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 چکیده
ی نوجوانان پسر های ارتباطی بر اضطراب اجتماعاثربخشی آموزش مهارت تعیین با هدفپژوهش حاضر 

گروه با آزمون پسآزمون پیشآن  آزمایشی و طرحنیمهروش پژوهش . شدتوان ذهنی شهر یزد انجام کم
که در سال  ندشدرا شامل می ساله 02تا  11توان ذهنی کم پسر آموزاندانششامل آماری  گواه بود. جامعه

 آموزدانش 92شامل  ونهنم .ندحصیل بودمشغول به ت شهر یزد توان ذهنیدر مدارس کم 1393-99تحصیلی 
مقیاس  پژوهش ابزارجایگزین شدند. آزمایش و گواه  نفره 02 در دو گروه انتخاب و طور تصادفیکه به دبو

 52 جلسه 10 های ارتباطی طیآموزش مهارت برنامهد. بو نوجوانان اضطراب اجتماعی الجرسا برای
عالوه بر آمار  هاتحلیل داده تجزیه و برایشد.  موزش دادهآگروه آزمایش  کنندگانبه شرکتای دقیقه

 نشان داد کهپژوهش  نتایجاستفاده شد.  تحلیل واریانس مستقل و tآزمون  توصیفی از آمار استنباطی مانند
وجود دارد.  یدارماعی و تمامی ابعاد آن تفاوت معنابین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ اضطراب اجت

های ارتباطی باعث کاهش اضطراب آموزش مهارتکه  بودآن  نشانگرها ز تحلیل دادهنتایج حاصل ا
و  در موقعیت جدید اجتماعی اندوه و منفی، اجتناب ارزیابی از ترس ، یعنیهای آنو مؤلفه اجتماعی

 رواز این آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.دانشدر  عمومی اندوه و اجتناب
 .شود أکیدت توان ذهنیآموزان کمدانش های ارتباطی بهآموزش مهارتد که بر شوشنهاد میپی

 .ی، نوجوانتوان ذهنیکمهای ارتباطی، اضطراب اجتماعی، مهارت :کلیدی گانواژ

 مقدمه
پزشکی و روان هایاختاللترین طی دو دهۀ اخیر به عنوان یکی از شایع 1اضطراب اجتماعی
از  (. این اختالل0222، 0مانوسو مک شده است )وایلد، کالرک، اهلرماضطرابی شناخته 
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 پزشکی بعد از افسردگی اساسی و الکلیسمیکی از سه اختالل شایع روان نظر میزان شیوع
را در  اضطراب اجتماعیاخیر میزان شیوع  هایپژوهشاست.  (0212و همکاران،  3)بوگلز

، 9و ایکن اند )بتانی، مارتین، کورنرهرش کردگزادرصد کل جامعه  11تا  9/0دامنۀ بین 
( که بین جمعیت 1390و حسنوندعموزاده،  ؛ به نقل از حسنوندعموزاده، عقیلی0210

 .است های سنیدیگر گروهتر از نوجوانان شایع
مطرح شود که انواع  "نوجوانی اختالل" به عنوان یک ممکن است اجتماعی اضطراب

و  ، اسکریفکادش ،)هالرشود نمایان می سالگی 13ود سن تر آن از حدمشدیدتر و مداو
های اجتماعی، اجتناب از این این اختالل ترس افراطی و پایدار از موقعیت (.0215، 5الو

 و آلفانو؛ 0213 ،7و دیوید زنتاگوتی، دوبرین ،تولبور؛ 0225، 1استارسویسها )موقعیت
 ؛1321، مسعودنیا)قرار گرفتن  دیگران یارزیابی منف مورد و همچنین ترس از (0211، 2لبید

، عموزاده و همکاران)به نقل از حسنوند شودرا شامل می (0221 ،9و ریپه ویلسون ،جودیت
توانایی  تا حد زیادی آموزاناضطراب اجتماعی دانشکه  اندنشان داده هاپژوهش (.1390

دهد یر قرار میتأثرا تحت  محیط کالس درس از در داخل و خارج برای موفقیت آنان
 (.0229، 12)کاودن

 هایموقعیت در دانندنمیاین است که  اجتماعی اضطراب به مبتال افراد برخیمشکل 

؛ 1321، ترجمه طهماسبی، 0222، 11)لیهی و هوالند باشند داشته رفتاری چه باید اجتماعی
در معرض  هرگز آنها از بعضی که دلیل این بهاحتماال  (.1327یوسفی، به نقل از خواجه

مناسب و مؤثری  10های ارتباطیمهارتو از  اندآموزش صحیح این رفتارها قرار نگرفته
های بین فردی و ، مهارت13بندی سازمان جهانی بهداشتبر اساس طبقه برخوردار نیستند.

                                                                                                                                        
1. social anxiety disorder 

2. Wild, Clark, Ehlers, & Mcmanus 

3. Bogels 

4. Bethany, Martin, Koerner, & Aiken 

5. Haller, Kadosh, Scerif, & Lau 

6. Starcevic 

7. Tulbure, Szentagotai, Dobrean, & David 

8. Alfano & Beidel  

9. Judith, Wilson, & Rapee 

10. Cowden 

11. Leahy & Holland 

12. communicational skills 

13. World Health Organization (WHO) 

http://www.who.int/
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های ایی هستند که با ارتباط کالمی و غیرکالمی، گوش دادن فعال، مهارتهارتباطی، آن
، 1ورزیمهارت ابراز وجود یا جرأتروع و خاتمۀ یک ارتباط مؤثر، مذاکره، مهارت ش

ها مرتبط هستند. به این ترتیب این گروه از توانایی حل تعارضات بین فردی و نظایر این
های رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا اجتماعی کمک کرده و پایه پذیرشها به مهارت

با وجود اینکه (. 1391، عطوفیزادهو کاظم مدخانیموتابی، محفتی، به نقل از د )گذارمی
آید، اما اغلب مردم قادر به های بشر به شمار میترین پیشرفتارتباط بین فردی جزو بزرگ

یابند برقراری یک ارتباط خوب و مؤثر نیستند و برقراری ارتباط رویارو را کاری دشوار می
دو  ذهنی یتوانکم مبتال به نوجوانان ین(. این مشکل در ب1391، ترجمه سهرابی، 0)بولتن

