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 اطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردي هاي ارتب آموزش مهارت تأثیربررسی 

  هاي شهر تهران دبیرستانآموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم  دانش
  چکیده

هاي ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و  ثیر آموزش مهارتأهدف پژوهش حاضر بررسی ت
هاي شهر تهران  فیزیک دبیرستان رشته ریاضی آموزان دختر پایه سوم نشبهبود روابط بین فردي دا

آموزان  دانشاز ) نفر گروه کنترل 15نفر گروه آزمایش و  15(نفر  30براي دستیابی، این هدف . باشد می
اي از میان  خوشهگیري شهر تهران که با روش نمونه دختر رشته ریاضی فیزیک سال سوم دبیرستان

مشغول به تحصیل  88-89حصیلی ر سال تآموزان دختر سال سوم دبیرستان که د ي دانشکلیه
ابزار . با گروه کنترل بود آزمون پس -آزمون یشپطرح پژوهش حاضر از نوع . انتخاب شدند اند بوده

و مقیاس  )1999(مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون روابط بین فردي دادخواه و هریسوکا 
اي  هفته(جلسه  12هاي ارتباطی در طول  برنامه آموزشی مهارت. باشندفوبی اجتماعی کانور می

گروه  که یدرحال. طبق برنامه آموزشی یونیسف بر روي گروه آزمایش اجرا گردید) یک جلسه
فرضیه این . کردند و هیچ آموزشی دریافت نکردند برنامه عادي زندگی خود را طی می کنترل

 .ورد بررسی قرار گرفتم (MANCOVA)پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیري 
دهد که بین میانگین نمرات اضطراب اجتماعی و روابط بین فردي در دو گروه  نشان مینتایج 

هاي ارتباطی بر  بدین معنی که آموزش مهارت .داري مشاهده شد تفاوت معنیآزمایش و کنترل 
اري مؤثر بوده د معنی طور بهکاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردي در گروه آزمایش 

تواند در کاهش  میهاي ارتباطی  ها بیانگر آن است که برنامه آموزش مهارت این یافته. است
 .باشد مؤثراضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردي 

  هاي ارتباطی اضطراب اجتماعی، روابط بین فردي، مهارت :ها واژهکلید
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The Effect of Communication Skills Training on Reducing Social Anxiety and Improving 
Interpersonal Relationships of Third grads Girl Students in Mathematics/Physics Field of 

High Schools in Tehran 
Abstract 
The purpose of this research was to examine the effect of communication skills 
training on reducing social anxiety and improving interpersonal relationships 
of girl students in mathematics/physics field of third grade high schools in 
Tehran. To achieve this goal, Thirty third grade girl  students studying 
mathematics field in academic year of 88-89 in Theran, were selected by using 
cluster sampling. The present research was a pre-test/post-test with a control 
group. The instrument used in this study included Dadkhah and Herysuka 
(1999) Interpersonal Relationship Test and Canour Social Phobia Scale. While 
the experimental group received with skills training program during 12 session 
based on unicef training program.. The control group did not receive any 
training while they were living their routine life. The research hypothesis was 
examined by using the multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The 
results showed that statistically significant relationship was observed between 
social anxietyscores and interpersonal relationships in both experimental and 
control groups. It meant that communication skills training were significantly 
more effective on reducing social anxiety and improving interpersonal 
relationships in the experimental group.These findings indicated that 
communication skills training programcould be effective in reducing social 
anxiety and improving interpersonal relationships. 
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  مقدمه
اختالل اضطراب اجتماعی از طریـق تـرس از دسـتپاچه    

هاي اجتماعی یـا عملکـردي   یا تحقیر شدن در موقعیت
، 1امریکــا یپزشــک روانانجمــن ( گــرددمشــخص مــی

ــن 1994 ــل از اروی ــه نق ــایمبرگ2؛ ب ــارکس3، ه و  4، م
ــرانکلین ــتالل در    ). 2006، 5ف ــن اخ ــه ای ــتال ب ــراد مب اف

جدیـد، تمایـل دارنـد    هاي اجتماعی مواجهه با موقعیت
-اي تهدیدآمیز تعبیر کنند، زیرا فـرض ها را به شیوهآن

هـاي منفـی گونـاگونی    هاي منفی دارند و تجربه پیامـد 
ــم فیزیکـــی را در   ــطراب و عالئـ ــزایش اضـ ماننـــد افـ

عـالوه بـر ایـن، افـراد      .اندهاي اجتماعی داشتهموقعیت
ز هاي به خـود ارجـاع منفـی ا   انتخابی جنبه طور بهمبتال 

، 6هرتـل (آورنـد  هاي اجتمـاعی را بـه یـاد مـی    موقعیت
 ).2008، 9و گاتلیب 8، جورمن7بروزوویچ

ــی ا  ــین برخ ــور در    همچن ــام حض ــه هنگ ــراد ب ز اف
شـوند   دچار استرس می چنان آناي اجتماعی ه موقعیت

هـا   بـا ایـن موقعیـت    شـدن  مواجـه بینی  در پیشکه حتی 
 تنـاب اجهـا   شوند و از این موقعیت شدیداً مضطرب می

اند و بـراي   این افراد دچار اضطراب اجتماعی. کنند می
هاي مختلـف   از موقعیت معموالًاهش اضطراب خود ک

هـا و تکـالیفی    اجتناب از افراد، مکـان . کنند اجتناب می
ــاً  کــه زنــدگی را مشــکل مــی  ســازد اضــطراب را موقت

هرچه بیشـتر از   افراد. دارد کننده یتتقوتسکین و نقش 
نـاب کننـد، بیشـتر بـه سـراغ      زا اجت اباین عوامل اضطر

دائـم   طـور  بـه فـرد مضـطرب    ازآنجاکـه . آیـد  می ها آن
وقت کامالً احسـاس آرامـش    یچه است، زنگ به گوش
  ).2002، 10هایمبرگ و بکر( کند نمی

                                                           
1. American Psychiatric Association 
2. Erwin  
3. Heimberg  
4. Marx 
5. Franklin 
6. Hertel 
7. Brozovich 
8. Joormann 
9. Gotlib 
10. Becker  

ــین اضــطراب اجتمــاعی و کمر  بایســت  ویــی مــیب
 12و آبـوت  11پردازانی مانند رپینظریه. تفاوت قائل شد

دارند کـه  اظهار می) 1995( 14داونز ،13و لیریو) 2007(
هاي میان اضطراب اجتماعی و کمرویـی بیشـتر   تفاوت

