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 تأثیر روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان

 2، ندا رحیمی 1نیلوفر میکاییلی 

 چکیده

در این پژوهش تأثیر روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر دارای فوبی اجتماعی مورد بررسی 

ی دانش آموزان دختر دارای فوبی اجتماعی شهرستان اردبیل در سال تحصییلی  هشامل کلیی آماری این پژوهش قرار گرفت. جامعه

ای از جامعه آماری انتخاب شده و پرسشنامه فوبی گیری خوشهدانش آموز به روش نمونه 044گیری ابتدا برای نمونهبود.  39-1932

آزمیودنی بیه ریورص تصیادفی      90ساس نقطه بیرش،،  اجتماعی بر روی آنان انجام شد. سپس از بین افراد دارای فوبی اجتماعی)بر ا

طیر   نفیر،، قیرار داده شیدند.     11نفیر،، و ییک گیروه کنتیرل )     11ساده انتخاب و به طور کامالً تصادفی در یک گروه آزمایشیی ) 

راب و پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود عالوه بر پرسشینامه فیوبی اجتمیاعی از پرسشینامه اضیط     

آزمایشیی   هیای آزمیایش و گیواه، مداخلیه    افسردگی بک در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پس از اتخاب تصیادفی گیروه  

ای های گروه کنترل مداخلیه ای اجرا گردید. آزمودنیدقیقه 34جلسه  14)روان درمانی میان فردی، بر روی گروه آزمایش به مدص 

 وارییانس  تحلییل  آزمیون  از تورییفی  آمیار  بیر  عیالوه  شیده  آوری جمی   هیای  داده تحلییل  و تجزییه  منظور دریافت نکردند. به

هیا نشیان داد کیه روان درمیانی مییان فیردی باعیا کیاهش اضیطراب و          شد. نتایج حارل از تحلیل داده استفاده چندمتغیری )مانوا،

. این نتایج از بکیارگیری  ،p< 0/001شده است )افسردگی و فوبی اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه 

 روان درمانی بین فردی به عنوان روش موثری در کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان حمایت می نماید. 

 روان درمانی میان فردی، فوبی اجتماعی، اضطراب، افسردگی، دانش آموزان ها:کلید واژه
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 مقدمه

باشد، اما برقراری این ارتباط به لحاظ عاطفی و مادی نیازمند به برقراری ارتباط اجتماعی میانسان موجودی اجتماعی است و همیشه 

برای همه به راحتی ممکن نیست و عواملی مانند: کمبود اعتماد به نفس، ارزیابی دیگران در مورد فرد، ترس از طرد شدن و انتقاد یا 

 احساس اضطراب کنند. این اضطراب در حالت شدید به اختاللی بیه نیام   های اجتماعیشود افراد در موقعیتعوامل دیگر سبب می

تیرین اخیتال ص دوران کیودکی و نوجیوانی اسیت      یکیی از شیای    شود کیه ، تبدیل می2)فوبی اجتماعی 1اختالل اضطراب اجتماعی

ت راهنمیای تشخیصیی و   ی چهیارمین ویراسی  که در نسخه تجدید نظر شده،. هم چنان1913)حسن پاشا شریفی، محمدرضا نیکخو؛ 

هیای اجتمیاعی اسیت    ، آمده است، فوبی اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیتTR-IV-DSM) 9های روانیآماری اختالل

 باشد. ها مطر  میها نوعی مورد شرم و خجالت قرار گرفتن و یا تماس با غریبهکه در آن

خر کودکی و اوایل نوجوانی وجود دارد که به نسبت در دختران بیا تر از  ، شیوع با یی از اضطراب اجتماعی در اوامطابق پژوهش

در ییک تحقییق    ،2442)2اسیتراهان ،. 2414، 1؛ کیم و کیم، چو، کیم، شین و همکاران6،2442، پترمن9، کونراص0ایشو)پسران است 

شت که افیراد دارای اضیطراب اجتمیاعی    های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی بیان داطولی با عنوان تأثیر اضطراب اجتماعی و مهارص