با رشد طبیعی، در تعامالت  این افراد در مقایسه با همساالنِ چرا که چندان خواهد شد؛
، ترجمه رضاعی و 0213، 3پزشکی آمریکارسند )انجمن روانتر به نظر میاجتماعی ناپخته

اضطراب اجتماعی  ،ر برقراری ارتباط مناسب با جامعهد در نتیجه ( و1393همکاران، 
 تجربه خواهند کرد.را بیشتری 

 9های ذهنی آمریکانیابا توجه به تعریف انجمن ناتو ذهنی یتوانکممبتال به  افراد
نیز  5دارند و عالوه بر آن در رفتار سازشی 72کمتر از  افرادی هستند که ضریب هوشی

کارگیری ای یادگیری و به(. رفتار سازشی توانایی فرد بر1329ند )بهراد، دچار مشکل هست
؛ 0220، 1به نحوی که فرد قادر به زندگی مستقل باشد )لوکاسون ،های زندگی استمهارت

توان نوجوانان کم بنابراین،(؛ 1390، پورو حبیب بنابآبکنار، غباری، به نقل از عاشوری
با توجه افراد  این گروه از ها ضعف دارند.مهارت ذهنی بیشتر از سایر همساالن خود در این

های ذهنی خود دارند، قادر نیستند به استانداردهای استقالل به نقایص کلّی که در توانایی
های اجتماعی در یک یا چند جنبۀ زندگی روزمره شامل ارتباط بین فردی و مسئولیت
های اجتماعی، کارکرد تحصیلی یا شغلی و استقالل فردی در خانه و فردی، مشارکت

 (.1393، ترجمه رضاعی و همکاران، 0213پزشکی آمریکا، ند )انجمن روانجامعه برآی

                                                           
1. assertiveness skill training 

2. Bolton 

3. American Psychiatric Association (APA) 

4. American Association on Mental Disability (AAMD) 

5. adaptive behavior  

6. Luckasson  
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های اجتماعی و ارتباطی را بر کاهش های مختلفی تأثیر آموزش مهارتپژوهش
؛ 1322، و سودانی آبادیشفیعاند )کایوند، نشان داده های آنمؤلفهیا اضطراب اجتماعی و 

، وکیلیان ؛1322، آبادیلیان و قنبری هاشموکی ؛1390 ،و جباری منش، اخالقی جامیهمتی
، و زمستانی نژاد، اخالقی جامیساک، بهزرگر ؛1327 ،و طباطبایی آبادیقنبری هاشم

، به نقل از کایوند و 0220، 0ریپی و تامپسون؛ 0222، 1دام باگن و کریمیت ؛1393
و همکاران، ، به نقل از کایوند 0221 ،3و اسوندسن ، فایتوتتیگنول ؛1322همکاران، 

( نیز در پژوهش خود 0220) 5(. استراهان0225، 9و مایرز ؛ هربرت، گاودیانو، رینگلد1322
های کالمی، سخن گفتن، حضور در اجتماع و ارتباط کالمی نشان داد که افزایش مهارت

نیز به این ها پژوهشبرخی دیگر از  د.شوبا دیگران، باعث کاهش اضطراب اجتماعی می
، به عنوان یکی از ورزیند که آموزش مهارت ابراز وجود یا جرأتاهافتنتیجه دست ی

-)نیسی و شهنید شوهای ارتباطی، باعث کاهش اضطراب اجتماعی میهای مهارتمؤلفه

؛ 1327پور، و اکبری ضرغامی، نیسی ؛1373 ،رمضانی ؛1377 ،آمالی؛ 1322ییالق، 
زاده ؛ مهرابی1325و بشلیده،  هنرمند زاده؛ رحیمی، حقیقی، مهرابی1392فرزانه، کیخای

  .(0229و همکاران،  1؛ و لین1322و عطاری،  هنرمند، تقوی
اضطراب  های ارتباطی برآموزش مهارت اثربخشی تعیینبه  های گذشتهگرچه پژوهش

 یتوانکممبتال به های خاص افراد با توجه به ویژگی اما ،اندعادی پرداخته در افراداجتماعی 
 های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی در اینپژوهش در زمینۀ اثرات آموزش مهارت ذهنی،

مهم  نقش به توجه بر این اساس و با. رسدافراد، مهم و ضروری به نظر می گروه از
 طور اخص،ذهنی به یوانتکممبتال به طور اعم و نوجوانان وانان بهاضطراب اجتماعی نوج

 مشکالت شغلی و با شدن روبرو در ،پسران ویژهبه ،آنها آمادگی برای ریزیبرنامه
 و رفتاری الگوهای مورد در دقیق اطالعات اساس بر و باید است مهم بسیار اقتصادی

 دیده تدارک مناسب هایآموزش و بینیپیش الزم اطالعات آنان، نیازهای آموزشی

اهمیت بهبود اضطراب و  های پیشینموجود در پژوهش با در نظر گرفتن خالءبنابراین  .شود

                                                           
1. Dam-Baggen & Kraaimaat 

2. Rapee & Thompson 

3. Tignol, Faytout, & Swendsen 

4. Herbert, Gaudiano, Rhingold, & Myers 

5. Strahan 

6. Lin 
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تأثیر مشخص کردن حاضر  پژوهشهدف کلی ، ذهنی یتوانکممبتال به اجتماعی نوجوانان 
شهر یزد  ذهنی یتوانکمبا های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر آموزش مهارت

 :آزمون خواهند شدپژوهش زیر در ی بر این اساس دو  فرضیه. بود
 یتوانکمبا نوجوانان پسر  ر کاهش اضطراب اجتماعیب باطیارت هایمهارت آموزش. 1

 .دارد تاثیر یزد ذهنی شهر

-کمبا نوجوانان پسر  ر کاهش ابعاد اضطراب اجتماعیب ارتباطی هایمهارت آموزش. 0

 .دارد تاثیر یزد ذهنی شهر یتوان

 پژوهش روش
 .بود ه گواهگرو با آزمونپسآزمون پیشآن  طرح و آزمایشینیمه پژوهش حاضرروش 

ساله تشکیل  02تا  11ذهنی  یتوانکمبا آموزان پسر جامعۀ آماری پژوهش را دانش
توان ذهنی شهر یزد مشغول کمدر مدارس خاص  1393-99ند که در سال تحصیلی دادمی

