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 فردی افراد با ضایعه نخاعی بین روابط معنادرمانی بر اضطراب اجتماعی، تأثیر

2، گلناز قدرت1نیری صوابی وحید
 4، امیر علی رجنی3امرائی کوروش ،

9
 ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل، اردبیل، ايران  كارشناسی 

  يرانا ، آباد خرم روانشناسی عمومی، دانشگاه لرستان،كارشناسی ارشد  2

 ، ايرانآباد خرم، دانشگاه لرستان ، استاديار گروه روانشناسی 9

 ، ايران، كرمانآزاد اسالمی واحد زرند ، دانشگاهكارشناسی ارشد مشاوره خانواده4

 

 چکیده

 .باشد عه نخاعی میيردی افراد با ضابین ف روابط درمانی بر اضطراب اجتماعی، معنا تأثیربررسی  پژوهشاين  انجام از هدف

حجم نمونه  كه به روش تصادفی دهند اين پژوهش را تمامی معلولین ضايعه نخاعی شهرستان بروجرد تشکیل می آماری جامعه

روش  .(9120و مورگان،  كرجسی) باشد ( میروه كنترلنفر گ 20گروه گواه و  نفر 20) نفر 40برای انجام اين پژوهش 

آزمايشی، با گروه كنترل و گروه آزمايش   اين بررسی به روش شبه فی است.داصتحاضر بصورت  ژوهشگیری پ نمونه

اضطراب اجتماعی اليبويتز های استاندارد  نامهها از پرسش آوری داده گرفته و جهت جمعآزمون( صورت  پس -آزمون )پیش

ايش از درمانی به گروه آزمناعمبه منظور آموزش  همچنین (؛9919زاده ) مهارت ارتباط بین فردی منجمی (؛ پرسشنامه9112)

آزمون ها با استفاده از  حلیل دادهت ( بهره گرفته شده است.9911ران، نقل از میالنی و همکا ؛ به9146پکیج معنادرمانی فرانکل )

عنوان نوعی روش  های معنادرمانی به كالسدهد  های پژوهش نشان می يافته متغیره صورت گرفته است. كوواريانس چند تحلیل

رو داشتن  از اين بسزايی دارد. تأثیريش روابط بین فردی افراد با ضايعه نخاعی بخشی در كاهش اضطراب اجتماعی، افزا انوت

اعی شهرستان بروجرد در كاهش اضطراب اجتماعی، افزايش روابط بین فردی نقش د با ضايعه نخويژه در افرا  معنا در زندگی به

 مهم و انکارناپذيری دارد.

 

 .معنادرمانی، اضطراب اجتماعی، روابط بین فردی، ضايعه نخاعیدی: لیک یاه واژه
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