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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر
کمتوان ذهنی شهر یزد انجام شد .روش پژوهش نیمهآزمایشی و طرح آن پیشآزمون پسآزمون با گروه
گواه بود .جامعه آماری شامل دانشآموزان پسر کمتوان ذهنی  11تا  50ساله را شامل میشدند که در سال
تحصیلی  1353-59در مدارس کمتوان ذهنی شهر یزد مشغول به تحصیل بودند .نمونه شامل  90دانشآموز
بود که بهطور تصادفی انتخاب و در دو گروه  50نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند .ابزار پژوهش مقیاس
اضطراب اجتماعی الجرسا برای نوجوانان بود .برنامه آموزش مهارتهای ارتباطی طی  15جلسه 90
دقیقهای به شرکتکنندگان گروه آزمایش آموزش داده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها عالوه بر آمار
توصیفی از آمار استنباطی مانند آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که
بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ اضطراب اجتماعی و تمامی ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشانگر آن بود که آموزش مهارتهای ارتباطی باعث کاهش اضطراب
اجتماعی و مؤلفههای آن ،یعنی ترس از ارزیابی منفی ،اجتناب و اندوه اجتماعی در موقعیت جدید و
اجتناب و اندوه عمومی در دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است .از اینرو
پیشنهاد میشود که بر آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشآموزان کمتوان ذهنی تأکید شود.

واژگان کلیدی :مهارتهای ارتباطی ،اضطراب اجتماعی ،کمتوان ذهنی ،نوجوانی.
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مقدمه
اضطراب اجتماعی 1طی دو دهۀ اخیر به عنوان یکی از شایعترین اختاللهای روانپزشکی و
اضطرابی شناخته شده است (وایلد ،کالرک ،اهلرم و مکمانوس .)5008 ،5این اختالل از
نظر میزان شیوع یکی از سه اختالل شایع روانپزشکی بعد از افسردگی اساسی و الکلیسم
(بوگلز 3و همکاران )5010 ،است .پژوهشهای اخیر میزان شیوع اضطراب اجتماعی را در
دامنۀ بین  5/9تا  16درصد کل جامعه گزارش کردهاند (بتانی ،مارتین ،کورنر و ایکن،9
5015؛ به نقل از حسنوندعموزاده ،عقیلی و حسنوندعموزاده )1355 ،که بین جمعیت
نوجوانان شایعتر از دیگر گروههای سنی است.
اضطراب اجتماعی ممکن است به عنوان یک "اختالل نوجوانی" مطرح شود که انواع
شدیدتر و مداومتر آن از حدود سن  13سالگی نمایان میشود (هالر ،کادش ،اسکریف و
الو .)5019 ،9این اختالل ترس افراطی و پایدار از موقعیتهای اجتماعی ،اجتناب از این
موقعیتها (استارسویس5009 ،6؛ تولبور ،زنتاگوتی ،دوبرین و دیوید5013 ،7؛ آلفانو و
بیدل )5011 ،8و همچنین ترس از مورد ارزیابی منفی دیگران قرار گرفتن (مسعودنیا1386 ،؛
جودیت ،ویلسون و ریپه )5006 ،5را شامل میشود (به نقل از حسنوندعموزاده و همکاران،
 .)1355پژوهشها نشان دادهاند که اضطراب اجتماعی دانشآموزان تا حد زیادی توانایی
آنان برای موفقیت در داخل و خارج از محیط کالس درس را تحت تأثیر قرار میدهد
(کاودن.)5005 ،10
مشکل برخی افراد مبتال به اضطراب اجتماعی این است که نمیدانند در موقعیتهای
اجتماعی باید چه رفتاری داشته باشند (لیهی و هوالند ،5000 ،11ترجمه طهماسبی1386 ،؛
به نقل از خواجهیوسفی .)1387 ،احتماال به این دلیل که بعضی از آنها هرگز در معرض
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
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آموزش صحیح این رفتارها قرار نگرفتهاند و از مهارتهای ارتباطی 1مناسب و مؤثری
برخوردار نیستند .بر اساس طبقهبندی سازمان جهانی بهداشت ،5مهارتهای بین فردی و
ارتباطی ،آنهایی هستند که با ارتباط کالمی و غیرکالمی ،گوش دادن فعال ،مهارتهای
مذاکره ،مهارت شروع و خاتمۀ یک ارتباط مؤثر ،مهارت ابراز وجود یا جرأتورزی،3
توانایی حل تعارضات بین فردی و نظایر اینها مرتبط هستند .به این ترتیب این گروه از
مهارتها به پذیرش اجتماعی کمک کرده و پایههای رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا
میگذارد (به نقل از فتی ،موتابی ،محمدخانی و کاظمزادهعطوفی .)1351 ،با وجود اینکه
ارتباط بین فردی جزو بزرگترین پیشرفتهای بشر به شمار میآید ،اما اغلب مردم قادر به
برقراری یک ارتباط خوب و مؤثر نیستند و برقراری ارتباط رویارو را کاری دشوار مییابند
(بولتن ،9ترجمه سهرابی .)1351 ،این مشکل در بین نوجوانان مبتال به کمتوانی ذهنی دو
چندان خواهد شد؛ چرا که این افراد در مقایسه با همساالنِ با رشد طبیعی ،در تعامالت
اجتماعی ناپختهتر به نظر میرسند (انجمن روانپزشکی آمریکا ،5013 ،9ترجمه رضاعی و
همکاران )1353 ،و در نتیجه در برقراری ارتباط مناسب با جامعه ،اضطراب اجتماعی
بیشتری را تجربه خواهند کرد.
افراد مبتال به کمتوانی ذهنی با توجه به تعریف انجمن ناتوانیهای ذهنی آمریکا