از بین ، نفر( 102) با توجه به کوچک بودن حجم جامعۀ مورد مطالعه اند.به تحصیل بوده
انتخاب و سپس به  ساده تصادفی گیرینمونهبا استفاده از روش  نفر 92جامعه، اینافراد 

معیارهای ورود به  جایگزین شدند. نفره آزمایش و گواه 02وه همین روش در دو گر
پذیر بر اساس تشخیص واحد سنجش ادارۀ توانی ذهنی آموزشکمداشتن پژوهش شامل 

صیل در مدارس استثنایی گروه مشغول به تحپسران آموزش و پرورش استثنایی استان، 
داشتن بیش از نیز معیارهای خروج و  سال 02تا  11توان ذهنی شهر یزد، محدودۀ سنی کم

 جلسۀ آموزشی بوده است. 10دو جلسه غیبت از مجموع 
ها و والدین آن کننده در پژوهششرکت افرادبه  به منظور رعایت مالحظات اخالقی

. همچنین، در ماندمحرمانه خواهد آنها دست آمده از  اطمینان داده شد که اطالعات به
مورد عدم ضرر و زیان ناشی از شرکت در پژوهش، اطالعات کامل در اختیار 

بودند تا هر زمان که  کنندگان آزادکنندگان و والدین آنها قرار گرفت و شرکتشرکت
کارگاه سه روزه  ند. در پایان پژوهش نیز یکادامه نده گرهمکاری با پژوهشبخواهند به 

برگزار شد و جزوۀ  گروه گواههای ارتباطی برای با موضوع آموزش رفتارها و مهارت
 های ارتباطی در اختیار آنها قرار گرفت.آموزشی مهارت
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به عنوان ابزار پژوهش  1پژوهش از مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان در این
به کار ضطراب اجتماعی در نوجوانان برای تشخیص اختالل ااین مقیاس استفاده شد. 

گویه بوده که از  12شامل حاضر ( تهیه شده است. مقیاس 1992) 0الجرساو توسط  رودمی
که ترس  3ترس از ارزیابی منفی به وسیلۀ همساالن -1زیرمقیاس زیر تشکیل شده است:  3

گویه  2شامل کند و و نگرانی نوجوانان در مورد ارزیابی منفی همساالن را ارزیابی می
اجتناب و  و گویه است 1که شامل  9اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت جدید -0 .است

را  جدید و روبرو شدن با افراد غریبه های اجتماعیاندوه اجتماعی نوجوانان در موقعیت
های اندوه و ناراحتی و گویه است 9شامل  که  5اجتناب و اندوه عمومی -3 .کندارزیابی می

در  (.1390؛ به نقل از استوار و رضویه، 1992، 1کند )الجرسا و لوپزی را ارزیابی میعموم
گذاری در نمره 1و  1های سنجی این مقیاس در ایران، تأثیر گویههای روانبررسی ویژگی

های ترس از های زیرمقیاستعداد گویه ،(. بنابراین1390)استوار و رضویه،  اندشدهحذف 
گویه  5و  7ترتیب به  اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت جدید به ارزیابی منفی  و

های ذکر شده، میزان اضطراب نمرۀ حاصل از جمع نمرات گویه یافته است. کاهش
اضطراب اجتماعی باالتر است  نشانگردهد. نمرات باال در این مقیاس اجتماعی را نشان می

 (.1390)استوار و رضویه، 
، الجرسا، 1992)الجرسا و لوپز، این مقیاس ساختار سه عاملی مختلف، ها پژوهشدر 

، ایندربیتزن و 1990، 2و بری ، ورنبرگ، ابوندر، ایول1992، 7و استون داندز، ویک، شاو
؛ 1997، 12و بوکواسی ؛ ایندربیتزن، والترز1992)الجرسا و لوپز،  روایی سازه ،(0222، 9ویلز

)الجرسا و  پایایی بازآزمایی آنهمچنین و  (1992، 10و سیلورمن ، الجرسا11و گینزبرگ

                                                           
1. Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) 

2. La Greca 

3. Fear of Negative Evaluation (FNE) 

4. Social Avoidance and Distress in New situations (SAD-New) 

5. Social Avoidance and Distress-General (SAD-General) 

6. Lopez  

7. Dandes, Wick, Shaw & Stone 

8. Vernberg, Abwender, Ewell, & Beery 

9. Inderbitzen & Wailers 

10. Walters, & Bukowski 

11. Ginsberg 

12. Silverman 
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مطلوب گزارش شده در سطح و  تأیید ،(1990ورنبرگ و همکاران، ؛ 1992همکاران، 
  (. 1390است )به نقل از استوار و رضویه، 

 وای روایی سازهشواهدی را برای ( نیز 1390استوار و رضویه )های پژوهش یافته
گران ضریب پایایی بازآزمایی برای این پژوهش اند.مودهفراهم ن روایی واگرایی این مقیاس

آلفای کرونباخ برای طریق از  آن رامیزان همسانی درونی و  22/2کل مقیاس را معادل 
در پژوهش  .به دست آوردند 77/2و  79/2، 29/2های ذکر شده به ترتیب برابر با زیرمقیاس
شد که برای آلفای کرونباخ محاسبه  شبا استفاده از روپایایی این مقیاس ضریب حاضر نیز 

به  12/2و  72/2، 29/2های آن به ترتیب برابر با و برای زیرمقیاس 23/2کل آزمون برابر با 
 دست آمد.

ا روه نمونه و جایگزینی تصادفی آنهاز انتخاب تصادفی گ پس هاآوری دادهبرای جمع
آزمون بر پیش عنوان انان به، مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوگواه آزمایش و هایدر گروه

آموزش  شد. سپس برنامۀ اجرا در آموزشگاه و به صورت انفرادی روی هر دو گروه
ای )در هر هفته دقیقه 52جلسۀ  10 در طی باتجربهبا کمک مشاورین  های ارتباطیمهارت

با با توجه به سطح یادگیری نوجوانان  جلسه(، به گروه آزمایش آموزش داده شد. 0
ویژه های مختلف بههای ارتباطی از ترکیب روشجهت آموزش مهارتذهنی  یانتوکم

های مورد نظر با انجام هر روش نمایش و ایفای نقش استفاده شد. بدین صورت که مهارت
از  گر آموزش و تمرین شد.آموزان و پژوهشیش توسط خود دانشمهارت در قالب نما

 عنوان مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان به مجدداً ژتون به عنوان مشوق استفاده شد.

