگرسیون چندگانه و  هاهیفرضی آمار توصیفی، جهت آزمون هاروش

 همبستگی پیرسون استفاده شد.

 استفاده شد: یری متغیرهای تحقیقگاندازهاز ابزارهای زیر برای 

 فرم کوتاه: -افافنئوپرسشنامه شخصیتی پنج عاملی 

. این پرسشنامه فرم شودیمبررسی ابعاد شخصیتی از پرسشنامه نئو  استفاده  منظوربه     

عامل اصلی شخصیت  1سؤالی است و برای ارزیابی  23کوتاهی نیز دارد که یک پرسشنامه 

ی محدود باشد و اطلاعات کلی از شخصیت اگر وقت اجرای تست خیل رودیمبه کار 

. از سوی دیگر اجرای این آزمون از نظر هزینه شودیمکافی باشد از این پرسشنامه استفاده 

ی آن از اعتبار بالایی برخوردارند و همبستگی بین هااسیمقاست  صرفهبهمقرونو زمان 

 ی شخصیتی ،هازمونآسایر  برخلافاین آزمون  ترمهمزیاد است و از همه  هااسیمق

(. در هنجاریابی آزمون نئو 1333است )گروسی فرشی، واردشدهانتقادات کمتری بر آن 

نفر از بین دانشجویان  2333ی با حجم انمونهروی  (1333که توسط گروسی فرشی )
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ی علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب هادانشگاهی تبریز ، شیراز و هادانشگاه

گزارش کرده است .ضرایب آلفای کرونباخ در  31/3تا  12/3د اصلی را بین بع 1همبستگی 

یی، باز بودن، ساز گاری و با گرابرونهر یک از عوامل اصلی روان آزردگی خویی ، 

به دست آمد . جهت بررسی اعتبار  31/3و  23/3، 12/3، 13/3. ، 32/3وجدانی به ترتیب 

رم گزارش شخصی )اس( و فرم ارزیابی محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو ف

یی و گرابروندر عامل  22/3)آر(، استفاده شد، که حداکثر همبستگی به میزان  گرمشاهده

 (. 1333در عامل سازگاری بود. )گروسی فرشی،  21/3حداقل آن به میزان 

 تجدیدنظر شده(: -آیاسپیاس) یاجتماعپرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله  3-1-2

ای است که آزمودنی از فرم منظور از حل مسئله اجتماعی در این پژوهش، مجموع نمره     

( به تجدیدنظرشده -آیاسپیاسکوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی )

ساخته شد.  2332در سال  1آورد. این پرسشنامه توسط دزوریلا، نزو و میدو الیوارزدست می

سؤال بوده و هدف آن  21د گزارشی از نوع لیکرت و دارای این مقیاس یک ابزار خو

گیری مهارت شما در حل مسئله اجتماعی است. این پرسشنامه بر اساس روش لیکرت اندازه

(. این 2332شده است )دزوریلا و همکاران، بندی( درجه1( تا خیلی زیاد )1وجه )هیچاز به

خرده مقیاس اصلی داشته و پنج بعد مختلف مقیاس مبتنی بر کار قبلی مؤلفان است که پنج 

 کند. گیری میمدل حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران را اندازه

 شده است. بندی( درجه1( تا خیلی زیاد )1وجه )هیچاین پرسشنامه بر اساس روش لیکرت از به

عنوان به (اسپیآر) و حل مسئله منطقی (اُپیپیگیری مثبت به مسئله )دو مقیاس جهت     

گذاری صورت مثبت نیز نمرهشوند و بهخرده مقیاس حل مسئله سازنده، در نظر گرفته می

                                                           
1 D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares 
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(، سبک 1اسسیآیاحتیاط )ها که شامل سبک تکانشی/ بیشوند؛ اما دیگر مقیاسمی

های حل مسئله هستند، خرده مقیاس (اُپیانگیری منفی به مسئله )و جهت (2اساِیاجتنابی )

شوند؛ بنابراین گذاری میصورت منفی )وارونه( نیز نمرهدهند که بهکارآمد را تشکیل مینا

-پیآر ، اُپیپیتوسط نمرات بالا در « خوب»بر اساس این ابزار توانایی حل مسئله اجتماعی 

که توانایی شود درحالیمشخص می اساِی  و اسسیآی،  اُپیان  و نمرات پایین در اس

-ان و نمرات بالا در اسپیآر و اُپیپی توسط نمرات پایین در« ضعیف»اجتماعی  حل مسئله

 (.1331شود )به نقل از مخبری و همکاران، مشخص می اساِی و اسسیآی، اُپی

و ضریب آلفای آن بین  11/3تا  23/3پایایی آزمون مجدد برای این پرسشنامه بین      

(. روایی سازه این پرسشنامه 2332ریلا و همکاران، شده است )دزوگزارش 11/3تا  21/3

های حل مسئله و نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی با دیگر مقیاس