نسبت به افراد غیرمضطرب دارای کنترل اجتماعی و همچنین بیانگری اجتماعی پایین هستند. دانش آمیوزان مضیطرب اجتمیاعی در    

یین اخیتالل در   اهای کالمی، سخن گفتن، حضور در اجتماع و ارتباط کالمی با دیگران دچار مشکل بودنید. بیه طیور کلیی     مهارص

، و مشکالص روان شناختی مانند افسیردگی  3،1331ان به عملکرد تحصیلی ضعیف ) ست، هرسن، کازدین، اورواشل و پرینکودک

افیزون بیرآن   شیود.  ، منجر می1332 ،11ابروک و م گرلی، ، و سوءمصرف مواد ) پاین، کوهن،14،2444نو ن و والترز ،) ایندربیتزن

،. 1334، 12نوجوانیان بیا امتنیاع شیدید از مدرسیه ارتبیاط دارد ) سیت و اسیتراووس        پیامد اختالل اضطراب اجتماعی در کودکان و 

در نتیجه به دلییل  شود. همبودی با اضطراب و افسردگی یکی دیگر از مشکالتی است که در مبتالیان به اضطراب اجتماعی دیده می

                                                           
1 Social anxiety disorder(SAD) 

2 Social phobia 

9 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fourth Edition- Text Revision 

0 Essau  

9 Conradt  

6 Petermann  

1 Kim, Kim, Cho, Kim, Shin, Yoo, Kim 

2 Strahan 

3 Last, Hersen, Kazdin, Orvaschel, Perrin 

14 Inderbitzen-Nolan, Walters, Bukowski 

11 Pine, Cohen, Gurley, Brook , Ma 

12 Last, Strauss 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

3 

 

کند تشخیص و درمیان بایید در اولوییت قیرار     میپیامدهایی که این اختالل در عملکرد و تحصیل افراد به خصوص نوجوانان ایجاد 

اسیت کیه، ریشیه در تحقیقیاص هیاری اسیتاک        (IPT) 1بگیرد. درمانی که در این پژوهش به کار برده شد روان درمانی بین فیردی 

در ایجیاد   سالیوان و طرفداران او معتقدند که روابط بین فردی نه تنها در شکل گیری شخصیت بلکه. دارد 9و آدولف مایر 2سالیوان

معتقدند، رشد روانیی افیراد محصیول تغیییر و تحیول میداوم در        IPTاختال ص روانی نقش اساسی دارند. به سخن دیگر طرفداران 

،، در تحقیقی نشان دادنید کیه   2442) 0باشد. لیپزیتز، گور، مرویس، پتکووا، چینگ و همکارانبرقراری ارتباط متقابل با دیگران می

ل اضطراب اجتماعی در دو گروه حمایت درمانی و درمان بین فردی بیه طیور معنیا داری بهبیود یافتنید. بیور ،       بیماران دارای اختال

،، در تحقیقی درمان شناختی و درمان میان فردی را برای افراد دارای فوبی 2442) 9هوفرص، سکتون، کالرک، مارکوویتز و مانوس

 بر داری بهبود یافتند. در تحقیقیکه بیماران در هر دو گروه درمانی به طور معنی اجتماعی مقایسه کردند و به این نتیجه دست یافتند

 کیه  گردیید  آشیکار  و گرفیت  انجیام  IPTبخشیی آمیوزش    اثیر  اند،داشته مزمن پزشکی مشکالص که ایافسرده نوجوانان روی

 را نوجوانیان  روانیی  بهزیسیتی  و زنیدگی  بیه  امیید  شیادکامی،  بلکه شده، افسردگی هاینشانه کاهش موجب تنها نهIPT آموزش

،، در پژوهشی بیه ایین نتیجیه دسیت یافتنید کیه در زمینیه درمیان افسیردگی          1926. مرادی، شکری و دانشورپور )است داده افزایش

شیود. نتیایج تحقییق سیلیمانی، محمیدخانی، دولتشیاهی       نوجوانان روان درمانی بین فردی یک رویکرد درمانی کارآمید قلمیداد میی   

هیای  داری در عالئیم افسیردگی و نگیرش   شان داد که روان درمانی بین فردی گروهی کوتاه مدص توانست کاهش معنیی ،؛ ن1921)

با توجه به پیشینه تحقیقاص گذشته، مبنی بر اهمیت درمان میان فردی، ، پژوهش حاضر درردد ناکارآمد دانشجویان به وجود آورد. 