ها، اضطراب اجتمـاعی نسـخه   آن ازنظر. باشدکمی می
شدیدتري از ناراحـت بـودن در اجتمـاع اسـت کـه در      

) 2005( و رپی 15ویلسون. شودافراد کمرو مشاهده می
د کـه  کننگیري میگونه نتیجههاي خود ایندر پژوهش

پیوســتار اســت و ایــن  صــورت بــهاضــطراب اجتمــاعی 
ــتره  ــتار داراي گس ــاراحتی در   پیوس ــه از ن ــت ک اي اس
شـود، سـپس بـه    شـروع مـی   16اجتماع خفیـف و گـذرا  

اضطراب اجتمـاعی قـرار    رسد و در آخر،کمرویی می
  ).2002و بکر،  هایمبرگ(گیرد می

هــاي هــاي اخیــر پــژوهشعــالوه بــر ایــن، در دهــه
هـاي اضـطراب   ورد شناسـایی زیرگـروه  متعددي در مـ 

این در حالی است کـه در  . اجتماعی وجود داشته است
DSM-IV      تنها یـک زیرگـروه تشخیصـی وجـود دارد

طبـق  . شـود نامیـده مـی   17که اضطراب اجتماعی فراگیر
تعریف تنها باید زمانی این تشخیص گذاشته شـود کـه   

. هراس داشته باشد »هاي اجتماعیفرد از بیشتر موقعیت
این تعریف فضا را براي تعبیرات مختلف بـاز گذاشـته   

بکــر، ماننــد هــایمبرگ و ( برخــی پژوهشــگران. اســت
هـا را از   موقعیـت بیشـتر  ) 2008، 19و اوتو 18؛ هافمن2002

کنند و اضطراب اجتماعی فراگیر را بعد کمی تعبیر می
هاي اضطراب اجتماعی در نظـر  مجزا از سایر زیرگروه

                                                           
11. Rapee 
12. Abbott 
13. leary  
14. Downs 
15. Wilson 
16. Mild and fleeting social discomfort 
17. generalized 
18. Hofman  
19. Otto 
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ــه دلمــی هــاي یــل تعــداد زیــاد موقعیــتگیرنــد، ایــن ب
 هـاي  که شناسایی زیرگروهاین باوجودپس . ترسناك است

ــالینی    اضــطراب اجتمــاعی ممکــن اســت ســودمندي ب
داشته باشد، در درجه اول الزم اسـت نشـان داده شـود    

ــنعکسکــه ایــن زیرگــروه ــده یــک واقعیــت هــا م کنن
و  2، گلرنتـر 1مثال استین طور به. باشدپدیدارشناختی می

هاي اجتمـاعی را  تعداد زیادي از ترس 2004 ،3لراسمو
در اجتماع مورد توجه قرار دادند و دریافتند که آسیب 
ــداد       ــزایش تع ــا اف ــاعی ب ــطراب اجتم ــه اض ــوط ب مرب

یابـد و  خطـی افـزایش مـی    طـور  بـه هاي اجتماعی  ترس
هـا  آن. شواهد واضحی از وجـود آسـتانه پیـدا نکردنـد    

اجتمــاعی،  هــايذکــر کردنــد کــه ایــن پیوســتار تــرس
بنـابراین در  ؛ کنـد بنـدي را قـراردادي مـی   سیستم طبقـه 

ــاهمگنی، بیشــتر نشــان  ــده پیوســتاري از اجتمــاع، ن دهن
باشــد کــه اســتفاده از شــدت اضــطراب اجتمــاعی مــی

 بـرد مـی  سـؤال هاي اضطراب اجتماعی را زیر زیرگروه
  ).2007، 7و مارگراف 6، مایکل5، بکر، میر4ورایندز(

اخـتالل روانـی شـایعی     8ماعیاختالل اضطراب اجت
% 13تـا   3است کـه نـرخ شـیوع آن در طـول زنـدگی      

؛ ترجمه رفیعی و 2003و سادوك،  9سادوك(باشد  می
آغاز اضطراب اجتماعی معمـوالً در  ). 1385سبحانیان، 

سـن  . دهـد دوران کودکی یـا اوایـل نوجـوانی رخ مـی    
 5/11متوسط آغـاز اضـطراب اجتمـاعی بـراي مـردان      

 10ویچـن (باشـد  سـالگی مـی   5/12زنان  سالگی و براي
بـا توجـه بـه شـیوع     ). 2008، 11کیمبرل؛ به نقل از1999

                                                           
1. stein 
2. Gelernter 
3. Smoller 
4. Vriends 
5. Meyer 
6. Michael 
7. Margraf 
8. Social Anxiety Disorder 
9. Sadek  
10. Vichen 
11. Kimbrel 

و تـداخل جـدي بـا زنـدگی شخصـی و همچنـین       باال 
، ایـن اخـتالل اخیـراً    مؤثرارتباط  يبرقرارممانعت در 
ــالینی قــرار گرفتــه اســت  پــژوهش موردتوجــه هــاي ب

  ).2002، 12هافمن و بارلو(
، 15، به نقـل از اسـتیکر  1993( 14و راسکین 13الینوود
ایــن در طــی تحقیقــی بــه ) 2003، 17و وینــر 16ویــدیگر

هـاي ارتبـاطی در    نتیجه رسـیدند کـه آمـوزش مهـارت    
هـاي حـل    هش اضطراب اجتماعی، افزایش مهـارت کا

و بهبــود بخشـــیدن   نفــس  اعتمادبـــهمســئله، افــزایش   
  .بوده است مؤثرهاي اجتماعی دانش آموزان  تعامل

کمـک  قادر نیست بدون  کس یچهآنچه مسلم است 
ولی خـود  و مساعدت و ارتباط با دیگران، نیازهاي معم

اي از کارهــا، بــازي و  بخــش عمــده. را برطـرف ســازد 
زندگی خانوادگی به کیفیت روابط با دیگران بسـتگی  

ــی، (دارد  ــابی و فت ــان در ایــن ســن نو ).1387موت جوان
شخصـیتی   ازنظـر ختی مـاهرتر و  هاي شـنا  توانایی ازنظر
هـاي   اجتمـاعی مهـارت   ازنظـر و  تـر  منسـجم تر و  لکام

کنند این بـدان معناسـت کـه     ي را تجربه میتر اثربخش
ــه کودکــان  ــان نســبت ب ــه انجــام نقــش   نوجوان ــادر ب ق