(. در ایران 2332شناختی همپوش، تأیید شده است )دزوریلا و همکاران، های روانسازه

مل سنجیده شده و ضریب را برای پنج عا 31/3(، ضریب آلفای 1331) و همکاران مخبری

را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی کوتاه شده به دست آوردند.  33/3پایایی بازآزمایی 

شده در بالا است. همچنین در این تحقیق بررسی ساختار عاملی بیانگر وجود پنج عامل اشاره

تأیید عنوان یک مقیاس حل مسئله اجتماعی را به آیاسپیاس های روایی،همه تحلیل

 (.1331کرده است )به نقل از مخبری و همکاران، 

 

 

                                                           
1 ICS 
2 AS 



 123/  های شخصیتی در زنان ورزشکارهای حل مسئله اجتماعی و ویژگیبینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبکپیش 

 :(1انآیپیاس) پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی کانور

پرسشنامه ای است که آزمودنی از در این پژوهش، مجموع نمرهاضطراب اجتماعی منظور از      

 2333در سال  هراس اجتماعی. پرسشنامه آوردیماستاندارد هراس اجتماعی کانور به دست 

ارزیابی اضطراب اجتماعی طراحی شد. پرسشنامه مذکور سه  منظوربهتوسط کانور و همکارانش 

این سنجد. فیزیولوژیکی این اختلال را می علائمحیطه بالینی هراس اجتماعی یعنی ترس، اجتناب و 

 بر. است( 1؛؛ بسیار زیاد2؛زیاد،3؛ تا حدی ،2؛ کم1،اصلاً پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )

درصد و  33با کارایی دقت تشخیص  23برای تفسیر نمرات، نقطه برش  آمدهدستبهنتایج  اساس

. کندیممتمایز  مبتلا ریغدرصد، افراد مبتلا به هراس اجتماعی را از افراد  31با کارایی  13نقطه برش 

 روش با آن اعتبار. است داربرخور بالایی روایی و اعتبار از پرسشنامه این(. 1333)فتحی آشتیانی، 

بوده و ضریب  31/3تا  13/3با  برابر اجتماعی هراس اختلال تشخیص با ییهاگروه در آزمایی باز

است. همچنین برای  شدهگزارش 12/3همسانی درونی آن )آلفای کرونباخ( در یک گروه بهنجار 

است.  شدهگزارش 33/3و ناراحتی فیزیولوژیکی  11/3 اجتناب  ،31/3فرعی ترس  یهااسیمق

برا تشرخیص اختلال  یهایآزمودنروایی سرازه در مقایسره نتایج این آزمرون در دو گرروه از 

بررسی شد که  یپزشکروانگرروه افرراد بهنجرار بدون تشخیص  یهایآزمودنهراس اجتماعی و 

سلاجقه و بخشانی، نشان دادند که این خود حاکی از اعتبار بالای آن است) باهمتفاوت معناداری 

 اجتناب ، 11/3فرعی ترس  یهااسیمق (. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 1313

 آمد. دست به 12/3و ناراحتی فیزیولوژیکی  11/3

 

 

                                                           
1 SPIN 
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 یافته ها

 (. 1شد )جدول  معیار مرتبط با متغیرهای تحقیق محاسبه میانگین و انحراف در وهله اول،

 اجتماعی زنان ورزشکار مسئلهرت حل ابعاد مها توصیفی: آمار 1جدول 

 استاندارد انحراف میانگین متغیر

 2.07 12.15  مثبت به مسئله یریگجهت

 3.70 10.61  به مسئله یمنف یریگجهت

 3.43 26.93  یمسئله منطق حل

 3.77 14.04 اطیاحتی/ بیتکانش سبک

 3.43 9.91 یاجتناب سبک

 11.28 32.60 اضطراب اجتماعی 

 5.56 34.34 رنجورخوییروان 

 4.14 41.28 برون گرایی

 4.17 37.63 ییگراتجربه

 5.07 37.29 توافق پذیری

 3.71 41.58 وجدان گرایی

ها، آزمون ی پژوهش مفروضات آن شامل نرمال بودن دادههاهیفرضقبل از انجام بررسی      

ها در نرمال بودن دادهی قرار گرفت. نتایج آزمون موردبررسدوربین واتسون  و هم خطی 

 خلاصه گردیده است.  2جدول 

 ها به کمک آزمون کجیداده نرمال بودن. بررسی توزیع  2جدول 

 1خطای استاندارد آماره کجی متغیر

 13. 12. روان رنجورخویی

 13. 035.- ییگرابرون

                                                           
1 Std. Error 
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 13. 078. ییگراتجربه

 13. 11. توافق پذیری

 13. 55.- وجدان گرایی

 13. 61.- ی مثبت به مسئله گیرجهت

 13. 026.- گیری منفی به مسئله جهت

 13. 93.-  حل مسئله منطقی

 13. 11.- احتیاطسبک تکانشی/ بی

 13. 48. سبک اجتنابی

 13. 75. اضطراب اجتماعی

 محدوده این در متغیرها تمامی کجی نمرات دهدیم نشان 2 جدول نتایج کهگونه همان     

 کند. پیروی نرمال توزیع ازها آن نمرات که پذیرفت توانیم بنابراین دارد، قرار

است  1با توجه اینکه تلرانس متغیرهای مدل رگرسیونی در این پژوهش نزدیک به      

بنابراین هم خطی چندگانه بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد. از طرفی عامل تورم 

در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات  چندگانه را یشدت هم خطاف( آی)وی 1واریانس

اف( متغیرهای آیکه در این پژوهش با توجه به اینکه )وی کندیم ارزیابی معمولی

 است در نتیجه هم خطی چند گانه بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد.  1پژوهش کمتر از 

 در این مرحله به بررسی آماره های استنباطی می پردازیم.