ن فردی باعا کاهش عالیم اضیطراب و افسیردگی دانیش آمیوزان مبیتال بیه فیوبی        پاسخگویی به این سوال است که: آیا درمان میا

 شود؟اجتماعی می

 روش

پس آزمون با گروه کنترل است. در این تحقیق، متغیر  -ای از نوع پیش آزمونپژوهش حاضر مداخله نوع و طرح پژوهش:

  اشند.بمستقل شامل درمان میان فردی و متغیرهای وابسته اضطراب و افسردگی می

ی دانش آموزان شهرستان اردبیل بود ی آماری این پژوهش شامل کلیهجامعه گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

ی پژوهش در دو مرحله انجام شد، اند. انتخاب نمونههای اردبیل مشغول به تحصیل بودهدر دبیرستان 1932-39که در سال تحصیلی 

باشند، رورص گرفت. در این مرحله با توجه به نظور انتخاب افرادی که دارای فوبی اجتماعی میی اول نمونه گیری به ممرحله

ای انتخاب و پرسشنامه فوبی اجتماعی بر گیری تصادفی خوشهنفر به روش نمونه 044جدول کریس و مورگان برای جامعه آماری 

                                                           
1 Interpersonal psychotherapy 

2 Sullivan 

9 Meyer 

0 Lipsitz, Gur, Vermes, Petkova, Cheng, Miller, Laino, Liebowitz, Fyer 
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ی تحقیق از افرادی که در مرحله اول نمونه گیری )بر ب افراد نمونهها اجرا شد. در مرحله دوم نمونه گیری و به منظور انتخاروی آن

نفر  19بودند و با توجه به اینکه برای تحقیقاص آزمایشی حداقل  اساس نقطه برش،، نمره با  در مقیاس فوبی اجتماعی کسب کرده

انتخاب شد که به طور کامالً تصادفی در یک نفر به رورص تصادفی  90ها مورد نیاز است و با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنی

نفر و گروه کنترل به  19نفر،، قرار داده شدند. که در نهایت، گروه آزمایشی به  11نفر،، و یک گروه کنترل ) 11گروه آزمایشی )

 نفر تقلیل پیدا کرد. 16

 ابزار پژوهش:

، به 2444) 2ر، دیویدسون، چرچیل، شروود، و فوااین مقیاس نخستین بار توسط کانو: )SPIN( 1فوبی اجتماعیی پرسشنامه

ماده ای  11 9منظور ارزیابی فوبی اجتماعی یا همان اختالل اضطراب اجتماعی تهیه گردید. این پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی

برابر ضزیب های با تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی را ، پایایی به روش بازآزمایی در گروه2444باشد. کانور و دیگران )می

 اند.گزارش کرده 30/4، همسانی درونی یا ضریب آلفا در گروهی از افراد بهنجار را برای کل مقیاس برابر 23/4تا  12/4همبستگی 

و شدص اضطراب نوجوانان و  ماده تشکیل شده است 21پرسشنامه اضطراب بک از : (BAI) 4اضطراب بکی پرسشنامه

باشد که نشان دهنده اضطراب می 69شود و حداکثر نمره آن نمره گذاری می 9تا  4بر اساس  سنجد. این مقیاسبزرگسا ن را می

 19/4ی یک هفته را برابر و پایایی به روش بازآزمایی با فارله 32/4، همسانی درونی آن را 1322بک و دیگران ) شدید است.