تر و برقراري ارتباط اجتماعی مـؤثرتري   اجتماعی فعال
ت عـالوه بـر ایـن تحـوال    . در جریان رشد خود هسـتند 

کـه   طـور  همانباید  تر مهم، نوجوانان در جوامع پیچیده
ارات اجتمـاعی مختلفـی در   شـوند بـا انتظـ    می تر بزرگ

ها و رفتارهاي مناسب مواجـه شـده و بـراي     مورد نقش
دستیابی به یک احساس پایـدار از خـود در جامعـه در    

اگرچه ایـن امـر دشـوار اسـت،     . حال تغییر تالش کنند
، این دقیقاً همان چیزي است که نوجوان نیـاز  حال ینباا

                                                           
12. Barlow   
13. Ellinwood 
14. Raskin 
15. Sticker 
16. Widiger  
17. Weiner 
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د به دست آورد تـا در محـیط، کـارکردي مـؤثرتر     دار
کـه صـفات جسـمانی     علت ینا بهنوجوانان  .داشته باشد

در این زمان بـراي پـذیرش اجتمـاعی اهمیـت خاصـی      
رشـد در سـطح همسـاالن     ازنظرکه آیا  اند نگراندارد، 

خــود هســتند یــا نــه؟ ایــن تغییــرات جســمانی بــر روي  
اســت  مــؤثر در دختــران یــژهو بــه همســاالنارتبــاط بــا 

  .)1371بیابانگرد، (
لغـوي بـه معنـاي پیونـد دادن و ربـط       ازنظـر ارتباط 

دادن است و فـن انتقـال اطالعـات افکـار و رفتارهـاي      
ناصـري،  (انسانی از یک شخص به شخص دیگر است 

به نقـل  ) 2000( 3الرسن و 2، شراك1الندبرگ). 1386
ارتبــاط را عبــارت از انتقــال معــانی ) 1386(از ناصــري 

دانند و برقـراري ارتبـاط    ام از طریق برخی نمادها میپی
ــا برخــی نکــات و   مــؤثر نیازمنــد آن اســت کــه فرســتنده ب
کنـد   را تسهیل مـی  مؤثراستقرار ارتباط که  هایی مهارت

قسمتی از این مهـارت از طریـق آمـوزش و    . آشنا باشد
خصوصـیات   تجربه قابل یادگیري است و بقیه ناشی از

کسانی که در ارائه و پردازش  مثالً. شخصی افراد است
در  موضوع و متقاعد کردن دیگران تبحر دارند، عمدتاً

مهـارت مهـم در   . انـد  نیـز موفـق   مـؤثر برقراري ارتبـاط  
فعـال   دادن برقراري ارتباط، صـحبت کـردن و گـوش   

 تـري  هاي ارتباطی مناسب هرچه فرد واجد مهارت. باشد می
ی او از خـود،  توان انتظار داشت که هم ارزیـاب  باشد می

گیري خود در او  ارزیابی بهتري خواهد بود وهم شکل
  ).1996، 4تودور(به نحو بهتري انجام خواهد گرفت 

ــا   مهــارت ــاط ب ــه ارتب هــاي ارتبــاطی در بســتر تجرب
اعضاي خانواده، پدر، مادر، خـواهر، بـرادر و دوسـتان    

                                                           
1  . Shruk 
2  . Larsen 
3  . Landberge  .  
4. Todor 

 آموزنـد  آید و افرادي که ارتباط را در خانه می به دست می
ــر دچــار   دارد در محــیط احتمــال هــاي اجتمــاعی کمت

ه روابـط  اما بعضی از نوجوانـان کـ  ؛ شوند اضطراب می
هـاي ارتبـاطی    انـد و مهـارت   خانوادگی را تجربه نکـرده 

تـري دارنـد، بـا مشـکالت ارتبـاطی و اضـطراب        ضعیف
  .)1383میرمحمد صادقی، (اند  بیشتري در جامعه مواجه

ارتباطی  هاي در سنین نوجوانی شاهد ضعف مهارت
 ازنظـر دختران هستیم که در ایـن سـن    یژهو بهنوجوانان 

ــیاري از     ــته و بس ــمگیري داش ــرات چش ــمانی تغیی جس
ــر  ــراي ب ــان ب ــدنی خــود احســاس  نوجوان وز صــفات ب

  ).2002هایمبرگ و بکر، (کنند  خجالت می
کنـد کـه فـرد     ز طرفی ارتباط بستري را فراهم مـی ا

بـه خـود    ودش را نسـبت خود را ارزیابی کند و نظر خـ 
ارتبـاط بـا   . نـد تري پس از ارتبـاط بدا  شفاف صورت به

میرمحمد (گیري خود الزامی است  دیگران براي تشکیل
  .)1383صادقی، 

هـا توانـاي برقـراري ارتبـاط میـان       در تمامی حرفـه 
، یکــی از اجــزاي حیــاتی کــار محســوب  مــؤثرفــردي 

هـاي   هاي اخیـر پـژوهش   به همین دلیل در سال. آید می
شود  ر مورد مهارت برقراري ارتباط انجام میفراوانی د

، ترجمـه بیگـی،   1994، 6، ساندرز و دیکسون5هارجی(
روابط بین فردي مؤثر اثر مسـتقیم  ). 1377فیروزبخت، 

رد و بـه رشـد شخصـی و    بر روي سالمت روانی فرد دا
موتابی (کند  هاي خودشکوفایی افراد کمک می هویت

  ).1387و فتی، 
متوجـه دنیـاي بیـرون     ازپـیش  یشبدر نوجوانی فرد 

پی برقراري  همساالن و والدین خود شده و در ازجمله
البتـه شـایان ذکـر اسـت کـه      . باشد ارتباط با اجتماع می

همـان آغـاز   فراگیري برقـراري ارتبـاط بـا دیگـران در     

                                                           
5. Hargie 
6. Dickson 
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حوالت خاصی که شود اما به علت ت زندگی شروع می
ان دهد رابطه با همساالن و دیگر طی نوجوانی روي می

از طرفـی در سـن   . یابد اي می یژهودر این زمان اهمیت 
و روانـی  جسـمانی، شـناختی،    ازنظرنوجوانی، نوجوان 

ــاطف ــی ع ــی م ــتخوش تغییرات ــ ی دس ــر روي  ش ــه ب ود ک
شخصیت وي اثر گذاشته است و این تأثیرات خواسـته  