ابعاد شخصیت بر اساس اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار  ینیبشیپ بررسی منظوربه     

وجدان گرایی( با توجه به  -توافق پذیری -ییگراتجربه -ییگرابرون -)روان رنجورخویی

تحلیل  مشاهده نشد، از هادادهاینکه متغیرها کمی هستند و تخطی از نرمال بودن در 

                                                           
1 Variance infeleation factor 
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، جدول آنالیز واریانس و همچنین لیوتحلهیتجزچندگانه استفاده شد. در ادامه  رگرسیون

 .ردیگیمی و تحلیل قرار موردبررسی ضرایب خط رگرسیون داریمعنجدول 

اضطراب اجتماعی  زنان  ینیبشیپ رگرسیون در چندگانه همبستگی: 3جدول 

 ابعاد شخصیتبر اساس ورزشکار 

 متغییر گام
ضریب همبستگی 

 آرچندگانه 

 مجذور

 همبستگی

 یمجذور همبستگ

 شدهلیتعد

آماره دوربین 

 واتسون

 20. 21. 46. روان رنجورخویی گام اول

1/97 

 گام دوم
 روان رنجورخویی

 ییگرابرون
.48 .23 .23 

 گام سوم

 روان رنجورخویی

 ییگرابرون

 توافق پذیری
.50 .25 .24 

 

وارد یی روان رنجورخو کنید در گام اول کهیمطور که در جدول فوق مشاهده همان     

یی روان رنجورخوشد. بدین معنی که  22/3معادله شده است، مقدار ضریب همبستگی 

تبیین کند. در گام دوم با  ورزشکار رادرصد از اضطراب اجتماعی زنان  21توانسته حدود 

 23/3به  یی به معادله، میزان ضریب همبستگیگرابروناضافه شدن بعد دوم یعنی 

از اضطراب اجتماعی زنان  درصد 23رفته همیروو بعد فوق یافته است، یعنی که دافزایش

 توافقدر گام سوم با اضافه شدن بعد سوم یعنی  تیدرنهااند. ورزشکار را تبیین نموده

یافته است، یعنی که سه بعد فوق افزایش 13/3به  ی به معادله، میزان ضریب همبستگیریپذ

بالاخره اند. ورزشکار را تبیین نموده زنان یاجتماعدرصد از اضطراب  21رفته همیرو

 آمده است. 2شده نیز در جدول ضریب رگرسیون و نتیجه کلی رگرسیون محاسبه
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اضطراب اجتماعی   بینیپیش رگرسیون معناداری بررسی انسیوار لیتحل: 1جدول

 ابعاد شخصیتبر اساس زنان ورزشکار 

 مجموع مجذورات منبع تغییرات گام
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 اف

سطح 

 معناداری

 گام اول

 8590.21 1 8590.21 رگرسیون

 100.71 318 32026.58 باقیمانده 0/000 85.29

  319 40616.80 مجموع

 گام دوم

 4845.65 2 9691.30 رگرسیون

 97.55 317 30925.49 باقیمانده 0/000 49.67

  319 40616.80 مجموع

 گام سوم

 3471.77 3 10415.32 رگرسیون

 95.57 316 30201.47 باقیمانده 0/000 36.32

  319 40616.80 مجموع
 

 گامسهدر هر  شدهمحاسبهکه با توجه به اینکه سطح معناداری  آن استجدول فوق حاکی از      

معنادار  شدهانجام( بنابراین رگرسیون  >P 31/3است )  ترکوچک 31/3در تحلیل رگرسیون از 

نیز  1جدول  . استی را دارا موردبررسنتایج آن قابلیت  تعمیم به جامعه آماری  جهیدرنتده و بو

 .دهدیمهمبستگی چندگانه بین متغیرها را در تحلیل رگرسیون نشان 
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 گامبهگامنتایج مربوط به ضرایب  رگرسیون چندگانه به روش : 1جدول