6

افرادی هستند که ضریب هوشی کمتر از  70دارند و عالوه بر آن در رفتار سازشی 7نیز
دچار مشکل هستند (بهراد .)1389 ،رفتار سازشی توانایی فرد برای یادگیری و بهکارگیری
مهارتهای زندگی است ،به نحوی که فرد قادر به زندگی مستقل باشد (لوکاسون5005 ،8؛
به نقل از عاشوری ،آبکنار ،غباریبناب و حبیبپور)1355 ،؛ بنابراین ،نوجوانان کمتوان
ذهنی بیشتر از سایر همساالن خود در این مهارتها ضعف دارند .این گروه از افراد با توجه
به نقایص کلّی که در تواناییهای ذهنی خود دارند ،قادر نیستند به استانداردهای استقالل
فردی و مسئولیتهای اجتماعی در یک یا چند جنبۀ زندگی روزمره شامل ارتباط بین
1. communicational skills
)2. World Health Organization (WHO
3. assertiveness skill training
4. Bolton
)5. American Psychiatric Association (APA
)6. American Association on Mental Disability (AAMD
7. adaptive behavior
8. Luckasson
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فردی ،مشارکتهای اجتماعی ،کارکرد تحصیلی یا شغلی و استقالل فردی در خانه و
جامعه برآیند (انجمن روانپزشکی آمریکا ،5013 ،ترجمه رضاعی و همکاران.)1353 ،
پژوهشهای مختلفی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی را بر کاهش
اضطراب اجتماعی و یا مؤلفههای آن نشان دادهاند (کایوند ،شفیعآبادی و سودانی1388 ،؛
همتیمنش ،اخالقی جامی و جباری1355 ،؛ وکیلیان و قنبری هاشمآبادی1388 ،؛ وکیلیان،
قنبری هاشمآبادی و طباطبایی1387 ،؛ زرگر ،بهساکنژاد ،اخالقی جامی و زمستانی،
1353؛ دام باگن و کریمیت5000 ،1؛ ریپی و تامپسون ،5005 ،5به نقل از کایوند و
همکاران1388 ،؛ تیگنول ،فایتوت و اسوندسن ،5006 ،3به نقل از کایوند و همکاران،
1388؛ هربرت ،گاودیانو ،رینگلد و مایرز .)5009 ،9استراهان )5005( 9نیز در پژوهش خود
نشان داد که افزایش مهارتهای کالمی ،سخن گفتن ،حضور در اجتماع و ارتباط کالمی
با دیگران ،باعث کاهش اضطراب اجتماعی میشود .برخی دیگر از پژوهشها نیز به این
نتیجه دست یافتهاند که آموزش مهارت ابراز وجود یا جرأتورزی ،به عنوان یکی از
مؤلفههای مهارتهای ارتباطی ،باعث کاهش اضطراب اجتماعی میشود (نیسی و
شهنیییالق1380 ،؛ آمالی1377 ،؛ رمضانی1373 ،؛ ضرغامی ،نیسی و اکبریپور1387 ،؛
کیخایفرزانه1350 ،؛ رحیمی ،حقیقی ،مهرابیزاده هنرمند و بشلیده1389 ،؛ مهرابیزاده
هنرمند ،تقوی و عطاری1388 ،؛ و لین 6و همکاران.)5009 ،
گرچه پژوهشهای گذشته به تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب
اجتماعی در افراد عادی پرداختهاند ،اما با توجه به ویژگیهای خاص افراد مبتال به کمتوانی
ذهنی ،پژوهش در زمینۀ اثرات آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی در این
گروه از افراد ،مهم و ضروری به نظر میرسد .بر این اساس و با توجه به نقش مهم
اضطراب اجتماعی نوجوانان بهطور اعم و نوجوانان مبتال به کمتوانی ذهنی بهطور اخص،
برنامهریزی برای آمادگی آنها ،بهویژه پسران ،در روبرو شدن با مشکالت شغلی و
اقتصادی بسیار مهم است و باید بر اساس اطالعات دقیق در مورد الگوهای رفتاری و
1. Dam-Baggen & Kraaimaat
2. Rapee & Thompson
3. Tignol, Faytout, & Swendsen
4. Herbert, Gaudiano, Rhingold, & Myers
5. Strahan
6. Lin
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نیازهای آموزشی آنان ،اطالعات الزم پیشبینی و آموزشهای مناسب تدارک دیده
شود .بنابراین با در نظر گرفتن خالء موجود در پژوهشهای پیشین و اهمیت بهبود اضطراب
اجتماعی نوجوانان مبتال به کمتوانی ذهنی ،هدف کلی پژوهش حاضر مشخص کردن تأثیر
آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر با کمتوانی ذهنی شهر یزد
بود .بر این اساس دو فرضیهی زیر در پژوهش آزمون خواهند شد:
 -1آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر با
کمتوانی ذهنی شهر یزد تاثیر دارد.
 -5آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش ابعاد اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر با
کمتوانی ذهنی شهر یزد تاثیر دارد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی و طرح آن پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه بود.
جامعۀ آماری پژوهش را دانشآموزان پسر با کمتوانی ذهنی  11تا  50ساله تشکیل
میدادند که در سال تحصیلی  1353-59در مدارس خاص کمتوان ذهنی شهر یزد مشغول
به تحصیل بودهاند .با توجه به کوچک بودن حجم جامعۀ مورد مطالعه ( 150نفر) ،از بین
افراد این جامعه 90،نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و سپس به
همین روش در دو گروه  50نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند .معیارهای ورود به
پژوهش شامل داشتن کمتوانی ذهنی آموزشپذیر بر اساس تشخیص واحد سنجش ادارۀ
آموزش و پرورش استثنایی استان ،پسران مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی گروه
کمتوان ذهنی شهر یزد ،محدودۀ سنی  11تا  50سال و معیارهای خروج نیز داشتن بیش از
دو جلسه غیبت از مجموع  15جلسۀ آموزشی بوده است.
به منظور رعایت مالحظات اخالقی به افراد شرکتکننده در پژوهش و والدین آنها
اطمینان داده شد که اطالعات به دست آمده از آنها محرمانه خواهد ماند .همچنین ،در
مورد عدم ضرر و زیان ناشی از شرکت در پژوهش ،اطالعات کامل در اختیار
شرکتکنندگان و والدین آنها قرار گرفت و شرکتکنندگان آزاد بودند تا هر زمان که
بخواهند به همکاری با پژوهشگر ادامه ندهند .در پایان پژوهش نیز یک کارگاه سه روزه
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با موضوع آموزش رفتارها و مهارتهای ارتباطی برای گروه گواه برگزار شد و جزوۀ
آموزشی مهارتهای ارتباطی در اختیار آنها قرار گرفت.
در این پژوهش از مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان 1به عنوان ابزار پژوهش
استفاده شد .این مقیاس برای تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی در نوجوانان به کار
میرود و توسط الجرسا )1558( 5تهیه شده است .مقیاس حاضر شامل  18گویه بوده که از
 3زیرمقیاس زیر تشکیل شده است -1 :ترس از ارزیابی منفی به وسیلۀ همساالن 3که ترس
و نگرانی نوجوانان در مورد ارزیابی منفی همساالن را ارزیابی میکند و شامل  8گویه
است -5 .اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت جدید 9که شامل  6گویه است و اجتناب و
اندوه اجتماعی نوجوانان در موقعیتهای اجتماعی جدید و روبرو شدن با افراد غریبه را
ارزیابی میکند -3 .اجتناب و اندوه عمومی 9که شامل  9گویه است و اندوه و ناراحتیهای
عمومی را ارزیابی میکند (الجرسا و لوپز1558 ،6؛ به نقل از استوار و رضویه .)1355 ،در
بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در ایران ،تأثیر گویههای  1و  6در نمرهگذاری
حذف شدهاند (استوار و رضویه .)1355 ،بنابراین ،تعداد گویههای زیرمقیاسهای ترس از
ارزیابی منفی و اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت جدید به ترتیب به  7و  9گویه
کاهش یافته است .نمرۀ حاصل از جمع نمرات گویههای ذکر شده ،میزان اضطراب
اجتماعی را نشان میدهد .نمرات باال در این مقیاس نشانگر اضطراب اجتماعی باالتر است
(استوار و رضویه.)1355 ،
در پژوهشها مختلف ،ساختار سه عاملی این مقیاس (الجرسا و لوپز ،1558 ،الجرسا،
داندز ،ویک ،شاو و استون ،1558 ،7ورنبرگ ،ابوندر ،ایول و بری ،1555 ،8ایندربیتزن و
ویلز ،)5000 ،5روایی سازه (الجرسا و لوپز1558 ،؛ ایندربیتزن ،والترز و بوکواسی1557 ،10؛