-مـی اثرگذار وي مفهوم خود نوجوان یا ناخواسته بر ر

  ).1371بیابانگرد، (باشد
بـا درمانـدگی    وضوح بهل اضطراب اجتماعی اختال

و ناراحتی زیادي همراه است کـه بـا نقـص در روابـط     
بـراي مثـال،   . نزدیک و شغلی مربـوط اسـت   يفرد ینب

انــد کــه مشــکل جــدي در افــراد مبــتال گــزارش کــرده
؛ به نقل از 1986 ،1ترنر( روابط عادي و رمانتیک دارند

ــولتز ــامبرگ2ش ــاگ 3، ه ــین، ه). 2008، 4و رودیب مچن
دهد افراد مبتال به اختالل اضطراب ها نشان میپژوهش

ها سطوح آن. اجتماعی عملکرد اجتماعی ناقصی دارند
 هـاي  ناتوانی. تر و بازده شغلی کمتري دارندتحصیلی پایین

درجـه مشـکالت افـراد مبـتال بـه اضـطراب        شده مطرح
ی خـوب  بـه ي مختلف کارکردي هااجتماعی را در حوزه

، 7، هـایمبرگ و سـفرن  6، کـولز 5انـگ ( ددهـ  نشان مـی 
. رسـاند و اهمیت توجـه بـه ایـن اخـتالل را مـی     ) 2005

هـا بـه   ، برخـی از پـژوهش  شـده  گفتـه عالوه بر مباحث 
هاي غیربالینی در مورد اضـطراب  اهمیت توجه به نمونه
برخی پژوهشگران بر این باورند . اجتماعی اشاره دارند

پیوسـتاري از   صـورت  بـه که اضطراب اجتماعی را باید 
تـوان هـیچ مـرز    شدت اضطراب اجتماعی دید که نمی

). 2002هایمبرگ و بکر، ( دقیقی براي آن ترسیم کرد
                                                           

1. Turner  
2. Schultz 
3. Heimberg 
4. Rodebaugh 
5. Eng 
6. Coles 
7. Safren 

 آور هاي اضـطراب که با افزایش تعداد موقعیتبه دلیل آن
شـود، اسـتین   ها افزوده میمنظمی بر میزان نقص طور به

این پیشنهاد را مطـرح کردنـد کـه    ) 2004( و همکاران
پیوسـتاري از شـدت    صورت بهب اجتماعی اگر اضطرا

پردازي خواهـد شـد   آن در نظر گرفته شود بهتر مفهوم
  .یک اختالل ناپیوسته باشد صورت بهتا اینکه 

هـاي ارتبـاطی،    مهارت يها مؤلفهاگرچه هریک از 
در  ییتنهـا  بـه اضطراب اجتماعی و روابـط بـین فـردي    

 حال تابه اند، ولیهایی مورد بررسی قرار گرفتهپژوهش
هـاي ارتبـاطی بـر     مهـارت  یاثربخشپژوهشی در حوزه 

اختالل اضطراب اجتماعی و روابـط بـین فـردي انجـام     
ي این عوامـل را در کنـار یکـدیگر    نشده است که همه

ــد ــه کن ــه بررســی   ؛ مطالع ــژوهش حاضــر ب ــابراین، پ بن
هــاي ارتبــاطی بــر کــاهش  آمــوزش مهــارت یاثربخشــ

بین فـردي در نمونـه   ود روابط اضطراب اجتماعی و بهب
ــش ــاعی    دان ــالك ورود اضــطراب اجتم ــا م ــوزان ب آم

  .پرداخته است

  روش
آموزان دختر  امعه آماري این پژوهش، کلیه دانشج
یک پایه سوم هاي دولتی رشته ریاضی فیز یرستاندب

ژوهش نمونه پ گروه .باشند متوسطه شهر تهران می
دختر رشته  آموزان نفر از دانش 30حاضر، تعداد 

تی پایه سوم متوسطه هاي دول ضی فیزیک دبیرستانریا
گیري تصادفی  باشند که به روش نمونه شهر تهران می

در پژوهش . انتخاب شدندي ا چندمرحلهاي  خوشه
 وپرورش آموزشحاضر از میان مناطق تحت پوشش 

تصادفی انتخاب و  صورت به 12شهر تهران منطقه 
 هاي دبیرستانتصادفی از این منطقه از بین  صورت بهسپس 

دولتی دخترانه دو مدرسه سوده همدانی و ژاندارك 
تصادفی از هر مدرسه دو کالس  طور به و انتخاب شد

پس از هماهنگی  .رشته ریاضی فیزیک انتخاب گردید
پرسشنامه اضطراب اجتماعی بر  با مسئولین مدارس
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آموزانی  نفر از دانش 30گردید و  نفر اجرا 130روي 
را کسب ) 19نمره باالتر از (نمره  حدنصابکه 

 طور بهگروه نمونه انتخاب شدند و  عنوان بهنمودند 
تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند 

میانگین  )نفر گروه کنترل 15نفر گروه آزمایشی،  15(
آموزش گروه آزمایشی . هست 8/16سنی گروه نمونه 

  .جلسه دریافت کردند 12هاي ارتباطی طی  مهارت
است  شده یلتشکین طرح از دو گروه آزمودنی ا

گیري قرار  مورد اندازه دو بارکه هر دو گروه 
گیري با اجراي یک  اولین اندازه. گیرند می

 آزمون پسگیري با اجراي  و دومین اندازه آزمون یشپ
آزمون پس - یعنی طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون

ترتیب  ینا بهدو گروهی که . باشد با گروه کنترل می
گیرند مشابه بوده و در مرحله مداخله  شکل می

هاي ارتباطی بر روي گروه آزمایش،  آموزش مهارت
. با استفاده از مجموعه آموزشی یونیسف اجرا گردید

بندي  نشست با زمان 12تعداد جلسات آموزشی شامل 
باشد که توسط پژوهشگر با ارائه مراحل  استاندارد می

هاي ارتباطی به شرح  رتآموزشی مها  گانه دوازده
  .انجام گرفت 1جدول 

  هاي ارتباطی جلسات آموزشی مهارت - 1 جدول
 موردنیازموارد  زمان ها سرفصل اهداف ها نشست
  جلسه اول