 افآیوی تلرانس 1معناداری 3تی 2بتا 1بی مدل هاگام

 گام اول
   86. 17.  59. مقدار ثابت

 1.00 1.00 000. 9.23 46. 93. روان رنجورخویی

 گام دوم

   003. 2.94  19.23 مقدار ثابت

 1.00 1.00 000. 9.34 45. 928. روان رنجورخویی

 1.00 1.00 001. 3.36- 16.- 44.- ییگرابرون

 گام سوم

   036. 2.10  14.16 مقدار ثابت

 1.14 87. 000. 7.87 40. 82. روان رنجورخویی

 1.05 94. 000. 3.93- 19.- 53.- برون گرایی

 1.19 83. 006. -2.75 -14. -32. توافق پذیری

ی  رهایمتغشود سطح معناداری طور که مشاهده میهمان 1با توجه به اطلاعات جدول      

است و معنادارند.  31/3کمتر از  ی،ریپذ توافقیی و گرابرونیی، روان رنجور خو

ی قادر ریپذ توافقیی و گرابرونیی ، رنجورخوروانتوان بیان کرد که می گریدعبارتبه

 . استاضطراب اجتماعی زنان ورزشکار  بینی شیپبه

ی کننده معنادار منفی نیبشیپ یریپذ توافقو  گراییبرونباید گفت که  نیچنهم     

، اضطراب اجتماعی زنان هاآنرزشکار است یعنی با افزایش اضطراب اجتماعی زنان و

ی کننده معنادار مثبت نیبشیپ روان رنجوریاما و بالعکس.  ابدییمورزشکار کاهش 

اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار است یعنی با افزایش روان رنجوری اضطراب اجتماعی 

                                                           
1 B 
2 Beta 
3 T 
4 sig 
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یی گراتجربه -ت که متغیرهای و بالعکس. در نهایت باید گف ابدییمزنان ورزشکار افزایش 

 معنادار نبودن از معادله خارج شدند. لیبه دلو وجدان گرایی 

ابعاد مهارت حل بر اساس اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار  ینیبشیپبررسی  منظوربه     

حل مسئله  -ی منفی به مسئلهریگجهت -ی مثبت به مسئلهریگجهتاجتماعی ) مسئله

سبک اجتنابی(  با توجه به اینکه متغیرها کمی هستند  -اطیاحتیب -سبک تکانشی -منطقی

چندگانه استفاده شد.  تحلیل رگرسیون مشاهده نشد، از هادادهو تخطی از نرمال بودن در 

ی ضرایب خط داریمعن، جدول آنالیز واریانس و همچنین جدول لیوتحلهیتجزدر ادامه 

 .ردیگیمی و تحلیل قرار موردبررسرگرسیون 

اضطراب اجتماعی  زنان  ینیبشیپ رگرسیون در چندگانه همبستگی: 1جدول 

 اجتماعی مسئلهابعاد مهارت حل بر اساس ورزشکار 

 متغییر گام
ضریب همبستگی 

 آرچندگانه 

مجذور 

 یهمبستگ

 یمجذور همبستگ

 شدهلیتعد

 نیآماره دورب

 واتسون

 30. 30. 55. گیری منفی به مسئلهجهت گام اول

1/12 
 م دومگا

 گیری منفی به مسئلهجهت

 سبک اجتنابی
.56 .32 .31 

 گیری منفی به مسئلهجهت کنید در گام اول کهیممشاهده  2طور که در جدول همان     

گیری منفی جهتشد. بدین معنی که  11/3وارد معادله شده است، مقدار ضریب همبستگی 

ی زنان ورزشکار را تبیین کند. در درصد از اضطراب اجتماع 33توانسته حدود  به مسئله

به  به معادله، میزان ضریب همبستگی سبک اجتنابیگام دوم با اضافه شدن بعد دوم یعنی 

از اضطراب اجتماعی  درصد 32رفته همیرویافته است، یعنی که دو بعد فوق افزایش 12/3
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رگرسیون  بالاخره ضریب رگرسیون و نتیجه کلیاند. زنان ورزشکار را تبیین نموده

 آمده است. 1شده نیز در جدول محاسبه

اضطراب اجتماعی   بینیپیش رگرسیون معناداری بررسی انسیوار لیتحل: 1جدول

 اجتماعی مسئلهابعاد مهارت حل بر اساس زنان ورزشکار 

 منبع تغییرات گام
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 اف

سطح 

 معناداری

گام 

 اول

 12292.05 1 12292.05 رگرسیون
138.00 

 
 89.07 318 28324.74 باقیمانده 0/000

  319 40616.80 مجموع

گام 

 دوم

 6523.51 2 13047.03 رگرسیون

 86.97 317 27569.76 باقیمانده 0/000 75.00

 12292.05 319 40616.80 مجموع
 

در هر دو گام  شدهمحاسبهعناداری که با توجه به اینکه سطح م آن استحاکی از  1جدول      

معنادار  شدهانجام( بنابراین رگرسیون  >P 31/3 است ) ترکوچک 31/3در تحلیل رگرسیون از 

نیز  3جدول  . استی را دارا موردبررسنتایج آن قابلیت  تعمیم به جامعه آماری  جهیدرنتبوده و 