ها با استفاده از شد. در نهایت داده اجرا گواه آزمایش و گروه هر دو روی آزمون برپس
 tآزمون  شامل آمار استنباطی انحراف معیار و آمار توصیفی شامل میانگین و هایروش

از موضوعات مطرح ای خالصه 1در جدول  .مستقل و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد
 های ارتباطی آمده است.شده در جلسات آموزش مهارت

 های ارتباطیمحتوای جلسات آموزش مهارت خالصۀ .1 جدول
 خالصۀ محتوای ارائه شده جلسه

 برقراری ارتباط مؤثر دربارۀتعریف ارتباط و نکاتی اولیه، بیان اهداف، آشنایی  جلسۀ اول
 مفاهیم مرتبط با آن آموزش مفهوم ارتباط و جلسۀ دوم
 آموزش مهارت ارتباط کالمی، اجزای آن و اصول و نکات مرتبط با آن جلسۀ سوم

 آموزش مهارت ارتباط غیرکالمی، اجزای آن و اصول و نکات مرتبط با آن جلسۀ چهارم
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 سازی )شروع( و ادامۀ یک ارتباط مؤثرآموزش مهارت آماده جلسۀ پنجم
 یک ارتباط مؤثر پایان رساندنآموزش مهارت به  جلسۀ ششم
 های کسب شدۀ قبلیتمرین عملی مهارت جلسۀ هفتم
 آموزش مهارت گوش دادن فعال جلسۀ هشتم
 ورزیآموزش مهارت جرأت جلسۀ نهم
 گفتن آموزش مهارت نه جلسۀ دهم

 آموزش مهارت حل تعارض جلسۀ یازدهم
 های کسب شدۀ قبلیتمرینات عملی مهارت جلسۀ دوازدهم

 های پژوهشیافته
 اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در هر دو آزمونآزمون و پسپیش هاینمرهبرای مقایسۀ 

های از بین شاخص. استآمار توصیفی استفاده شده  هایشاخص از گواهگروه آزمایش و 
، انحراف معیار انتخاب شده های پراکندگیگرایش به مرکز، میانگین و از بین شاخص

 ارائه شده است. 0در جدول  ها،شاخصاست. این 

 گروهدو آزمون اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در آزمون و پسهای توصیفی پیششاخص. 2جدول 

 میانگین مرحله گروه 
انحراف 
 استاندارد

 میانگین مرحله گروه
انحراف 
 استاندارد

اضطراب 
 اجتماعی

 آزمایش
 

ش
پی

ون
زم

آ
 

02/99 911/13 

 گواه
 

ش
پی

ون
زم

آ
 

92/99 199/9 

س
پ

ون
زم

آ
 

س 299/5 92/31
پ

ون
زم

آ
 

25/92 972/7 

عی
ما

جت
ب ا

طرا
اض

اد 
ابع

 

ترس از 
ارزیابی 

 منفی

 آزمایش

ش
پی

ون
زم

آ
 

32/00 227/7 

 گواه

ش
پی

ون
زم

آ
 

25/03 799/9 

س
پ

ون
زم

آ
 

س 092/9 12/15
پ

ون
زم

آ
 

02/03 239/9 
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اجتناب و 
اندوه 

 اجتماعی

 آزمایش

ش
پی

ون
زم

آ
 

35/19 292/9 

 واهگ

ش
پی

ون
زم

آ
 

32/19 352/3 

س
پ

ون
زم

آ
 

س 992/0 12/7
پ

ون
زم

آ
 

22/19 932/0 

اجتناب و 
اندوه 
 عمومی

 آزمایش

ش
پی

ون
زم

آ
 

55/10 221/3 

 گواه

ش
پی

ون
زم

آ
 

75/11 213/0 

س
پ

ون
زم

آ
 

س 152/1 72/2
پ

ون
زم

آ
 

15/11 227/0 

 ،ضطراب اجتماعیکل ا ابعاد و نمرۀدهد در تمامی نشان می 0گونه که جدول همان
. این در استآزمون گروه گواه آزمون گروه آزمایش کمتر از پسمیانگین نمرات پس

 های دو گروه تفاوت چندانی وجود ندارد.آزمون، بین میانگینحالی است که در پیش
های ، ابتدا بررسیهای آماری مناسبهای پژوهش و تعیین روشجهت بررسی فرضیه

انجام  های پارامتریکهای مربوط به آزمونمفروضه از عدم تخطیبرای اطمینان  مقدماتی
از مقدار مفروض  داریویلک نشان داد که تمامی سطوح معنا -شد. نتایج آزمون شاپیرو

بودن توزیع  طبیعیگر این است که از مفروضۀ ن( باالتر هستند. لذا این نتایج بیا25/2)
مربوط به رابطۀ بین متغیر  ارهای پراکندگیهمچنین نمود ها تخطی نشده است.نمرات گروه
هر گروه یک رابطۀ آزمون(، نشان داد که برای آزمون( و متغیر وابسته )پسهمراه )پیش

نتایج  اگرچه تخطی نشده است. نابراین از مفروضۀ رابطۀ خطی نیزب .وجود دارد خطی
روه در جامعه های نمرات دو گسانی واریانساز مفروضۀ همآزمون لوین نشان داد که 

 ها در پژوهش حاضر مساوی بودندکه اندازۀ گروهامّا با توجه به این ؛تخطی شده است
با استفاده از  های پژوهشفرضیهبنابراین، استفاده کرد. تحلیل واریانس آزمون  توان ازمی

 :زیر استرح آزمون شدند که نتایج آن به شرواریانس  تحلیل مستقل و tروش آزمون 



 4931 بهار، 14، شمارة افراد استثنایی، سال ششم فصلنامة 411

نوجوانان پسر  ر کاهش اضطراب اجتماعیب ارتباطی هایمهارت آموزشول: فرضیۀ ا
 .دارد تاثیر یزد ذهنی شهر یتوانکمبا 

و آزمون تفاوت نمرات پیشمستقل برای مقایسۀ میانگین  tنتایج آزمون  3در جدول 
 در گروه آزمایش و گواه آمده است. اضطراب اجتماعی آزمونپس

آزمون اضطراب اجتماعی و پسآزمون ه تفاوت نمرات پیشقل برای مقایسمست tنتایج آزمون  .3جدول 
 دو گروه

وه
گر

داد 
تع

ین 
نگ

میا
ف 

تال
اخ

 