)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
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و گینزبرگ ،1الجرسا و سیلورمن )1558 ،5و همچنین پایایی بازآزمایی آن (الجرسا و
همکاران1558 ،؛ ورنبرگ و همکاران ،)1555 ،تأیید و در سطح مطلوب گزارش شده
است (به نقل از استوار و رضویه.)1355 ،
یافتههای پژوهش استوار و رضویه ( )1355نیز شواهدی را برای روایی سازهای و
روایی واگرایی این مقیاس فراهم نمودهاند .این پژوهشگران ضریب پایایی بازآزمایی برای
کل مقیاس را معادل  0/88و میزان همسانی درونی آن را از طریق آلفای کرونباخ برای
زیرمقیاسهای ذکر شده به ترتیب برابر با  0/79 ،0/89و  0/77به دست آوردند .در پژوهش
حاضر نیز ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای
کل آزمون برابر با  0/83و برای زیرمقیاسهای آن به ترتیب برابر با  0/70 ،0/89و  0/60به
دست آمد.
برای جمعآوری دادهها پس از انتخاب تصادفی گروه نمونه و جایگزینی تصادفی آنها
در گروههای آزمایش و گواه ،مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان به عنوان پیشآزمون بر
روی هر دو گروه در آموزشگاه و به صورت انفرادی اجرا شد .سپس برنامۀ آموزش
مهارتهای ارتباطی با کمک مشاورین باتجربه در طی  15جلسۀ  90دقیقهای (در هر هفته
 5جلسه) ،به گروه آزمایش آموزش داده شد .با توجه به سطح یادگیری نوجوانان با کم-
توانی ذهنی جهت آموزش مهارتهای ارتباطی از ترکیب روشهای مختلف بهویژه روش
نمایش و ایفای نقش استفاده شد .بدین صورت که مهارتهای مورد نظر با انجام هر
مهارت در قالب نمایش توسط خود دانشآموزان و پژوهشگر آموزش و تمرین شد .از
ژتون به عنوان مشوق استفاده شد .مجدداً مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان به عنوان
پسآزمون بر روی هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد .در نهایت دادهها با استفاده از
روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون t
مستقل و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد .در جدول  1خالصهای از موضوعات مطرح
شده در جلسات آموزش مهارتهای ارتباطی آمده است.