 اند. گزارش کرده

ماده تشکیل شده اسیت و بیه عنیوان ییک      21سشنامه افسردگی بک از پر :(BDI.II)9 3نسخه  –افسردگی بک ی پرسشنامه

ابزار خودگزارش دهی برای سنجش شناخت های وابسته به افسردگی به شکل وسیعی به کار گرفته شده است. بررسی بک، استیر و 

بیا مییانگین    32/4تیا   19/4را  BDI)-(II، نشان داد که ضریب همسانی درونی ایین نسیخه   1922، به نقل از غرایی، 1332) 6گاربین

 می باشد.  21/4و برای افراد غیر بیمار،  26/4و ضریب آلفا را برای بیماران،  26/4

پس از مراجعه به آموزش و پرورش کل شهرستان اردبیل و کسب روش اجرای پژوهش به این رورص بود که، ی اجراء: شیوه

ی فوبی اجتماعی و انتخاب نمونه مرحله دوم انجام شد. سپس پیش آزمون گیری مرحله اول، اجرای پرسشنامهمجوزهای  زم، نمونه

نفر، به رورص گروهی و  16نفر، و گروه کنترل ) 19که شامل پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک بود؛ برای گروه آزمایشی )

ی آموزشی درمان کوتاه مدص هی آموزشی که در این پژوهش برای گروه آزمایشی به کار گرفته شد، بستهمزمان اجرا شد. بسته

                                                           
1. Social Phobia Inventory (SPIN) 

2. Connor, Davidson, Churchil, Sherwood, Foa 

9. test-retest 

0. Beck Anxiety Inventory (BAI) 

9. Beck Depression Inventory – II (BDI-II) 

6 Garbin 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

5 

 

ای اجرا شد. در این مدص گروه کنترل هیچ دقیقه 34ی جلسه 14، می باشد که در 1313روابط بین فردی کلرمن و همکاران )

ها انجام ای دریافت نکرد. پس از انجام مداخله، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید و نهایتاً تجزیه و تحلیل دادهمداخله

 ت. گرف

 عبارتند از: IPTی آموزشی مراحل بسته

باشد. هدف این مرحله، تعریف، تشخیص و شناسایی مشکالص و شامل جلساص اول و دوم می IPTی اول مرحله ی اولیه:مرحله

توا بر حسب ای از مشکالص بین فردی از بعد میزان، شدص و محباشد. در این مرحله درمانگر ارزیابی اولیههای بین فردی میمجادله

 نوع مشکل خواهد داشت.

باشد . هدف اساسی این مرحله آموزش فنیون و راهبردهیای بهبیود    می 2تا  9ی درمانی شامل جلساص این مرحله ی میانی:مرحله

های مثبت، حل مانند الگوبرداری، ایفای نقش، خود آموزی، خود گویی IPTروابط بین فردی است. در این مرحله، درمانگر فنون 

ی اجتماعی، آرمیدگی، ابراز وجود منطقی، اعتماد بیه نفیس، گیوش دادن فعیال، میدیریت رفتیار و فکیر مثبیت و سیودمند را          مسأله

 خواهد آن را تمرین نمایند.دهد و از درمان جویان میآموزش می

گیری فنون آموخته شیده در  باشد . هدف اساسی این مرحله به کارمی 14و  3: این مرحله درمانی شامل جلساص مرحله ی پایانی

باشد .در این مرحله با نقش فعالی که درمانگر در فرایند درمان دارد، درمیان جوییان   دنیای واقعی زندگی و قط  رابطه ی درمانی می

هیای اسیترس آفیرین زنیدگی، در     نماید تا مهارص های فرا گرفته شده در جلساص درمانی را به منظور کنتیرل موقعییت  را ترغیب می

نیای واقعی زندگی خود به کار گیرند و روابط بین فردی جدیدی را جایگزین مناسباص اجتماعی آسیب زای گذشته نمایند. شایان د

، و اعتبیار و محتیوای آن توسیط سیه تین از      1922ی ایرانیی بیه کیار گرفتیه شید )شیهریاری،       ذکر است این بسته آموزشی در نمونه

 ، مورد تأیید قرار گرفت.، مرتضی ترخانحسین زارع، مجید رفاری نیامتخصصان )

تجزیه و تحلیل شدند. بدین رورص که برای SPSS-16داده ها ی به دست آمده با نرم افزار  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