رد
دا

ستان
ف ا

حرا
ان

ی  
سان

یک
ضۀ 

رو
مف

س
ریان

وا
 

 آزمون لوین

t 

ی
زاد

ت آ
جا

در
 

عنا
ح م

سط
ی

دار
ین 

نگ
میا

ن 
ت بی

فاو
ت

 ها

F P 

ش
مای

آز
 

02 

22/
17 

99/9
ی  

سان
یک

س
ریان

وا
 23

3
/

05 

22
21

/2 

05
9

/7 

32 22
21

/2 

75
2

/
11 

واه
گ

 

02 

25/1 

دم  52/0
ع

نی
سا

یک
 

05
9

/7 

50
9

/
01 

22
21

/2 

75
2

/
11 

ها از لحاظ آماری دهد تفاوت بین میانگین گروهگونه که این جدول نشان میهمان
شود. با توجه به فرضیۀ اول پژوهش تأیید می بنابراین،. t]=059/7و  P<21/2[دار است معنا

اضطراب  های ارتباطی توانسته استآموزش مهارت دهدها این یافته نشان میروهمیانگین گ
مقدار مجذور اتا جهت تعیین اندازۀ اثر  اجتماعی نوجوانان گروه آزمایش را کاهش دهد.

 از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
 - 0(n1 + n2 + )t2 ÷ t2مجذور اتا=  

دهندۀ اندازۀ این مقدار نشان ،کوهن به دست آمد. طبق مالک 52/2این مقدار برابر 
های فردی در نمرات تفاوت درصد 52توان گفت که بنابراین می. استاثر بزرگ 

 .مربوط استهای ارتباطی اضطراب اجتماعی گروه آزمایش به تأثیر آموزش مهارت
 از )ترسر کاهش ابعاد اضطراب اجتماعی ب ارتباطی هایمهارت آموزش فرضیۀ دوم:

-کمبا نوجوانان پسر عمومی(  اندوه و و اجتناب اجتماعی اندوه و منفی، اجتناب ارزیابی

 .دارد تاثیر یزد ذهنی شهر یتوان
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 آنکه نتایج  ، از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده استن فرضیهبرای بررسی ای
 ارائه شده است. 9در جدول 

آزمون ابعاد و پس آزمونتالف نمرات پیشبر میانگین اخ واریانس چندمتغیرهتحلیل  نتایج .4جدول 
 اضطراب اجتماعی

 f مقدار نام آزمون

ی
زاد

ت آ
جا

در
 

ضیه
فر

 

ی
زاد

ت آ
جا

در
 

طا
خ

 

طح
س

 
عنا

م
ری

دا
 

 اتا
ور

جذ
م

ون 
زم

ن آ
توا

 

 1 593/2 2221/2 31 3 513/17 593/2 اثر پیالیی

 1 593/2 2221/2 31 3 513/17 927/2 المبدای ویلکز

 1 593/2 2221/2 31 3 513/17 959/1 اثر هتلینگ

ترین ریشۀ بزرگ
 روی

959/1 513/17 3 31 2221/2 593/2 1 

ها بیانگر داری تمامی آزمونشود سطوح معناکه در جدول باال مالحظه می طورهمان
اعی تفاوت که بین دو گروه، حداقل از لحاظ یکی از ابعاد اضطراب اجتم استآن 
بنابراین فرضیۀ دوم پژوهش تأیید  ؛(=513/17Fو >p 221/2)شود داری مشاهده میمعنا
 درصد 32/59 توان گفت کهاست. می 593/2میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  گردد.می

های فردی در نمرات ابعاد اضطراب اجتماعی گروه آزمایش به تأثیر آموزش تفاوت
کدام ابعاد  برای پی بردن به این نکته که از لحاظ .مربوط استهای ارتباطی مهارت

راهه در تحلیل واریانس یک اعی بین دو گروه تفاوت وجود دارد از آزموناضطراب اجتم
 آمده است. 5ول در جد آنکه نتایج استفاده شد  متن مانوا
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و  آزمونراهه در متن مانوا بر روی میانگین اختالف نمرات پیشنتایج تحلیل واریانس یک .5جدول 
 آزمایش و گواه جتماعی گروه آزمون ابعاد اضطراب اپس

غیر
مت

ییر 
 تغ

بع
من

ع  
مو

مج
ت

ورا
جذ

م
ی 

زاد
ت آ

جا
در

 

ن 
گی

میان
ت

ورا
جذ

م
 

F عنا
ح م

سط
ی

دار
 

 اتا
ور

جذ
م

ون 
زم

ن آ
توا

 

 منفی ارزیابی از ترس

 999/2 915/2 2221/2 911/01 205/311 1 205/311 گروه

 599/13 32 752/511 خطا
    

 اجتماعی اندوه و اجتناب

 1 510/2 2221/2 203/92 205/923 1 205/923 گروه

 293/9 32 952/375 خطا
    

 عمومی اندوه و اجتناب

 922/2 331/2 2221/2 793/12 105/192 1 105/192 گروه

 923/7 32 352/029 خطا
    

بین دو گروه از لحاظ تمامی ابعاد  ،نشان داده شده است 5طور که در جدول همان
 اندوه و و اجتناب اجتماعی اندوه و منفی، اجتناب ارزیابی از اضطراب اجتماعی )ترس

دار وجود دارد. با توجه به میانگین اختالف نمرات تفاوت معنا 21/2عمومی( در سطح 
های ارتباطی دهد که آموزش مهارتها، این یافته نشان میآزمون گروهو پس آزمونپیش

آموزان گروه آزمایش نسبت به توانسته است هر سه بعد اضطراب اجتماعی را در دانش
 گروه گواه کاهش دهد.

 گیریو نتیجه بحث
های ارتباطی، به بررسی تأثیر این آموزش بر آموزش مهارتپژوهش حاضر از طریق 
پرداخته است که ذهنی  یتوانکمبا بین نوجوانان پسر  های آن دراضطراب اجتماعی و مؤلفه

-نشان داد که آموزش مهارتدر تأیید فرضیۀ اول، نتایج  نتایج آن در دو فرضیه بیان شد.