1. Ginsberg
2. Silverman
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جدول  .1خالصۀ محتوای جلسات آموزش مهارتهای ارتباطی
جلسه

خالصۀ محتوای ارائه شده

جلسۀ اول

آشنایی اولیه ،بیان اهداف ،تعریف ارتباط و نکاتی دربارۀ برقراری ارتباط مؤثر

جلسۀ دوم

آموزش مفهوم ارتباط و مفاهیم مرتبط با آن

جلسۀ سوم

آموزش مهارت ارتباط کالمی ،اجزای آن و اصول و نکات مرتبط با آن

جلسۀ چهارم

آموزش مهارت ارتباط غیرکالمی ،اجزای آن و اصول و نکات مرتبط با آن

جلسۀ پنجم

آموزش مهارت آمادهسازی (شروع) و ادامۀ یک ارتباط مؤثر

جلسۀ ششم

آموزش مهارت به پایان رساندن یک ارتباط مؤثر

جلسۀ هفتم

تمرین عملی مهارتهای کسب شدۀ قبلی

جلسۀ هشتم

آموزش مهارت گوش دادن فعال

جلسۀ نهم

آموزش مهارت جرأتورزی

جلسۀ دهم

آموزش مهارت نه گفتن

جلسۀ یازدهم

آموزش مهارت حل تعارض

جلسۀ دوازدهم

تمرینات عملی مهارتهای کسب شدۀ قبلی

یافتههای پژوهش
برای مقایسۀ نمرههای پیشآزمون و پسآزمون اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در هر دو
گروه آزمایش و گواه از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است .از بین شاخصهای
گرایش به مرکز ،میانگین و از بین شاخصهای پراکندگی ،انحراف معیار انتخاب شده
است .این شاخصها ،در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در دو گروه
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همانگونه که جدول  5نشان میدهد در تمامی ابعاد و نمرۀ کل اضطراب اجتماعی،
میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش کمتر از پسآزمون گروه گواه است .این در
حالی است که در پیشآزمون ،بین میانگینهای دو گروه تفاوت چندانی وجود ندارد.
جهت بررسی فرضیههای پژوهش و تعیین روشهای آماری مناسب ،ابتدا بررسیهای
مقدماتی برای اطمینان از عدم تخطی مفروضههای مربوط به آزمونهای پارامتریک انجام
شد .نتایج آزمون شاپیرو -ویلک نشان داد که تمامی سطوح معناداری از مقدار مفروض
( )0/09باالتر هستند .لذا این نتایج بیانگر این است که از مفروضۀ طبیعی بودن توزیع
نمرات گروهها تخطی نشده است .همچنین نمودارهای پراکندگی مربوط به رابطۀ بین متغیر
همراه (پیشآزمون) و متغیر وابسته (پسآزمون) ،نشان داد که برای هر گروه یک رابطۀ
خطی وجود دارد .بنابراین از مفروضۀ رابطۀ خطی نیز تخطی نشده است .اگرچه نتایج
آزمون لوین نشان داد که از مفروضۀ همسانی واریانسهای نمرات دو گروه در جامعه
تخطی شده است؛ امّا با توجه به اینکه اندازۀ گروهها در پژوهش حاضر مساوی بودند می-
توان از آزمون تحلیل واریانس استفاده کرد .بنابراین ،فرضیههای پژوهش با استفاده از
روش آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس آزمون شدند که نتایج آن به شررح زیر است:
فرضیۀ اول :آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر
با کمتوانی ذهنی شهر یزد تاثیر دارد.
در جدول  3نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسۀ میانگین تفاوت نمرات پیشآزمون و
پسآزمون اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش و گواه آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه تفاوت نمرات پیشآزمون و پسآزمون اضطراب اجتماعی
دو گروه

همانگونه که این جدول نشان میدهد تفاوت بین میانگین گروهها از لحاظ آماری
معنادار است ] P>0/01و  .[t=7/599بنابراین ،فرضیۀ اول پژوهش تأیید میشود .با توجه به
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میانگین گروهها این یافته نشان میدهد آموزش مهارتهای ارتباطی توانسته است اضطراب
اجتماعی نوجوانان گروه آزمایش را کاهش دهد .مقدار مجذور اتا جهت تعیین اندازۀ اثر
از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
(= t2 ÷ t2 + )n2 + n1 - 5مجذور اتا
این مقدار برابر  0/98به دست آمد .طبق مالک کوهن ،این مقدار نشاندهندۀ اندازۀ
اثر بزرگ است .بنابراین میتوان گفت که  98درصد تفاوتهای فردی در نمرات
اضطراب اجتماعی گروه آزمایش به تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی مربوط است.
فرضیۀ دوم :آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش ابعاد اضطراب اجتماعی (ترس از
ارزیابی منفی ،اجتناب و اندوه اجتماعی و اجتناب و اندوه عمومی) نوجوانان پسر با
کمتوانی ذهنی شهر یزد تاثیر دارد.
برای بررسی این فرضیه ،از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است که نتایج آن
در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره بر میانگین اختالف نمرات پیشآزمون و پسآزمون ابعاد
اضطراب اجتماعی
درجات آزادی