 آشنایی با ارتباط
اط چیست پی بردن به اینکه ارتب

و چه چیزي آن را مؤثر 
 سازد؟ می

  تعریف ارتباط 
 اهمیت ارتباط 
 شناسایی اجزاي ارتباط 

  الی 20
 دقیقه 30

  کاغذ، ماژیک یا تخته و
 گچ

  جلسه دوم
 ها و موانع ارتباط پل

هاي منفی و مثبت  شناخت شیوه
 برقراري ارتباط

  مؤثر ناو  مؤثرمقایسه ارتباط  
اي از جلسه و گرفتن  ذکر خالصه 

 بازخورد

اژیک یا تخته و کاغذ، م دقیقه 30الی  20
هاي  گچ، فهرست برنامه

 تلویزیون
  ومجلسه س

 ها و موانع ارتباط پل
  تعریف ارتباط کالمی  هاي ارتباطی لموانع و پ

 غیرکالمیتعریف ارتباط  
اي برگه موانع  نسخه دقیقه 30الی  20

 ارتباط
  جلسه چهارم

 انتخاب دقیق کلمان
تمرین ابراز افکار و احساسات از 

جمالت با  بردن کارطریق به 
 "من"ضمیر 

احساس خود را به : ارتباط مثبت 
 زبان بیاورید

اي از برگه ارتباط  هنسخ دقیقه 50الی  40
 مثبت

  جلسه پنجم
هاي  ارائه راهنمایی

 درست

هاي  درك اهمیت ارائه پیام
 روشن و دقیق

العمل تهیه ساندویچ را هر دستور
فرد بنویسد و بر طبق آن ساندویچ 

 .را درست کنیم

نان، کره، مربا، کارد،  دقیقه 40الی  30
 سینی، کاغذ

  سه ششمجل
 زبان بدن

پی بردن به اینک زبان بدن 
 )غیرکالمیارتباط (چیست 

توان  زبان بدن چیست و چگونه می
 کاربردآن را به 

 ، یک ظرفکاغذ، ماژیک دقیقه 35الی  25

  جلسه هفتم
 خوب گوش دادن

شنونده خوب نشان دادن اهمیت 
هاي  بودن و یادگیري مهارت

 الزم براي خوب گوش دادن

العملی براي شنونده ارائه دستور 
رفتارهاي مثبت  خوب بودن
 شنیداري

گروه،  کننده هدایتبرگه  هدقیق 40الی  30
هایی براي  دستورالعمل

شنوندگان، کارت راهنما، برگه 
 رفتارهاي مثبت شنیداري

  جلسه هشتم
 قاطعیت در رفتار

بردن به اختالف بین رفتار پی 
 تهاجمی، انفعالی،قاطع، 

تهاجمی، تعریف رفتار قاطع، 
 انفعالی

 کاغذ، ماژیک، کاغذ بریده دقیقه 40الی  30

  جلسه نهم
 بررسی میزان قاطعیت

تشخیص و آموزش میزان قاطعیت  برآورد میزان قاطعیت
 در خود

ماژیک، نوارچسب، برگه  دقیقه 40الی  30
 بررسی میزان قاطعیت

  جلسه دهم و یازدهم
 بیان نظر خود

نان هایی که در آن نوجوا ایفاي نقش
خواهند  با قاطعیت آنچه را که می

 .کنند یا نیاز دارند ادا می

برگه ایفاي نقش رفتار  دقیقه 50الی  45 بیان نظر خود
 قاطع

  جلسه دوازدهم
 ازآنچهامتناع 
 خواهید نمی

ایفاي نقش رفتارهاي قاطع براي 
 ها رد خواسته

  انجام تمرین و کار گروهی
 خواهید امتناع ازآنچه نمی

کاغذ، ماژیک، کارت  دقیقه 40
 راهنما، مداد کاغذ
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جلسات آموزشی یک روز در هفته انجام شد و در 
. گردد یز ارائه میپایان هر جلسه نکاتی براي بحث ن

و آموزش مهارت  آزمون یشپفاصله بین انجام 
ز پایان آموزش پس ا. ارتباطی به مدت یک هفته بود

سشنامه باشد که در این مرحله پر می آزمون پسمرحله 
فوبی اجتماعی و روابط بین فردي با فاصله زمانی یک 

. بر هر دو گروه اجرا گردید هفته از دوره آموزشی
افزار  شنامه استخراج گردیده و توسط نرمها از پرس داده

SPSS ذخیره و تحلیل گردید.  
، ها در این پژوهش جنسیت و میانگین سنی آزمودنی

کنترل ) نتفاعیغیرا -دولتی( بندي مدرسه نوع طبقه
تفاوت در امکانات و  یلبه دلهمچنین . گردیده است

تجهیزاتی که در اختیار مدارس قرار گرفته است نیز 
انتخاب  وپرورش آموزشجامعه آماري یک منطقه از 

گر جلوگیري به  ردیده تا از اثر متغیرهاي مداخلهگ
هاي  أثیر آموزش مهارتبررسی ت منظور به. عمل آید

بین فردي  ضطراب اجتماعی و روابطارتباطی بر ا
هاي توصیفی، از روش تحلیل  آماره یريکارگ بهضمن 

  .استفاده شد) MANCOVA(کواریانس چندمتغیري 

  گیري اندازه هايابزار
در ایــن پــژوهش از ابزارهــاي مقیــاس فــوبی اجتمــاعی 

 یسـنج  رواناطالعات توصیفی و مشخصـات  . استفاده شد
  :به شرح زیر است آن

این مقیاس نخستین بـار توسـط    :اجتماعی بیوفمقیاس 
ارزیابی اضطراب اجتمـاعی   منظور بهکانور و همکاران 

 17این پرسشنامه یک مقیاس خودسـنجی  . تهیه گردید
 6(اي اســت کـه داراي ســه مقیـاس فرعــی تــرس   مـاده 
 4(و نـاراحتی فیزیولـوژیکی   ) مـاده  7(، اجتنـاب  )مـاده 

اس اسـاس مقیـ  بـر   سـؤال هـر مـاده یـا    . باشـد مـی ) ماده
= 2کــم، = 1، وجــه یچهــ بــه= 0(ي ا درجــه پــنجلیکــرت 
بنـدي  درجه) نهایتبی= 4خیلی زیاد و = 3، يا تااندازه

هـاي عملـی کوتـاه     این مقیاس داراي مزیـت . رددگمی
گذاري اسـت کـه بـا دارا     بودن، سادگی و آسانی نمره

 عنـوان  بهتواند  می یسنج روان باثباتهاي  بودن ویژگی
معتبر براي سنجش شـدت عالئـم اضـطراب    یک ابزار 

اعتبار سازه در مقایسه نتـایج ایـن   . اجتماعی به کار رود
ها با تشـخیص اخـتالل    نیآزمون در هر گروه از آزمود