 .دهدیم همبستگی چندگانه بین متغیرها را در تحلیل رگرسیون نشان

 گامبهگامنتایج مربوط به ضرایب  رگرسیون چندگانه به روش : 1جدول

 افآیوی تلرانس معناداری تی بتا بی مدل هاگام

گام 

 اول

   86. 9.24  14.82 مقدار ثابت

گیری منفی جهت

 به مسئله

1.67 .55 11.74 
.000 1.00 1.00 

   000. 7.22  12.63 مقدار ثابتگام 
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گیری منفی جهت دوم

 به مسئله

1.34 .44 7.53 
.000 

.61 1.61 

 1.61 61. 003. 2.94 17. 56. سبک اجتنابی

ی  رهایمتغشود سطح معناداری طور که مشاهده میهمان 3با توجه به اطلاعات جدول      

 گریدعبارتبهاست و معنادارند.  31/3ی کمتر از اجتناب سبکو   به مسئله یمنف یریگجهت

اضطراب  ینیبشیپی قادر به اجتناب سبکو   به مسئله یمنف یریگجهتان بیان کرد که تومی

 . استاجتماعی زنان ورزشکار 

ی کننده نیبشیپی اجتناب سبکو   به مسئله یمنف یریگجهتباید گفت که  نیچنهم     

به  یمنف یریگجهتمعنادار مثبت اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار است یعنی با افزایش 

 و بالعکس. ابدییمی؛ اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار افزایش اجتناب سبکو  مسئله

مقیاس حل مسئله ، گیری مثبت به مسئلهمقیاس جهتباید گفت که متغیرهای  تیدرنها

 معنادار نبودن از معادله خارج شدند. لیبه دل احتیاطمقیاس سبک تکانشی/ بیو  منطقی

   

 نتیجه گیری

تحرکی در جامعه ما، انجام پژوهش در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر شیوع زیاد بی توجه به     

افزایش انگیزه مردم برای انجام تمرینات ورزشی و پذیرش و حفظ سبک زندگی فعال را، 

تمام افراد خود را در  سومککند. مطالعات سطح جامعه حاکی است که حدود یضروری می

. بنابراین مطالعه اضطراب اجتماعی و نحوه دانندیماز سایرین  ترمضطربی اجتماعی هاتیموقع

های حل مسئله اجتماعی در زنان دارای فعالیت بدنی های شخصیتی و سبکتعامل آن با ویژگی

 (. 1331؛ صالحی و رحمانی، 1311ضروری است )سادوک و همکاران، 
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 -ییگراتجربه -ییگرانبرو -رنجورخوییدر پاسخ به اینکه آیا ابعاد شخصیت )روان     

ی نماید؛ نتایج بیانگر نیبشیپاضطراب اجتماعی را  توانندیموجدان گرایی(  -توافق پذیری

اضطراب اجتماعی  ینیبشیپی قادر به ریپذ توافقیی و گرابرونیی، رنجورخوروان آن بود

ی کننده نیبشیپ پذیریو توافقگرایی برونباید گفت که  نیچنهمباشند. زنان ورزشکار می

، اضطراب هاآنمعنادار منفی اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار است یعنی با افزایش 

ی کننده نیبشیپ روان رنجوریو بالعکس.  اما  ابدییماجتماعی زنان ورزشکار کاهش 

معنادار مثبت اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار است یعنی با افزایش روان رنجوری 

ی هاپژوهشو بالعکس این یافته همسو با  ابدییمزشکار افزایش اضطراب اجتماعی زنان ور

و  2( کاپلان2311) 3(، کروکلو2312و همکاران ) 2(، کیم2312) 1ی و فرنهاممیسوا

(، 1312( ، آقامحمدحسنی و مختاری )2311و همکاران ) 1( ، لوینسون2311همکاران )

 می باشد. (1313و رضوی و همکاران )  (1312اسفندیاری )

ی افراد هایژگیوتوان به رنجوری و اضطراب اجتماعی میدر تبیین رابطه مستقیم روان     

زیادتری  احتمالکه نمرات بالا در این عامل داشته باشند، به رنجور اشاره کرد؛ افرادیروان

دارای باورهای غیرمنطقی هستند، از قدرت کمتری در کنترل تکانه برخوردارند و سازگاری 

 (.1331 )شاپوری، دهندبا شرایط فشار روانی نشان میکمتری 

این افراد به دلیل ماهیت نگران، ناایمن، عصبی و دلشوره بسیاری که دارند اضطراب      

تری که از دلیل تعبیرهای منفیرنجور بهبیشتری را تجربه خواهند کرد. همچنین افراد روان

دهند زا و منفی قرار میض وقایع تنشرویدادهای زندگی دارند، بیشتر خود را در معر
                                                           
1 Swami & Furnham 
2 Kim 
3 Koruklu 
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5 Levinson  
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-کنند و این بهها را منفی ارزیابی می(. این افراد موقعیت1311)عباسی اصل و همکاران، 

رنجور، ترس از ارزیابی ها است. در چنین حالتی افراد روانی آننگرانهدلیل طبیعت منفی

را همواره با خود دارند و رود شمار میهای اصلی اضطراب اجتماعی بهمنفی که از مؤلفه

 بالا بودن سطوح این نوع اضطراب در این افراد کاملاً بدیهی است.    