بزرگترین ریشۀ

1/995

17/913

3

36

0/0001

0/953

1

روی

فرضیه

اثر هتلینگ

1/995

17/913

3

36

0/0001

0/953

1

خطا

درجات آزادی

سطح معناداری

مجذور اتا

المبدای ویلکز

0/907

17/913

3

36

0/0001

0/953

1

توان آزمون

اثر پیالیی

0/953

17/913

3

36

0/0001

0/953

1

نام آزمون

مقدار

f

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود سطوح معناداری تمامی آزمونها بیانگر
آن است که بین دو گروه ،حداقل از لحاظ یکی از ابعاد اضطراب اجتماعی تفاوت
معناداری مشاهده میشود ( p<0/001و )F=17/913؛ بنابراین فرضیۀ دوم پژوهش تأیید
میگردد .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/953است .میتوان گفت که  95/30درصد
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تفاوت های فردی در نمرات ابعاد اضطراب اجتماعی گروه آزمایش به تأثیر آموزش
مهارتهای ارتباطی مربوط است .برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام ابعاد
اضطراب اجتماعی بین دو گروه تفاوت وجود دارد از آزمون تحلیل واریانس یکراهه در
متن مانوا استفاده شد که نتایج آن در جدول  9آمده است.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا بر روی میانگین اختالف نمرات پیشآزمون و
پسآزمون ابعاد اضطراب اجتماعی گروه آزمایش و گواه
منبع

مجموع

درجات

میانگین

تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

366/059

1

366/059

منفی

خطا

916/790

38

13/955

اجتناب و

گروه

983/059

1

983/059

اجتماعی

خطا

379/590

38

5/853

اجتناب و
اندوه

گروه

190/659

1

190/659

عمومی

خطا

589/390

38

7/983

متغیر
ترس از
ارزیابی

اندوه

F
56/516

98/853

18/753

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آزمون

0/0001

0/919

0/555

0/0001

0/0001

0/965

0/331

1

0/588

همانطور که در جدول  9نشان داده شده است ،بین دو گروه از لحاظ تمامی ابعاد
اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی ،اجتناب و اندوه اجتماعی و اجتناب و اندوه
عمومی) در سطح  0/01تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه به میانگین اختالف نمرات
پیشآزمون و پسآزمون گروهها ،این یافته نشان میدهد که آموزش مهارتهای ارتباطی
توانسته است هر سه بعد اضطراب اجتماعی را در دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به
گروه گواه کاهش دهد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر از طریق آموزش مهارتهای ارتباطی ،به بررسی تأثیر این آموزش بر
اضطراب اجتماعی و مؤلفههای آن در بین نوجوانان پسر با کمتوانی ذهنی پرداخته است که
نتایج آن در دو فرضیه بیان شد .در تأیید فرضیۀ اول ،نتایج نشان داد که آموزش
مهارتهای ارتباطی توانسته است اضطراب اجتماعی نوجوانان گروه آزمایش را به صورت