هاي گروه افراد بهنجـار   اضطراب اجتماعی و آزمودنی
کـه تفـاوت   بررسـی شـد    یپزشـک  روانبدون تشخیص 

 اعتبـار از  دهنـد و ایـن حـاکی    نشان مـی  باهممعناداري 
با کارایی یا دقـت   19ارزش نقطه برش . سازه باال است

درصد افراد با اختالل اضطراب اجتمـاعی   79تشخیص 
ــد ــی  و ب ــخیص م ــتالل را تش ــن اخ ــد ون ای ــی ؛ ده یعن

بــه دســت   19کــه نمــره بــاالتر از    هــایی آزمــودنی
اجتمـاعی قـرار   ) اضطراب(ه هراس آوردند در گرو می
ن با توسط عبدي و بیرشک اولی آزموناین . گرفتند می

و اعتبـار صـوري    در ایران ترجمه و هنجار شد) 1382(
قرار گرفت و پایـایی آن در   ییدتأو محتوایی آن مورد 

ــژوهش   ــن پ ــد   91/0ای ــت آم ــه دس ــی. ب ــاي ویژگ ه
این پرسشنامه به این قرار است کـه پایـایی    سنجی روان

هاي بـا تشـخیص اخـتالل     در گروه ییباز آزمابه روش 
تـا   78/0ب اجتمـاعی برابـر ضـریب همبسـتگی     اضطرا

باشــد، همســانی درونــی بــا ضــریب آلفــا در مــی 89/0
و  94/0گروهی از افراد بهنجار براي کل مقیاس برابـر  

، بــراي اجتنــاب 89/0هــاي فرعــی تــرس بــراي مقیــاس
 80/0و براي مقیاس فرعی فیزیولـوژیکی معـادل    91/0

؛ بـه  2000همکـاران،   و 1کانور(است گزارش گردیده 

                                                           
1  . Connor 
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در ) 1386(حسـنوند عمـوزاده   ). 1382نقل از عبـدي،  
در ایران روایی و پایایی این مقیـاس را   ینیبال یرغنمونه 

) آلفـا ( αاعتبار آزمون بر مبنـاي  . آوردند آمده دست به
نیمـه اول   هـا در  کل آزمـودنی : به شرح ذیل بوده است

 84/0آزمون  یمهدون، همبستگی 0/ 76، نیمه دوم 82/0
بــوده کــه  91/0ب همبســتگی اســپیرمن بــراون و ضــری
. باشـد  معنـادار مـی  ) P> 01/0(آماري در سـطح   ازنظر

ــاخ مر   ــاي کرونب ــبه آلف ــین محاس ــل  همچن ــه ک ــوط ب ب
هـاي فرعـی فوبیـاي اجتمـاعی      هاي در مقیاس آزمودنی
ــاراحتی 74/0، تــرس 75/0اجتنــاب  ــوژیکی  و ن فیزیول

 باشـد کـه پایـایی محاسـبه شـده      نشانگر ایـن مـی   75/0
مقیـاس   درمجمـوع بنـابراین  ؛ بوده اسـت  بخش یترضا

داراي  هــاي مربوطــه فــوبی اجتمــاعی و خــرده آزمــون
  .باشد اعتبار و روایی مناسبی می

ایـن   :1و هریسـوکا آزمون روابط بین فردي دادخـواه  
 - 1: از اند عبارتپرسشنامه شامل سه موضوع است که 

 فـرا روابـط   - 3 3روابـط فـردي   - 2 2روابط بین فـردي 
  .یا تعامل با افراد خارج از گروه 4ديفر

مـاده آن   7ماده اسـت کـه    18این پرسشنامه داراي 
ي آن روابـط   مـاده  5سـنجد و   روابط بین فـردي را مـی  

گروهـی  ماده از این پرسشنامه روابط خـارج   6فردي و 
ـنامه  . سنجد و برون گروهی را می گـروه   يبـر رو این پرسش

ـن  15هایی از  آزمودنی شـده و تهیـه   جیده کشور آسیایی س
میــانگین . گردیــده اســت و مزیــت بــین فرهنگــی دارد

تهیـه شـده اسـت     هـا  آنگروه سنی که آزمون بر روي 
  .2/3سال بوده است با واریانس  2/16

کـه  این آزمون با مقیاس لیکرت تنظیم شـده اسـت   
مقیـاس حـائز   اولین نمره کمترین ارزش و پنجمین گزینه 

                                                           
1  . Herisveka 
2. Interpersonal Relationship 
3. Personal Interaction 
4. Extra Personal Interaction 

- 10-6-5-4-2-1هـاي   پرسـش . باالترین ارزش است
هرچه کـه در  پاسخ مستقیم دارند و  18- 17- 16- 15- 12

ي بـــاالتري انتخـــاب شـــود،  مقیـــاس لیکـــرت، نمـــره
-7-3هاي  تعامالت باالتر است و پرسش ي دهنده نشان

پاسخ برعکس دارنـد و هـر چـه کـه      8-9-13-14-11
تعـامالت  ي  دهنـده  مقیاس باالتري انتخـاب شـود نشـان   

روش تحلیـل  ی ایـن آزمـون از   پایـای . تر است فرو کاسته
محاسـبه شـده اسـت و روایـی آن بـا       < 4/0fعاملی بـا  

  .گزارش شده است r=79/0ضریب همبستگی پیرسون 

  ها یافته
هـــاي پـــژوهش حاضـــر  بـــراي تحلیـــل آمـــاري داده

گیــري تصـادفی اسـت و بــا    روش نمونـه  کـه  ییازآنجـا 
گــروه آزمــایش و گــواه پــژوهش صــورت گرفــت و  

تمـاعی و روابـط بـین فـردي بـر      پرسشنامه اضطراب اج
 - آزمـون  یشپـ  صـورت  بهروي گروه آزمایش و گواه 

بررسـی   منظور بهبا گروه گواه گرفته شد و  آزمون پس
ــارت  ــوزش مه ــأثیر آم ــر اضــطراب    ت ــاطی ب ــاي ارتب ه

ــردي ضــمن    ــین ف ــط ب ــهاجتمــاعی و رواب ــارگ ب  یريک
هاي توصیفی، جهت مشخص کـردن تفـاوت در    آماره

ــر   ــوزش ب ــن آم ــأثیر ای ــروه ت ــل   گ ــون تحلی ــا از آزم ه
  .استفاده شد) MANCOVA(کواریانس چند متغیري 