-به صورت معنا های ارتباطی توانسته است اضطراب اجتماعی نوجوانان گروه آزمایش را

توان نتیجه رو میبود. از این درصد 52اندازۀ اثر حاصل از آموزش . کاهش دهد داری
 باگندام نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشآموزش در این زمینه مؤثر بوده است. رفت که گ
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وکیلیان  (،1390منش و همکاران )همتی (،0225) همکاران و هربرت ،(0222) کریمیت و
که نشان  (1322( و کایوند و همکاران )1393زرگر و همکاران ) (،1327و همکاران )

های زندگی و اجتماعی، اضطراب اجتماعی باطی و یا مهارتهای ارتدادند آموزش مهارت
لین و همکاران همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش  .استدهند، همسو را کاهش می

زاده مهرابی (،1327ضرغامی و همکاران )(، 1373) رمضانی، (1377) آمالی، (0229)
و  (1325ی و همکاران )، رحیم(1322ییالق )(، نیسی و شهنی1322هنرمند و همکاران )

-ه، کاهش اضطراب اجتماعی در اثر آموزش ابراز وجود را نشان داد(1392کیخای فرزانه )
ها این پژوهش نتایج های ارتباطی است،ند. با توجه به این که ابراز وجود بخشی از مهارتا

 و اسپنس(، 0225) موریس و گرکوهمچنین  پژوهش حاضر همسو هستند. نتایج نیز با
 ماچو و برندل ،لدولنزا-ونزل، گراف(، 0225، به نقل از گرکو و موریس، 0225) رچمنب
های بین اضطراب اجتماعی و مهارت داریمعنی و منفی ۀرابط که دارندمی(، بیان 0225)

های مهارت چه هر که است آنۀ دهندنشان منفی ۀرابط این کهوجود دارد  ارتباطی
 چه هر مقابل، در. دکننمیرا تجربه  اجتماعی اضطراب مترک ، افرادباشد باالتر ارتباطی

 استراهانشود. می بیشتری تجربه اجتماعی اضطراب ،باشد کمتر های ارتباطیمهارت
 اجتماعی باضطرمبتال به اختالل ا آموزاندانشنیز در پژوهش خود نشان داد که  (0220)

 دچار دیگران با کالمی باطارت و اجتماع در حضور گفتن، سخن کالمی، هایمهارت در

را نشان های ارتباطی و اضطراب اجتماعی منفی بین مهارت رابطهین نتایج هستند. ا مشکل
بین  داررابطه منفی و معنا دهندهنیز نشان( 1391عموزاده )دهد. پژوهش حسنوندمی

 .است وجود ابرازو  اجتماعی اضطراب
ارتباطی  هایمهارت آموزش که دوم پژوهش نیز نتایج نشان داد یهفرض آزموندر 

 اندوه و منفی، اجتناب ارزیابی از هر سه بعد اضطراب اجتماعی )ترس تتوانسته اس
 آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواهعمومی( را در دانش اندوه و و اجتناب اجتماعی

ژوهش نتایج این فرضیه با نتایج پ .دهد کاهش داریاطور معندرصد و به 32/59میزان  به
، 0221(، تیگنول و همکاران )1322، به نقل از کایوند و همکاران، 0220ریپی و تامپسون )

کایوند و همکاران  (،0225) همکاران و هربرت(، 1322به نقل از کایوند و همکاران، 
های آموزش مهارت اندداده( که نشان 1322آبادی )وکیلیان و قنبری هاشم ( و1322)

کیخای  .استشود، همسو ترس از ارزیابی منفی می منجر به کاهشاجتماعی و ارتباطی 
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در کاهش  وجود ابراز گروهی آموزشخود نشان داد که  پژوهش( نیز در 1392فرزانه )
 تأثیر دارد. آموزانترس از ارزیابی منفی در دانش

، اجتناب و اندوه مورد استفاده با توجه به ابزاره در این پژوهش قابل ذکر است ک
اند اما ماعی در موقعیت جدید و اجتناب و اندوه عمومی در دو مقولۀ مجزا قرار گرفتهاجت

ها این دو بُعد را در یک مقولۀ تجمیع شده تحت عنوان اجتناب و پریشانی اکثر پژوهش
بنابراین با در نظر گرفتن تلفیق این دو بُعد از اضطراب  .اند)اندوه( اجتماعی بررسی کرده

 و هربرت (،0222) کریمیت و باگنداماین فرضیه با نتایج پژوهش  اجتماعی، نتایج

، (1322آبادی )وکیلیان و قنبری هاشم ( و1322کایوند و همکاران ) (،0225) همکاران
های اجتماعی و آموزش مهارتها حاکی از آن است که . نتایج این پژوهشاستهمسو 

کیخای نتایج پژوهش  دهد.اهش می، اجتناب و پریشانی )اندوه( اجتماعی را کارتباطی
اجتناب و پریشانی در کاهش  وجود ابراز گروهی آموزشکه  نشان داد( نیز 1392فرزانه )

 تأثیر دارد. آموزاندانشاجتماعی 
 به مبتال افراد برخیتوان گفت که می های پژوهش حاضرهای فرضیهدر تبیین یافته

 را های مناسب ارتباط بین فردیو شیوه اجتماعی هایمهارت اجتماعی، اضطراب

در معرض آموزش صحیح این  هرگز هاآن از بعضی که دلیل این به شاید اند،نیاموخته
 رفتاری چه باید اجتماعی هایموقعیت در دانندنمیها بنابراین آن .اندها قرار نگرفتهمهارت

ری روابط دوستانه و ؛ لذا در هنگام قرار گرفتن در شرایطی که نیاز به برقراباشند داشته
 یتوانکمبا ند. نوجوانان و خصوصاً نوجوانان شومناسب بین فردی باشد، دچار اضطراب می

های اغلب در تعامالت اجتماعی مناسب با بزرگساالن و همساالن در موقعیت ذهنی که
 بخش بارضایتانه و صمیمۀ رابطی برقرار در ناتوانیدر نتیجۀ ، مشکل دارندمختلف 

که مورد از این شده و غمگین و مضطرب ناراحت، ،واقعیت با شدن روبرو از، دیگران
. همچنین این افراد از روبرو شدن هراس دارندارزیابی منفی از سوی دیگران قرار گیرند، 
ند و در کنخودداری میهای اجتماعی جدید با افراد غریبه و قرار گرفتن در موقعیت

در هنگام روبرو و ند شوها دچار اندوه و پریشانی میصورت قرار گرفتن در این موقعیت
 د.دهمیشدن با دوستان و نزدیکان نیز همین احساس به آنان دست 