/ 099
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معناداری کاهش دهد .اندازۀ اثر حاصل از آموزش  98درصد بود .از اینرو میتوان نتیجه
گرفت که آموزش در این زمینه مؤثر بوده است .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش دامباگن
و کریمیت ( ،)5000هربرت و همکاران ( ،)5009همتیمنش و همکاران ( ،)1355وکیلیان
و همکاران ( ،)1387زرگر و همکاران ( )1353و کایوند و همکاران ( )1388که نشان
دادند آموزش مهارتهای ارتباطی و یا مهارتهای زندگی و اجتماعی ،اضطراب اجتماعی
را کاهش میدهند ،همسو است .همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش لین و همکاران
( ،)5009آمالی ( ،)1377رمضانی ( ،)1373ضرغامی و همکاران ( ،)1387مهرابیزاده
هنرمند و همکاران ( ،)1388نیسی و شهنیییالق ( ،)1380رحیمی و همکاران ( )1389و
کیخای فرزانه ( ، )1350کاهش اضطراب اجتماعی در اثر آموزش ابراز وجود را نشان
دادهاند .با توجه به این که ابراز وجود بخشی از مهارتهای ارتباطی است ،نتایج این
پژوهشها نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو هستند .همچنین گرکو و موریس (،)5009
اسپنس و برچمن ( ،5009به نقل از گرکو و موریس ،)5009 ،ونزل ،گراف-دولنزال ،ماچو
و برندل ( ،)5009بیان میدارند که رابطۀ منفی و معنیداری بین اضطراب اجتماعی و
مهارتهای ارتباطی وجود دارد که این رابطۀ منفی نشاندهندۀ آن است که هر چه
مهارتهای ارتباطی باالتر باشد ،افراد کمتر اضطراب اجتماعی را تجربه میکنند .در
مقابل ،هر چه مهارتهای ارتباطی کمتر باشد ،اضطراب اجتماعی بیشتری تجربه میشود.
استراهان ( )5005نیز در پژوهش خود نشان داد که دانشآموزان مبتال به اختالل اضطراب
اجتماعی در مهارتهای کالمی ،سخن گفتن ،حضور در اجتماع و ارتباط کالمی با
دیگران دچار مشکل هستند .این نتایج رابطه منفی بین مهارتهای ارتباطی و اضطراب
اجتماعی را نشان میدهد .پژوهش حسنوندعموزاده ( )1351نیز نشاندهنده رابطه منفی و
معنادار بین اضطراب اجتماعی و ابراز وجود است.
در آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی
توانسته است هر سه بعد اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی ،اجتناب و اندوه
اجتماعی و اجتناب و اندوه عمومی) را در دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه
به میزان  95/30درصد و بهطور معناداری کاهش دهد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش
ریپی و تامپسون ( ،5005به نقل از کایوند و همکاران ،)1388 ،تیگنول و همکاران (،5006
به نقل از کایوند و همکاران ،)1388 ،هربرت و همکاران ( ،)5009کایوند و همکاران
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( )1388و وکیلیان و قنبری هاشمآبادی ( )1388که نشان دادهاند آموزش مهارتهای
اجتماعی و ارتباطی منجر به کاهش ترس از ارزیابی منفی میشود ،همسو است .کیخای
فرزانه ( )1350نیز در پژوهش خود نشان داد که آموزش گروهی ابراز وجود در کاهش
ترس از ارزیابی منفی در دانشآموزان تأثیر دارد.
قابل ذکر است که در این پژوهش با توجه به ابزار مورد استفاده ،اجتناب و اندوه
اجتماعی در موقعیت جدید و اجتناب و اندوه عمومی در دو مقولۀ مجزا قرار گرفتهاند اما
اکثر پژوهشها این دو بُعد را در یک مقولۀ تجمیع شده تحت عنوان اجتناب و پریشانی
(اندوه) اجتماعی بررسی کردهاند .بنابراین با در نظر گرفتن تلفیق این دو بُعد از اضطراب
اجتماعی ،نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش دامباگن و کریمیت ( ،)5000هربرت و
همکاران ( ،)5009کایوند و همکاران ( )1388و وکیلیان و قنبری هاشمآبادی (،)1388
همسو است .نتایج این پژوهشها حاکی از آن است که آموزش مهارتهای اجتماعی و
ارتباطی ،اجتناب و پریشانی (اندوه) اجتماعی را کاهش میدهد .نتایج پژوهش کیخای
فرزانه ( )1350نیز نشان داد که آموزش گروهی ابراز وجود در کاهش اجتناب و پریشانی
اجتماعی دانشآموزان تأثیر دارد.
در تبیین یافتههای فرضیههای پژوهش حاضر میتوان گفت که برخی افراد مبتال به
اضطراب اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و شیوههای مناسب ارتباط بین فردی را