مشخص است میانگین  2که از جدول  طور همان
اضطراب اجتماعی در دو گروه آزمون  یشنمرات پ
نمرات میانگین و ) 67/20(و کنترل ) 93/20(آزمایش 

اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش  آزمون پس
  .باشد می) 27/20(گروه کنترل ) 80/18(

مشخص است میانگین  3 که از جدول طور همان
روابط بین فردي در دو گروه  آزمون یشپنمرات 

میانگین نمرات و ) 27/50(و کنترل ) 47/48(آزمایش 
بین فردي در گروه آزمایش  طرواب آزمون پس

  .باشد می )13/57(گروه کنترل ) 67/49(
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  نمرات اضطراب اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل آزمون پس و آزمون پیشهاي توصیفی  آماره - 2 جدول

 انحراف استاندارد میانگین  تعداد  گروه  شاخص آماري

 12/2 93/20 15  آزمایش  آزمون پیش
 54/1 67/20 15  کنترل

 47/1  80/18 15  آزمایش  آزمون پس
 28/1 27/20 15  کنترل

  نمرات روابط بین فردي در دو گروه آزمایش و کنترل مونآز پس و آزمون پیشهاي توصیفی  آماره - 3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین  تعداد  گروه  شاخص آماري

 47/2 47/48  15  آزمایش  آزمون پیش
 17/3 27/50 15  کنترل

 52/2  67/49 15  آزمایش  آزمون پس
 64/3 13/57 15  کنترل

 
مربـوط بـه فرضـیه    هـاي   براي تحلیل آمـاري داده 

) MANCOVA( ضر تحلیل کواریانس چندمتغیريحا
آزمـون  «براي استفاده از مـانکوا ابتـدا   . محاسبه گردید

نتـایج  . انجام شدها  براي بررسی یکسانی واریانس »لون
از نظـر واریـانس   هـا   آزمون لـون نشـان داد کـه گـروه    

بنـابراین  ؛ ندارنـد  بـاهم تفاوت معناداري  یگروه درون
  .یید شدأتها  مفروضه یکسانی واریانس

 4شود هـر   می مشاهده 4که در جدول  گونه همان
معنادار است بدین معنی  000/0آزمون در سطح الفاي 

یکی  ازلحاظکه بین دو گروه آزمایش و گواه حداقل 
در جـدول   کـه  .از متغیرهاي وابسته تفاوت وجود دارد

  .است این تفاوت بررسی شده 5

  هاي ارتباطی اثر آموزش مهارت) مانکوا(غیري خالصه تحلیل کواریانش چند مت -4 جدول
  بر کاهش اضطراب اجتماعی و روابط بین فردي

 آزمون چند متغیري  آماره F فرض شده df  df خطا سطح معناداري )اندازه اثر( 
783/0    یالییپاثر  783/0 198/45 00/2 00/25 000/0 
783/0  000/0 00/25 00/2 198/45   یلکزوالمبداي  217/0 
783/0   اثر هتلینگ 616/3 198/45 00/2 00/25 000/0 
783/0   بزرگترین ریشه روي 616/3  198/45 00/2 00/25 000/0 

  
  آزمون پیشهاي آزمایش و کنترل پس از کنترل  ابسته در گروهخالصه مقایسه تفاوت متغیرهاي و -5 جدول

نوع سوم   متغیر وابسته
 مجذورات

درجه 
  آزادي

مجموع 
 مجذورات

F   سطح
  عناداريم

 Pاندازه اثر 

  396/0  000/0  080/17  419/16  1  419/16  اضطراب اجتماعی آزمون پس
  778/0  000/0  167/91  468/215  1  468/215  روابط بین فردي آزمون پس
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شـود پـس    می مشاهده 4که در جدول  گونه همان
ــر  ــاز حــذف اث ــون یشپ آمــوزش  آزمــون پــساز  آزم

بین ماعی و روابط هاي ارتباطی بر اضطراب اجت مهارت
 000/0هر دو متغیـر وابسـته در سـطح    . است مؤثرفردي 
ــ ــطراب      دار یمعن ــر اض ــراي متغی ــر ب ــدازه اث ــت و ان اس

ــاعی  ــردي     ) 396/0(اجتم ــین ف ــط ب ــر رواب ــدازه اث و ان
آمـوزش   یاثربخشـ دهـد   باشد که نشان مـی  می) 778/0(

هاي ارتباطی بر روي روابط بـین فـردي بیشـتر از     مهارت
  .ن آموزش بر اضطراب اجتماعی استای یاثربخش

  گیري و نتیجه بحث

 هاي آموزش مهارت تأثیرهاي پژوهش حاضر نشانگر  یافته
آموزان  اطی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشارتب

دختر رشته ریاضی فیزیک پایه دوم متوسطه شهر 
هاي ارتباطی  یعنی آموزش مهارت؛ باشد می تهران

ش اضطراب اجتماعی نجر به کاهداري، م معنی طور به
بدین معنا که آن عده از . ستآموزان شده ا دانش
هاي ارتباطی  آموزانی که تحت آموزش مهارت دانش

آموزانی  نسبت به دانش) گروه آزمایش(فتند قرار گر
که تحت آموزش قرار نگرفته بودند، اضطراب 

یعنی فرضیه پژوهشی ؛ اجتماعی کمتري نشان دادند
این نتیجه با . شده استو فرضیه صفر رد  تأیید

، به نقل از 1993( 2راسکینو  1پژوهشی کهالینوود
انجام دادند هماهنگ ) 2003استیکر و همکاران، 

ارتباطی بر کاهش هاي  آنان اثر آموزش مهارت. است
حل مسئله، هاي  اضطراب اجتماعی، افزایش مهارت

هاي  و بهبود بخشیدن تعامل نفس اعتمادبهافزایش 
را بررسی نمودند که نتایج  آموزان دانشاجتماعی 

بوده است  مؤثرپژوهش حاضر  تأییدپژوهش آنان در 

                                                           
1. Kehalinvood  
2. Ruskin  

ي ارتباطی بر کاهش اضطراب ها مهارت آموزشیعنی 
اجتماعی داشتن ارتباط سالم . اجتماعی کوثر بوده است

تمام . شخصیت سالم استهاي  مؤلفه ترین مهماز 
رتباطات اهمیت ادرباره  شناسی روانها و مکاتب  نظریه

که در بعضی از  يطور بهاند  اجتماعی بحث کرده
ها، همانند نظریه روابط بین فردي سالیوان،  نظریه