تجزیه و تحلیل اطالعاص دموگرافیک آزمودنی ها از روش های پارامتریک آمار توریفی و برای تجزیه و تحلیل تفاوص گروه های 

ا محرمانه نگه مورد مطالعه از تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا،، استفاده شد.  زم به ذکر است که اطالعاص مربوط به آزمودنی ه

داشته شده و برای گروه کنترل با هماهنگی مسئو ن مدرسه و خانواده جلساص درمانی تعیین گردید. و به آن ها نحوه پاسخ گویی و 

 مواجهه مناسب با تجارب ذهنی و ایجاد اهداف و سبک زندگی اجتماعی و تعهد عملی آموزش داده شد.

 

 

 نتایج

 های توصیفییافته
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های آماری مانند میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل برای کلیه متغیرهای مورد یفی این پژوهش شامل شاخصهای تورافته

 ارائه شده است.1مطالعه در این پژوهش در جداول 

ها در اضطراب، افسردگی و . میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه1جدول 

 فوبی اجتماعی

 تعداد گروه هامتغیر
میانگین پیش 

 آزمون

انحراف معیار 

 پیش آزمون

میانگین پس 

 آزمون

انحراف معیار 

 پس آزمون

 اضطراب
 26/6 26/20 20/9 24/91 19 آزمایشی

 96/6 19/99 96/6 90 16 کنترل

 افسردگی
 99/0 66/29 42/9 19/96 19 آزمایشی

 91/1 19/99 49/1 26/90 16 کنترل

 فوبی اجتماعی
 99/6 99/26 62/9 24/92 19 مایشیآز

 92/6 32/92 41/6 19/93 16 کنترل

ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون اضطراب، افسردگی و فوبی اجتماعی های آزمودنیدهد که میانگین نمرهنشان می 1جدول 

 داری کاهش یافته است.در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به شکل معنی

 نباطیهای استیافته

پس آزمون( اضطراب  –. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( روی نمرات تفاضل )پیش آزمون 3جدول 

 های آزمایش و گواهو افسردگی گروه

 سطح معنی داری خطا df فرضیه F df ارزش نام آزمون اثر

Intercept 

 441/4 21 2 19/21 291/4 اثر پیالیی

 441/4 21 2 19/21 109/4  مبدای ویلکز

 441/4 21 2 19/21 411/6 اثر هتلینگ

 441/4 21 2 19/21 411/6 بزرگترین ریشه روی

Group 

 441/4 21 2 92/22 261/4 اثر پیالیی

92/22 199/4  مبدای ویلکز  2 21 441/4 

92/22 902/6 اثر هتلینگ  2 21 441/4 

92/22 902/6 بزرگترین ریشه روی  2 21 441/4 
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های ها، بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان گروهداری همه آزمونگردد سطو  معنیمالحظه می 2ری که در جدول همانطو

داری وجود دارد، برای پی بردن به تفاوص، نتایج حارل از آزمایشی و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته تفاوص معنی

 .نشان داده شده است 9ها در جدول آزمون اثراص بین آزمودنی

پس آزمون( اضطراب، افسردگی  -ها از لحاظ نمرات تفاضل )پیش آزمون. نتایج اثرات بین آزمودنی2جدول 

 های آزمایش و گواهو فوبی اجتماعی گروه

 متغیر وابسته منب 
مجموع 

 مجذوراص
df میانگین مجذوراص F سطح معنی داری 

Intercept 

 441/4 21/121 24/1946 1 24/1946 اضطراب

 441/4 12/34 24/1443 1 24/1443 افسردگی

 441/4 01/92 29/1424 1 29/1424 فوبی اجتماعی

Group 

 441/4 61/111 99/1249 1 99/1249 اضطراب

 441/4 26/113 99/1999 1 99/1999 افسردگی

 441/4 99/02 61/1412 1 61/1412 فوبی اجتماعی

و فوبی  شود بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ اضطراب، افسردگیمی مالحظه 9همانطوری که در جدول 

،. این تفاوص معنادار بیانگر این است که در گروه آزمایشی بعد از آموزش p<0/001داری وجود دارد )اجتماعی تفاوص معنی