-های افراد توافقپذیری و اضطراب اجتماعی باید به ویژگیهمچنین در تبیین رابطه معکوس توافق

و پذیر اشاره کرد؛ این افراد سازگار، دلسوز، صادق و مشتاق برای کمک به دیگران هستند 

( و تمایل زیادی به 2312که دیگران نیز برای سایر افراد مفیدند )غفاری و همکاران،  اعتقاددارند

(. این 1313به نقل از عمارتی، 1،2332ی و بخشندگی دارند )اکسیکنندگکمکی،اعتماد ورز

توان گفت دو هد. میهای اجتماعی سوق میشاخص، افراد با این بعد شخصیتی را به سمت جنبه

پذیری است )سروقد، رضایی و ایرانی، نگری و انتقادپذیر، مثبتوصیت مهم افراد توافقخص

های اصلی اضطراب اجتماعی یعنی اجتناب و (. ترکیب این دو ویژگی کاهش مؤلفه1311

 پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی را در پی دارد.

-بهضطراب اجتماعی باید گفت اعتماددر نهایت در تبیین رابطه معکوس برونگرایی و ا     

گرا های اصلی افراد بروننفس بالا، جستجوگری، اجتماعی بودن و فعال بودن از ویژگی

گرا افرادی اجتماعی هستند که افراد برون (. بنابراین2312غفاری و همکاران، است )

پذیرش افراد ها از لحاظ تجربیات انسانی و روابط متعدد، غنی است و مایل به زندگی آن

متعدد، با رفتارهای متنوع و برخوردهای متفاوت و حتی نامتعارف بوده و بنابراین احتمال 

های مثبت و منفی را تجربه کنند زیاد است، با که این افراد بیشتر از سایر افراد هیجاناین

ان، کنند )عباسی اصل و همکارهای مثبت تجربیات، تأکید میحال این افراد بر جنبهاین

                                                           
1Eksi 
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های جدید و ناآشنا نداشته باشند و شود که ترسی از موقعیت( و همین عامل باعث می1311

ها را هرچه بیشتر به سمت های جستجوگری و فعال بودن در این افراد آنحتی ویژگی

دهد. بنابراین طبیعی است افراد برون گرا های مختلف سوق میتجربیات متفاوت در جمع

 کم تجربه کنند.    اضطراب اجتماعی را 

ی مثبت به ریگجهتاجتماعی ) مسئلهدر سویی دیگر، در پاسخ به اینکه آیا ابعاد مهارت حل      

سبک  -اطیاحتیب -سبک تکانشی -حل مسئله منطقی -ی منفی به مسئلهریگجهت -مسئله

 یریگهتج کهی نماید؛ نتایج بیانگر آن بود نیبشیپاضطراب اجتماعی را  تواندیماجتنابی( 

. استاضطراب اجتماعی زنان ورزشکار  ینیبشیپی قادر به اجتناب سبکو   به مسئله یمنف

ی کننده معنادار نیبشیپی اجتناب سبکو   به مسئله یمنف یریگجهتباید گفت که  نیچنهم

و   به مسئله یمنف یریگجهتمثبت اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار است یعنی با افزایش 

و بالعکس.این یافته همسو با  ابدییمی؛ اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار افزایش اجتناب سبک

ی در راستای نوعبهو  است( 1312( و ابراهیمی و همکاران )2313) 1تحقیقات بالتاسی و همارتا

توانایی حل مسئله اجتماعی بر کاهش افسردگی و هراس اجتماعی نتایجی که نشان داد 

 (.1311)بیانی و همکاران،  دگذاریم ریدانشجویان تأث

 دهدیمباید گفت  که حل مسئله اجتماعی به افراد اجازه  آمدهدستبهدر راستای نتیجه      

به حل  تنهانهاحساس بهتری از کنترل بر زندگی خود داشته باشند. حل مسئله اجتماعی 

به تجربه مقابله ؛ بلکه، هاآنو پیامدهای منفی  زامشکلی زندگی هاتیموقعی هایشانیپر

هم کمک  شودیمافزایش خودکارآمدی ایجاد  جهیدرنتموفق و افزایش توانمندی که 

 (.  1312)چانگ و همکاران،  کندیم
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اجتماعی، مهارتی است مسئلهدر خصوص تبیین این یافته قابل بیان است که توانایی حل     

ی مورد بررسی قرار داد. این توان تأثیر آن را  در کاهش اختلال اضطراب اجتماعکه می

های اضطرابی شناخته شده است. در فرایند حل عنوان یک میانجی مهم در اختلالتوانایی به

شود. تحقیقات انجام شده در این مسئله اجتماعی، مسئله در محیط یا دنیای واقعی حل می

صورت ماعی را بهدهند که افراد مبتلا به هراس اجتماعی، اطلاعات محیط اجتزمینه نشان می

کنند و در این زمینه خطاهای شناختی بیشتری از خود انتخابی و تحریف شده پردازش می

دهند. این خطاها ممکن است در زمینه توجه، حافظه  و یا تعبیر و تفسیر اطلاعات نشان می