دهد  ابط بین فردي تشکیل میشالوده آن دیدگاه را رو
  ).1386 فر، آقامحمدیان، طباطبائی،مؤید(

 تـرین  مهم مؤثربرقراري ارتباط و روابط بین فردي 
جاي تعجب است  همه ینباا. زندگی انسان است مؤلفه

ـین  که انسان زمان کمی را صرف بهبود کیفیت  روابط ب
بـالقوه   هـاي  از توانمنـدي  یـک  یچهـ . کنـد  فردي خود مـی 
کند مگر در سـایه برقـراري ارتبـاط بـا      انسان رشد نمی

همچنین تداوم حیـات نیـز منـوط بـه افـزایش      . دیگران
ــاط اســت  ــه نقــل از 2000، 3جانســون(کیفیــت ارتب ، ب

 ).1386، پور يسجاد

همچنین در بررسی فرضیه دوم پژوهش نیـز نتـایج   
ي ارتبـاطی بـر   هـا  مهـارت آموزش  یاثربخشحاکی از 

باشد یعنی آن دسـته   آموزان می دانشروابط بین فردي 
ي هـا  مهـارت آموزش  تأثیری که تحت آموزان دانشاز 

 آمـوزانی  نسبت بـه دانـش  ) گروه آزمایش(ارتباطی بودند 
انـد در روابـط بـین فـردي      ا ندیـده ها ر که این آموزش

کردند نتایج این پـژوهش نیـز    می برخورد مؤثرترخود 
، بـه نقـل از   1993(با نتایج پژوهش الینوود و راسـکین  

یعنـی طبـق   راستاسـت؛   هم) 2003استیکر و همکاران، 
ارتبـاطی بـر بهبـود    هاي  مهارتنتایج آنان نیز آموزش 
کـه در   زیـرا ؛ اسـت  مـؤثر اعی مبخشیدن تعامالت اجت

بحث روابط بین فـردي، نگـرش فـرد نسـبت بـه خـود       
 مـثالً . کنـد  مـی  ، نقش کلیدي را ایفـا )ارزیابی از خود(

                                                           
3. Johnson 
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در روابط بین فردي، شخصی که خود را بسیار ناالیق، 
ا بیند، ممکن است از ارتبـاط بـ   می کننده کسلزشت و 

شـود، امـا    مـی  گـرا  دیگران اجتناب کند و فردي درون
 و ارزشـمند  یداشـتن  دوسـت اب، فردي که خود را جذ

 هـا  آنکند و بـا   می داند از ارتباط بادیگران استقبال می
شـود   می باعث کند و متقابالً می ارتباط صمیمی برقرار

پس از برقراري ارتباط احسـاس ارزشـمندي در خـود    
توانـد بـا    مـی  از اینکـه  ؛ و)1384فتحـی،  (تقویت شود 

ــاط مــؤثر برقــرار کنــد و دیگــرا  ن نیــز از دیگــران ارتب
شــوند، احســاس  مـی  برقـراري ارتبــاط بـا او خوشــحال  

، 1اندرســـون(ارزشـــمندي بیشـــتري خواهـــد داشـــت 
  )2008، 4و گروس 3، کوریتا2گلدین

از جمعیـت   سـوم  یـک همچنین با توجـه بـه اینکـه    
دهنـد، توجـه جـدي بـه      می کشور را نوجوانان تشکیل

ثر ؤمسائل آنان در حیطه برقراري روابـط سـازنده و مـ   
به همین . اي برخوردار است جتماع از اهمیت ویژهدر ا

توان راهبردهایی را در جهت افزایش روابط  می جهت
روانـی و  هـاي   بین فردي و پیشـگیري از بـروز اخـتالل   

ــود    ــرا نم ــان طراحــی و اج ــمانی نوجوان ــدلو(جس ، 5بن
رســد کــه بیشــتر  بــه نظرمــی ).2004، 7و رادر 6تــورنتی

طبیعی  صورت بهرا  ها مهارتکودکان و نوجوانان این 
آورند اما بعضی از نوجوانان به دلیل عـدم   می به دست

برخورداري از حمایت اجتماعی و نداشتن فضاي گرم 
خانوادگی، به آمـوزش رسـمی در ایـن زمینـه احتیـاج      

 آمـوزان  دانـش مطالعـات نشـان داده اسـت کـه     . دارند
ي ارتباطی ضعیف کمتر احتمـال دارد  ها مهارتداراي 

                                                           
1. Anderson  
2. Goldin 
3. Kurita  
4. Gross 
5. Bandelow 
6. Torrente  
7. Rüther 

ــوي همس ــد    از س ــرار گیرن ــذیرش ق ــورد پ ــان م االنش
  )1387، به نقل از ترقی جاه، 1985، 8گاتمن(

ــالینی     ــت غیرب ــژوهش در جمعی ــام پ ــل انج ــه دلی ب
ي بالینی وجود دانشجویی، امکان تعمیم نتایج به جامعه

ولیکن، به دلیل وجـود دیـدگاه کمـی در مـورد     . ندارد
، 10و اسـپنس  9مثـال، رپـی   طـور  بـه (اضطراب اجتماعی 

ي بـالینی  تواند مشابه نمونـه نتایج این مطالعه می )2004
، بهتر است در تعمیم نتایج توجه کـافی  حال ینباا. باشد

مقایسه میزان شیوع اضـطراب اجتمـاعی   . صورت گیرد
مختلــف تحصــیلی، وضــعیت مختلــف هــاي  بــین رشــته

اقتصادي، مقاطع دیگر تحصیلی و در بین دو جنس نیز 
افزایش تعـداد جلسـات و   همچنین با . گردد می پیشنهاد

ــوزش،   ــتر جلســـات آمـ ــرین بیشـ ــه و تمـ ــاد وقفـ ایجـ
. گــردد مــی تــر هــاي ارتبــاطی بهتــر و اثــربخش مهــارت

هــاي آینــده متغیرهــاي شــود در پــژوهشپیشــنهاد مــی
هـاي   دیگري نیز در رابطه با اضـطراب اجتمـاعی روش  

درمان دیگر اضطراب اجتماعی را مـورد بررسـی قـرار    
ــد ــر ایــن،   . دهن ــی عــالوه ب شــود کــه در  پیشــنهاد م

هـاي آتـی رابطـه میـان کمرویـی و اضـطراب        پژوهش
ــهاز ایــن عوامــل  هرکــداماجتمــاعی و ماهیــت   طــور ب

  .تر تبیین شود دقیق

                                                           
8. Gattman 
9. Rapee  
10. Spence 
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