 به گروه کنترل به وجود آمده است. پذیرش و تعهد درمانی، کاهش عالئم اضطراب، افسردگی و فوبی اجتماعی نسبت

 گیری بحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف ارلی اثربخشی روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان مبتال به فوبی 

نترل بهبود های حارل از این پژوهش نشان داد که گروه آزمایش پس از درمان، در مقایسه با گروه کاجتماعی انجام شد. یافته

توان نتیجه گرفت که روان درمانی میان معناداری را از نظر آماری در عالیم اضطراب و افسردگی نشان داده است. بنابراین می

 فردی، درمانی مؤثر در کاهش عالیم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان است.

،، مبنی بر بهبود معنادار افراد مبتال به فوبی 2411همکاران ) ،، استینگر و2442بور  و همکاران ) هاینتایج این پژوهش با پژوهش

اند که ،، نیز در پژوهشی نشان داده2442اجتماعی، در هر دو گروه درمان شناختی و میان فردی مطابقت دارد. لیپزیتز و همکاران )

، در تحقیقی 2442معنادار بهبود یافتند. میلر )بیماران مبتال به فوبی اجتماعی در دو گروه حمایت درمانی و درمان میان فردی به طور 

های افسردگی و افزایش شادکامی، امید به زندگی و بهزیستی روانی شده است. موجب کاهش نشانه IPTنشان داد که آموزش 

موجب کاهش اضطراب، احساس تنهایی، غم و اندوه و افزایش  IPT،، نیز به این نتیجه دست یافت که آموزش 2449چان )
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گردد؛ که این نتایج با نتیجه حارل از پژوهش حاضر همخوانی دارد. همچنین نتایج این پژوهش با زیستی روانی و شادکامی میبه

،، مبنی بر اهمیت روان درمانی میان فردی در کاهش معنادار 1921،، سلیمانی و همکاران )1926های مرادی و همکاران )پژوهش

 شیوه همچنین و غیرکالمی زبان تفسیر ینحوه چون؛ هاییصمهار فراگیری که، است این یاحتمال تبیینافسردگی همخوان است. 

 ارتباط، در موجود وضعیتی عوامل و شخصی های ویژگی از آگاهی غیرکالمی،، )ارتباط ارتباط از قسمت این از استفاده های

 خویش، پیرامون مردم از گیری کناره و جم ، از ادافر گزینی دوری که شودمی موجب ابراز وجود، مناسب هایشیوه از استفاده

 یک از پژوهش این نتایج به توجه با بنابراین، .یابد کاهش روزمره، اجتماعی هایارتباط در منفی احساس داشتن همچنین و

 ایفای نطقی،م وجود ابراز مثبت، هایگویی خود مانند اجتماعی هایمهارص و فردی بین روابط آموزش با شودمی پیشنهاد طرف

 به ایتازه جان توانمی تنها نه بحرانی مواق  در رفتار مدیریت و طردشدگی تحمل مسأله، حل مهارص منفی، افکار توقف نقش،

توان موجباص کاهش اضطراب و افسردگی افراد مبتال به فوبی اجتماعی را فراهم بخشید. بلکه می افراد فردی بین ی روابطسامانه

ی پژوهش حاضر عدم پیگیری برای بررسی تداوم نتایج درمان بود. پژوهش حاضر بر روی دانش عمده حدودیتاز جمله مساخت. 

باشد. آموزان دختر مقط  دبیرستان شهر اردبیل اجرا گردیده، لذا نتایج آن به سایر مقاط  تحصیلی و دیگر مناطق، قابل تعمیم نمی

های سنی و دیگر پژوهش حاضر است. انجام پژوهش بر روی سایر گروههای اجرای پژوهش توسط یک پژوهشگر از محدودیت

شود با توجه به اهمیت دوران کودکی در شکل گیری فوبی اجتماعی، پیشنهاد میدهد. جنسی قابلیت تعمیم نتایج را افزایش می

های استان اردبیل و در گروههای مشابهی در سایر مناطق همچنین پژوهش پژوهشی در این زمینه بر روی کودکان انجام گیرد.
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