ط داشته و یا موجب تواند با اضطراب اجتماعی ارتباهای ارتباطی ناقصِ فرد میمهارت
باط بین های مناسب برقراری ارتباط مؤثر و ارتیادگیری شیوهبروز آن شود. از سویی، 
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ی توانکمبا نوجوانان د. های آن شوتواند موجب کاهش این اضطراب و مؤلفهفردی می
د. هایی دارنارتباط غیرکالمی هم نارسایی کالمی محدود، در هایذهنی عالوه بر ارتباط

نیز های الزم برای آغاز تعامالت مثبت و هدفمند با دیگران و فاقد مهارتآنان معموالً 
های اجتماعی و ارتباطی را به راحتی و به خودی خود فرا ستند. این افراد مهارتهتداوم آن 

طبیعی جهت تسهیل در ها را در محیط طبیعی و یا شبهلذا باید این مهارت گیرند؛نمی
دهی، به آنها آموزش داد تا از این طریق بتوانند از ترس خود در زمینۀ مورد ارزیابی تعمیم

های مختلف بکاهند و اضطراب اجتماعی خود را اجتناب از موقعیت دیگران قرار گرفتن و
شود این نوجوانان یاد بگیرند که در های ارتباطی باعث میآموزش مهارت کاهش دهند.

های اجتماعی چه رفتاری باید داشته باشند تا بتوانند به شیوۀ مناسب و مطلوبی با موقعیت
ن فردی برقرار نمایند. این روابط دوستانه از سویی اطرافیان خود روابط دوستانه و مناسب بی

بپردازد  دیگرانباعث خواهد شد که فرد در محیطی صمیمانه و بدون اضطراب به تعامل با 
و از سوی دیگر در اثر تقویتی که نوجوان از موفقیت در برقراری ارتباط دوستانه دریافت 

ها نیز بط بین فردی در سایر موقعیتکند، پی خواهد برد که برای برقراری و ادامۀ روامی
نفس کسب شده در برقراری ارتباط این اعتماد به یایی الزم را خواهد داشت. در نتیجهتوان

توان ذهنی مؤثر و مناسب بین فردی و تقویت حاصل از این موفقیت، از هراس نوجوان کم
وی در هنگام قرار  در زمینۀ مورد ارزیابی منفی دیگران قرار گرفتن و اجتناب و اندوه

گرفتن در بین دوستان و آشنایان و اجتناب از برقراری ارتباط تازه با افراد غریبه کاسته 
 خواهد شد.

این  دارد. از جمله اینکههایی ها محدودیتپژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهش
و برای انجام شده است شهر یزد ذهنی  یتوانکمبا آموزان پسر پژوهش فقط بر روی دانش

که دیگر این باید احتیاط کرد. و مناطق هاتعمیم نتایج به دختران و همچنین سایر گروه
ذهنی و پایین بودن درک شناختی آنها از  یتوانکممبتال به آموزان شرایط خاص دانش

تایج پژوهش را تحت تأثیر قرار ، ممکن است نآزمونپس یا آزموناالت پیشبرخی سؤ
 د.ده

های ارتباطی در کاهش ایج پژوهش حاضر و تأثیر آموزش مهارتبا توجه به نت
 هایکارگاهشود توان ذهنی، پیشنهاد میاضطراب اجتماعی و ابعاد آن در نوجوانان کم

آموزان دانش، در مدارس خاص های ارتباطیویژه مهارتبه ،زندگی هایمهارت آموزشی
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منظور کاهش اضطراب اجتماعی در  به لیتحصی هایبرنامه کنار ذهنی در یتوانکممبتال به 
 آموزش با تأکید بر زندگی هایمهارت درسی روابط اجتماعی برگزار شود و یا واحد

 آموزان ارائه شود.این دانش های ارتباطی بهمهارت

 منابع
 شناختی با بازسازی مأتو آموزیتأو جر آموزیتأثیر جرأت (. مقایسه1377) .، شیآمال

 .12-09(: 9)1 ،و رفتار اندیشه ۀفصلنام. اجتماعی اضطراب شدر کاه
 ت.بعث: تهران(. هشتم چاپ) روانی شناسیآسیب(. 1321. )ح آزاد،

سنجی مقیاس اضطراب های روان(. بررسی ویژگی1390استوار، ص. و رضویه، ا. )
ی هاها و مدلروشجهت استفاده در ایران.  (SAS-A)اجتماعی برای نوجوانان 

 .19-72(: 10)3، شناختیروان

های روانی راهنمای تشخیصی و آماری اختالل(. 0213پزشکی آمریکا )انجمن روان
DSM-5ارجمند.(. تهران: 1393و همکاران ) . ترجمه فرزین رضاعی 

های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی رتبررسی اثربخشی آموزش مها(. 1393بخشی، ش. )
 .شهر قم 0آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه منطقه و سالمت اجتماعی دانش

 نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران، دانشکدۀ علوم انسانی.ایانپ

ترجمه حمیدرضا سهرابی  های مردمی(.شناسی روابط انسانی )مهارتروانبولتن، ر. )بیتا(. 
 (. تهران: رشد.1391)

پذیر توان ذهنی آموزشسازی کودکان کم(. محتوای آموزشی و آماده1329بهراد، ب. )
پژوهش در حیطۀ های زندگی مستقل از دیدگاه معلمان و والدین. در زمینۀ مهارت

 .071-099(: 3)5، 17کودکان استثنایی 
ورزی با دکارآمدی و جرأترویی، عزت نفس، خورابطۀ کم(. 1391عموزاده، م. )حسنوند

 .35 -51(: 09)7، شناسیهای نو در روانیافتهاضطراب اجتماعی. 
 آموزش اثربخشی(. 1390عموزاده، م. )حسنوندعقیلی، م. م. و  ؛حسنوندعموزاده، م

روان  سالمت و اجتماعی اضطراب بر نفس رفتاری عزت -شناختی گروهی
(: 0)19، کاربردی شناسیروان در پژوهش و دانشاجتماعی.  مضطرب نوجوانان

37- 01. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/809205
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/809205
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درمانی گروهی بر کاهش هراس (. اثربخشی اجرای واقعیت1327یوسفی، ل. )خواجه
نامۀ کارشناسی ارشد پایان آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کازرون.اجتماعی دانش

 رشتۀ مشاوره. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از مقایسه بررسی و(. 1321دربانیان، م. )