نیاموختهاند ،شاید به این دلیل که بعضی از آنها هرگز در معرض آموزش صحیح این
مهارتها قرار نگرفتهاند .بنابراین آنها نمیدانند در موقعیتهای اجتماعی باید چه رفتاری
داشته باشند ؛ لذا در هنگام قرار گرفتن در شرایطی که نیاز به برقراری روابط دوستانه و
مناسب بین فردی باشد ،دچار اضطراب میشوند .نوجوانان و خصوصاً نوجوانان با کمتوانی
ذهنی که اغلب در تعامالت اجتماعی مناسب با بزرگساالن و همساالن در موقعیتهای
مختلف مشکل دارند ،در نتیجۀ ناتوانی در برقراری رابطۀ صمیمانه و رضایتبخش با
دیگران ،از روبرو شدن با واقعیت ،ناراحت ،مضطرب و غمگین شده و از اینکه مورد
ارزیابی منفی از سوی دیگران قرار گیرند ،هراس دارند .همچنین این افراد از روبرو شدن
با افراد غریبه و قرار گرفتن در موقعیتهای اجتماعی جدید خودداری میکنند و در
صورت قرار گرفتن در این موقعیتها دچار اندوه و پریشانی میشوند و در هنگام روبرو
شدن با دوستان و نزدیکان نیز همین احساس به آنان دست میدهد.
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مهارتهای ارتباطی ناقصِ فرد میتواند با اضطراب اجتماعی ارتباط داشته و یا موجب
بروز آن شود .از سویی ،یادگیری شیوههای مناسب برقراری ارتباط مؤثر و ارتباط بین
فردی میتواند موجب کاهش این اضطراب و مؤلفههای آن شود .نوجوانان با کمتوانی
ذهنی عالوه بر ارتباطهای کالمی محدود ،در ارتباط غیرکالمی هم نارساییهایی دارند.
آنان معموالً فاقد مهارتهای الزم برای آغاز تعامالت مثبت و هدفمند با دیگران و نیز
تداوم آن هستند .این افراد مهارتهای اجتماعی و ارتباطی را به راحتی و به خودی خود فرا
نمیگیرند؛ لذا باید این مهارتها را در محیط طبیعی و یا شبهطبیعی جهت تسهیل در
تعمیم دهی ،به آنها آموزش داد تا از این طریق بتوانند از ترس خود در زمینۀ مورد ارزیابی
دیگران قرار گرفتن و اجتناب از موقعیتهای مختلف بکاهند و اضطراب اجتماعی خود را
کاهش دهند .آموزش مهارتهای ارتباطی باعث میشود این نوجوانان یاد بگیرند که در
موقعیتهای ا جتماعی چه رفتاری باید داشته باشند تا بتوانند به شیوۀ مناسب و مطلوبی با
اطرافیان خود روابط دوستانه و مناسب بین فردی برقرار نمایند .این روابط دوستانه از سویی
باعث خواهد شد که فرد در محیطی صمیمانه و بدون اضطراب به تعامل با دیگران بپردازد
و از سوی دیگر در اثر تقویتی که نوجوان از موفقیت در برقراری ارتباط دوستانه دریافت
می کند ،پی خواهد برد که برای برقراری و ادامۀ روابط بین فردی در سایر موقعیتها نیز
توانایی الزم را خواهد داشت .در نتیجهی این اعتماد بهنفس کسب شده در برقراری ارتباط
مؤثر و مناسب بین فردی و تقویت حاصل از این موفقیت ،از هراس نوجوان کمتوان ذهنی
در زمینۀ مورد ارزیابی منفی دیگران قرار گرفتن و اجتناب و اندوه وی در هنگام قرار
گرفتن در بین دوستان و آشنایان و اجتناب از برقراری ارتباط تازه با افراد غریبه کاسته
خواهد شد.
پژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهشها محدودیتهایی دارد .از جمله اینکه این
پژوهش فقط بر روی دانشآموزان پسر با کمتوانی ذهنی شهر یزد انجام شده است و برای
تعمیم نتایج به دختران و همچنین سایر گروهها و مناطق باید احتیاط کرد .دیگر اینکه
شرایط خاص دانشآموزان مبتال به کمتوانی ذهنی و پایین بودن درک شناختی آنها از
برخی سؤاالت پیشآزمون یا پسآزمون ،ممکن است نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار
دهد.
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با توجه به نتایج پژوهش حاضر و تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در کاهش
اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در نوجوانان کمتوان ذهنی ،پیشنهاد میشود کارگاههای
آموزشی مهارتهای زندگی ،بهویژه مهارتهای ارتباطی ،در مدارس خاص دانشآموزان
مبتال به کمتوانی ذهنی در کنار برنامههای تحصیلی به منظور کاهش اضطراب اجتماعی در
روابط اجتماعی برگزار شود و یا واحد درسی مهارتهای زندگی با تأکید بر آموزش
مهارتهای ارتباطی به این دانشآموزان ارائه شود.
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