عنوان راهکار کنند. حل مسئله بهصورت ترکیبی با یکدیگر عمل میباشد که معمولاً به

ای که آموزش حل مسئله، گونهکند، بهنارآمدن با اضطراب نقش اساسی ایفا میک

 (.    1311دهد )باقری و پناهی، شایستگی کلی و بهبود جسمی و روانی را افزایش می

کننده یا بدکارکردی شناختی جلوگیری -یابی منفی مسئله یک مجموعه احساسیجهت     

عنوان تهدیدی جدی برای رفاه و به مسئله به است که شامل گرایش کلی نگاه کردن

که مسئله قابل حل نیست )بدبینی(؛ شک داشتن به توانایی شخصی خود آسایش؛ انتظار این

نفس پایین(؛ یأس و نامیدی در هنگام مواجه با مسائل آمیزمسئله )اعتمادبهبرای حل موفقیت

( و روش اجتنابی، الگوی 1331در زندگی )سطح تحمل پایین( است)مخبری و همکاران، 

ناکارآمد دیگر حل مسئله است که خصوصیات اصلی آن تعلل، عدم فعالیت، انفعال و 

از مشکلات  دهدیم، ترجیح کندیموابستگی است. فردی که از چنین روشی استفاده 

که ممکن باشد، حل مسئله را به  آنجاشود. چنین فردی تا  روروبه هاآندوری کند تا با 

مسئولیت حل  کندیمتا مسائل خودشان حل شوند و سعی  ماندیم، منتظر اندازدیمتعویق 

 (.  1331)مخبری و همکاران،  ندازدیبمسئله خود را به گردن دیگران 
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ی مثبت به مسئله، حل ریگجهتحل مسئله مؤثر یا سازنده، فرآیندی است که در آن      

که  کندیمی حل مسئله مؤثر( را تسهیل هامهارتمسئله منطقی )استفاده منظم و آگاهانه 

. حل مسئله ناکارآمد یا غیر مؤثر، فرآیندی است شوندیممنجر به پیامدهای مثبت  تیدرنها

نسنجیده یا روش اجتنابی تأثیر  -یاتکانهی منفی به مسئله، بر روش ریگجهتکه در آن 

پیامدهای حل  نیترطلوبمی، رونیازا. شوندیمبه پیامدهای منجر  جهیدرنتو  گذاردیم

ی مثبت به مسئله ریگجهتی هااسیمقکه در  دیآیممسئله، احتمالاً توسط افرادی به دست 

ی منفی ریگجهتی هااسیمق. این افراد در رندیگیمو حل مسئله منطقی نمرات نسبتاً بالایی 

علاوه بر این، . رندیگیمی نسنجیده و اجتنابی نمرات پایینی اتکانهی هاسبکبه مسئله و 

دارند، « خوبی»پیامد اولیه منفی یا نامطلوب باشد، افرادی که حل مسئله  کهیهنگام

بهتری  حلراهتا  گردندیبرمو دوباره به فرآیند حل مسئله  شوندینمتسلیم  ادیزاحتمالبه

 ی به دنبال داشتهترواقعبیابند یا دوباره تعریف جدیدی از مشکل ارائه دهند که اهداف 

باشد. برعکس، افرادی که در حل مسئله ضعیف هستند، نمرات بالایی در ابعاد ناکارآمدی 

با پیامدهای منفی  کهیهنگام. چنین افرادی کنندیمو نمرات پایینی در ابعاد سازنده کسب 

، احتمال بیشتری دارد که تسلیم شوند، دست از تلاش بردارند و یا از روی شوندیم روروبه

عی در یافتن کسی داشته باشند که در حل مسئله به آنان کمک کنند )دزوریلا درماندگی س

ی طبیعی است اجتناب سبکو   به مسئله یمنف یریگجهت(. لذا با افزایش 2332و همکاران، 

 .ابدیاضطراب اجتماعی زنان ورزشکار افزایش 

های اده از مقیاسهای این پژوهش استفبا توجه به اینکه یکی از محدودیتدر پایان،      

گردد در تحقیقات آینده از یک پژوهش کیفی مبتنی دهی است، پیشنهاد میخودگزارش

 شهرها در و دیگر یهاتیجمع در مشابه یهاپژوهش انجام .بر مصاحبه استفاده شود

 پژوهش. نتایج تعمیم جهتتر بزرگ نمونه حجم با و گوناگون
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 منابع
صفات  انیارتباط م» (.1312) ترایم ،یشوشتر میمژگان و حک ،یلطف فر، عباس؛ یرمضان ؛یعل ،یمیابراه (1

معادلات  یابی مدل کردیو اضطراب: رو یافسردگ های نشانه ،یحل مسئله اجتماع های نقص مؤلفه ک،یستیات