 .ارشد کارشناسی ۀنامپایان .1325-21در سال تحصیلی  امتحانات و در ایام امتحانات
 .شناسیو روان تربیتی علوم ۀدانشکدتبریز،  دانشگاه
 . قم: نشر میم.9های زندگی (. مهارت1392دهستانی، م. )

(. بررسی تأثیر 1325زاده هنرمند، م. و بشلیده، ک. )مهرابی ی، ج؛؛ حقیقرحیمی، ج
های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در ورزی بر مهارتآموزش جرأت

، دوره شناسیمجلۀ علوم تربیتی و روانآموزان پسر سال اول مقطع متوسطه. دانش
 .111-109(: 1)13سوم، 

 روییکم و قاطعیت بر وجود ابراز آموزش هایتکنیک ثیر انواعأت(. 1373). ، حیرمضان
، مشهد فردوسی دانشگاه .ارشد کارشناسی ۀنام. پایانمشهد دانشگاه پسر ویانجدانش

 .شناسیروان و تربیتی علومۀ دانشکد

های زندگی بر افزایش سطح بررسی تأثیر آموزش مهارت(. 1392لو، ر. )زراعتی ایده
. طرح پژوهشی های استان بوشهرسال اول دبیرستانآموزان سالمت عمومی دانش

 شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر.
(. مقایسۀ تأثیر آموزش 1393اخالقی جامی، ل. و زمستانی، م. ) نژاد، س؛ساکگر، ی؛ بهزر

رفتاری در کاهش اضطراب  -درمانی شناختیگروهی مهارت اجتماعی و گروه
 .170-121(: 3)05دورۀ  مجلۀ پزشکی ارومیه،. اجتماعی دانشجویان

شناسی یادگیری و آموزش(، )روان شناسی پرورشی نوینروان(. 1393سیف، ع. ا. )
 ویرایش هفتم. تهران: آگاه.

های (. بر تأثیر آموزش مهارت1393سیمیاریان، ق. و تدریس تبریزی، م. ) سیمیاریان، ک؛
آموزان دختر ود روابط بین فردی دانشارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهب

های کاربردی در پژوهشهای شهر تهران. رشتۀ ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان
 .33-95(: 0)1، شناسی تربیتیروان
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(. بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر 1327پور، ر. )نیسی، ع. و اکبری ضرغامی، م؛
های آموزان هنرستانوجود دانشاکتساب سرویس والیبال، اضطراب وجود و ابراز 

 .101-131(: 1)15، 3، دوره شناسیمجلۀ علوم تربیتی و روانپسرانه شهرستان اهواز. 
(. تأثیر 1390پور، س. )غباری بناب، ب. و حبیب آبکنار، س. س؛جلیل عاشوری، م؛

توانی ذهنی. های اجتماعی بر بهبود عزت نفس نوجوانان با کمآموزش مهارت
 .951-912(: 1)9، بخشیعلوم توان پژوهش در

بیاتیانی، ع. و  ؛ اکبرتجریشی، مطاهری، م؛ قاسمی، خ؛ صدرجهانی، س؛ پورمحمدرضای
های ارتباطی فرزندان پسر ارتباط سبک دلبستگی مادر با مهارت(. 1391عرشی، ب. )

دوماهنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی پذیر. ماندۀ ذهنی آموزشعقب
 .115-173(: 0)11، شاهکرمان

راهنمای عملی (. 1391زاده عطوفی، م. )محمدخانی، ش. و کاظم فتی، ل؛ موتابی، ف؛
. تهران: های زندگی: کتاب راهنمای مدرسهای آموزش مهارتبرگزاری کارگاه

 میانکوشک.
 ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی(. 1322آبادی، ع. و سودانی، م. )شفیع کایوند، ف؛

 و آموزش 9ناحیۀ  متوسطه اول سال پسر آموزاناجتماعی دانش اضطراب بر

 .1-00(: 90)11، کاربردی شناسیروان در پژوهش و دانشاهواز.  شهر پرورش
های مقابله با اضطراب های زندگی: تکنیکمجموعۀ کامل مهارتکلینکه، ک. ال. 

 ان: رسانۀ تخصصی.(. تهر1391. ترجمه شهرام محمدخانی )افسردگی، تنهایی و ... 
(. اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، 1392فرزانه، م. م. )کیخای

، شناسی تربیتی. فصلنامۀ روانآموزانهای اجتماعی دانشپیشرفت تحصیلی و مهارت
0(1 :)111-123. 
ورزی ت(. تأثیر آموزش جرأ1322تقوی، س.ف. و عطاری، ی. ع. ) زاده هنرمند، م؛مهرابی

آموزان دختر. های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشبر مهارت
 .59-19(: 1)3، دوره مجلۀ علوم رفتاری

(. تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، 1322ییالق، م. )نیسی، ع. و شهنی
بیرستانی آموزان پسر مضطرب اجتماعی داضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش

 .11-32(: 0و  1)2، دورۀ سوم، شناسیمجلۀ علوم تربیتی و روانشهرستان اهواز. 
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درمانی (. بررسی اثربخشی تلفیق گروه1322آبادی، ب. ع. )وکیلیان، س. و قنبری هاشم
های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و رفتاری و آموزش مهارت -شناختی

 .11-02(: 0)1، سی بالینیشنامجلۀ رواناجتناب اجتماعی. 
 افزودن تأثیر بررسی(. 1327آبادی، ب. ع. و طباطبایی، س. م. )قنبری هاشم وکیلیان، س؛

 هراس درمان در رفتاری -شناختی درمانیبر گروه اجتماعی هایمهارت آموزش

 .27-97(: 0)12، روانی بهداشت اصول پژوهشی علمی مجلۀ دانشجویان. اجتماعی
های اجتماعی در ارتباطات مهارت(. 1999ندرز، ک. و دیکسون، د. )هارجی، اُ.، سا

 (. تهران: انتشارات رشد.1390. ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت )فردیمیان
 گروهی آموزش اثربخشی ۀمقایس (.1390اخالقی جامی، ل. و جباری، م. ) منش، ا؛همتی

 اضطراب کاهش در اریرفت -شناختی گروهی درمان با اجتماعی هایمهارت

ارائه شده در ششمین کنگرۀ . اهواز شهره متوسط مقطع آموزاندانش اجتماعی
پزشکی کودک و نوجوان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات المللی روانبین
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