 .213 -213(: 3)23 ،رانیا ینیبال شناسی و روان پزشکی مجله روان ،«یساختار

در  یعزت نفس و اضطراب اجتماع ت،یطه ابعاد شخصراب یبررس(. 1312) نبیز ،یاریاسفند (2

 .لانی: دانشگاه گلانیگ ،ارشد ینامه کارشناس انیپا ،یاجتماع یکاربران شبکه ها

 تیبا ابعاد شخص یرابطه هراس اجتماع یبررس»(. 1312) محمدرضا ،یو مختار نیپرو ،یآقامحمدحسن (3

 ،یسار ،یتیو علوم ترب یحسابدار اقتصاد، ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب نیاول ،«انیدانشجو

 .نور نکا امیساز، دانشگاه پ ندهیآ یو مشاوره ا یپژوهش یشرکت علم

ذهن با اضطراب  هیو نظر یرابطه سبک حل مساله اجتماع یبررس»(. 1311) نیحس ،یو پناه میمر ،یباقر (2

 ،یتیدر علوم ترب قیو تحق ینوآور یالملل نیکنفرانس ب نیدوم، «دانش آموزان یاجتماع

 .یسروش حکمت مرتضو یاسلام قاتیتهران، مرکز مطالعات و تحق ،یو روانشناس تیریمد

با  یحل مسأله اجتماع ییتوانا نیرابطه ب یبررس»(. 1311) یعل ،یانیاصغر؛ رنجبر، منصور و ب یعل ،یانیب (1

 .11 -13(: 12)22 ،مازندران یمجله دانشگاه علوم پزشک ،«انیدر دانشجو یو هراس اجتماع یافسردگ

 دیس ییحیترجمه  ،یاختلالات روان یآمار یصیتشخ یراهنما(. 1312) کایآمر پزشکی روان انجمن (2

 .تهران: نشر روان ،پنجم راستیو ،یمحمد

و سبک  یتیرابطه صفات شخص یبررس»(. 1313) محمد ،یو محمد یسلطانعل ،یکاظم د؛یعبدالحم ،یرضو (1

 یفصلنامه روانشناس ،«استان فارس یدانشگاه ها یو عاد نایناب انیدانشجو یبا اضطراب اجتماع یمقابله ا یها

 .2، شماره 1، سال ییافراد استثنا

 های یژگیو و یدلبستگ های رابطه سبک»(. 1311) فرزانه ،یرانیا دخت؛یآذرم ،ییرضا روس؛یس سروقد، (3

 .2، شماره 3، سال زن و جامعه ،«با اضطراب یتیشخص

 یو آموزش مهارتها یگروه یمواجهه درمان بیترک یاثربخش»(. 1313) نورمحمد ،یصادق؛ بخشان سلاجقه، (1

 ،یکاربرد یدانش و پژوهش در روانشناس ،«انیدانشجو یاضطراب اجتماع زانیمقابله با استرس بر م

11(2 :)132- 12. 
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شخصیتی و میزان استرس بیماران مبتلا به مولتیپل  یهایژگیمقایسه و(. 1331) میمر شاپوری، (13

 .دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،عادی اسکلروز و

مشارکت در  ۀزیانگ نییاندام در تع ینقش اضطراب اجتماع»(. 1331احمد. ) ،یجواد و رحمان ،یصالح (11

 .31-131(: 3)2 ،یورزش -یحرکت یریادگیرشد و  ،«یورزش ناتیتمر

 یاضطراب اجتماع زانیم ینبی شیپ»(. 1311) عباس ،یو اکبر الله بیحب ،ینادر ا؛یاصل، رؤ یعباس (12

 .323 -321(: 2)13 ،یمجله اصول بهداشت روان ،«یتیشخص های یژگیدختر بر اسالس و انیدانشجو

و سلامت  یبا سبک زندگ یتیشخص های یژگیرابطه و بررسی(. 1313) سادات فتانه ،یعمارت (13

 .ییدانشگاه علامه طباطبا ،رشدا ینامه کارشناس انیپا ،معلمان یعموم

 .تهران: نشر روان ،یمحمد دیس ییحیترجمه  ،تیشخص یها هینظر(. 1311) یج ست،یجس و  ف ست،یف (12

در  یعامل لی)کاربرد  تحل تیشخص یابیدر ارز نینو یکردیرو(. 1333) یتق ،یفرش یگروس (11

 .و جامعه پژوه الی: نشر دانزیتبر فچاپ اول ،(تیمطالعات شخص

 یابیو هنجار یروا نسنج یشاخص ها یبررس» (.1331) یعل ،یو دره کرد بایعادل؛ درتاج، فر ،یمخبر (12

 .31زمستان  ،(2)1 ،یتیترب یریفصلنامه اندازه گ ،«یحل مسأله اجتماع ییپرسشنامه توانا

ا ب یلیمولد تحص ریو رفتار غ تیپنج عامل بزرگ شخص نیرابطه ب»(. 1311) و فولادچنگ، محبوبه نایم مهبد، (11

 .221-211(: 21)12 ،یتحول یفصلنامه روان شناس ،«یساختار یابیمهار ادراک شده: مدل  یواسطه گر
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