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 چکیده
 

 خاص یادگیری اختاللآموزان دارای آموزش مهارت اجتماعی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش بررسی اثربخشیِ هدف این مطالعه

پژوهش حاضر را اری آم یجامعهاجرا شد. آزمون با گروه کنترل آزمون و پسپیش ی آزمایشی و با طرحپژوهش به شیوه این .بود

شهر  در 1394-95تشکیل دادند که در سال تحصیلی  کالس پنجم ابتدایی اختالل یادگیری خاص با آموزان پسردانش یکلیه

 صورتبهبودند که دارای اختالل یادگیری خاص  آموز پسردانش 40پژوهش شامل  ینمونه .مشغول به تحصیل بودنداردبیل 

آوری برای جمع نفر برای هر گروه(. 20) و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدندانتخاب  ایحلهای چندمرگیری خوشهنمونه

 ،آزمون بیان نوشتاری فالح چای آزمون خواندن شفیعی و همکاران، آزمون هوشی ریون، مت،آزمون ریاضی کی ها ازداده

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که استفاده شد.  DSM-5ی تشخیصی بر اساس ی اضطراب اجتماعی و مصاحبهپرسشنامه

 مؤثر بوده استخاص  یادگیری اختاللآموزان دارای اجتماعی در دانش کاهش اضطراب اجتماعی بر هایمهارتآموزش 

(05/0P<.) اختالل یادگیری خاصدانش آموزان دارای  اجتماعی اضطراب کاهشاجتماعی باعث  هایمهارتآموزش  دیگرعبارتبه 

افزایش  بهتواند میاجتماعی  هایمهارتآموزش  ازآنجاکهتوان گفت های حاصل از این پژوهش میبر اساس یافتهشده است. 

 اضطراب کاهشتواند منجر به می آموزشتأثیر مهمی داشته باشد. این  مناسب به محیط هایپاسختنظیم رفتارهای سازگار و 

 آموزان شود.در این دانش اجتماعی

 

 اجتماعی هایمهارت، اجتماعی اضطراب، خاص یادگیری اختالل واژگان: کلید



 

 

 

 

 

 

 

 

 

The effectiveness of social skills training in decreasing social anxiety in students with Specific 

learning Disorder (SLD) 

 

 

The aim of this study was to determine the effectiveness of social skills training in decreasing social 

anxiety in students with specific learning disorder.This research was Study quasi-experimental with the 

pre-test, post-test and a control group. The statistical population of the present study included all fifth 

grade elementary school students with specific learning disorder who were studying in Ardabil in 2015. 

The research sample consisted of 40 students with specific learning disabilities, selected by multistage 

cluster sampling and assigned to two experimental and control groups (20 subjects per group).To collect 

data, Kay Math mathematic, Raven Intelligence Test, Reading Test of Shafiei et al, Falahchay writing 

Expression, social anxiety scales and Diagnostic Interview based on DSM-5 were used. Test Data were 

analyzed by multivariate of Covariance analysis (MANCOVA) model in the SPSS software version 22. 
The results showed that social skills training positive effect in decreasing on the social anxiety in students 

with specific learning disorder.Based on the findings of this study can be considered Because of that 

social skills training can develop to adaptive behaviors and Adjustment appropriate responses to the 

environment. Thus, This can result in positive effect in decreasing on social anxiety in this students. 
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 مقدمه

اختالل یادگیری خاص  است. 1خاص اختالل یادگیری ،یکی از مسائلی که موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته

هایی در سطح شناختی زیستی است که موجب نابهنجاری منشأ، اختاللی عصبی رشدی با DSM-25 بر مبنای

کلیدی تحصیلی  هایمهارتدگیری های اصلی اختالل یادگیری خاص، ناتوانی مداوم در یاویژگی شود. یکی ازمی

 است که شامل درک مطلب شفاهی، خواندن روان و صحیح کلمات، بیان نوشتاری و هجی کردن محاسباتِ 

ها و درصد در کودکان دبستانی، زبان 5-15عددی و استدالل ریاضی است. میزان شیوع این اختالل حدود 

شود درصد حدس زده می 4م است ولی حدود های مختلف است. شیوع آن در بزرگساالن نامعلوفرهنگ

اختالل یادگیری به اختالل یادگیری خاص  DSM-5 در (.2013، روانی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای)

اختالل نوشتن و اختالل ریاضی که هر یک قبالً یک اختالل مستقل و  تغییر نام داده است و اختالل خواندن،

شده است یعنی  کننده در اختالل یادگیری خاص گنجاندهعنوان یک مشخصشدند، اکنون بهمجزا محسوب می

عد روانپزشکان یا روانشناسان بالینی نخواهند گفت که این کودک به اختالل خواندن مبتالست در از این به بَ

؛ به نقل 1392گنجی، ) ی خواندن مبتالستکنندهعوض خواهند گفت که به اختالل یادگیری خاص با مشخص

 (.1394پورعبدل، صبحی قراملکی و عباسی،  از

 یندارد و از ا رهشاا دیعملکر یا جتماعیا هاییتموقعاز پیوسته و  رشکاس آتر به 3جتماعیا ابضطرااختالل 

، ینگولدر) دکر هداخو عمل میزیآتحقیر یا آورخجالت زطر به هایتموقع یندر ا وی که شودیم ناشی دفر وربا

از  توجهقابلترس یا اضطراب شدید یا  ویژگی اصلی اختالل اضطراب اجتماعی(. 0032، 4نکلینافر و تهربر

                                                           
1. Specific learning disorder (SLD) 

2. Diagnostic and statistic manual of mental disorder 

3. Social anxiety disorder 

4. Rheingold, Herbert, Franklin 



ترس موجود باید  ،اجتماعی است که ممکن است در آنها فرد مورد موشکافی قرار گیرد. در کودکان هاییتموقع

 آماری و شخیصیت راهنمای) یستنبرخورد با بزرگساالن  بهدر تعامالت با همساالن نیز بروز کند و فقط محدود 

ازحد یشبتمندی پایینی برخوردارند و أاز جر افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی (.2013، روانی اختالالت

کنترل شدیدی است که این افراد روی  ،شودیمدیگری که با شیوع کمتری دیده  ینکته .یرندپذسلطه

برآورد شده  07/0حدود  یکاآمراب اجتماعی در اختالل اضطر یماهه 12 یوعش .کنندیماعمال  مکالماتشان

. سن متوسط شروع بیشتر از مردان است زنان یشیوع اختالل اضطراب اجتماعی در جامعه یطورکلبهاست. 

شود سالگی شروع می 15تا  8موارد بین  075/0است و در  یسالگ 13اختالل اضطراب اجتماعی در آمریکا 

-برخی از دانش شواهد پژوهشی حاکی از آن است که (.2013، روانی تاختالال آماری و تشخیصی راهنمای)

در  .برندیمتعامل با دیگران رنج  هنگاماز وجود اضطراب اجتماعی در خود یادگیری خاص آموزان دارای اختالل 

 هاینشانه دارای آموزاندانش که داد نشان( 1391) نریمانی و ابوالقاسمی بهرامی، پژوهش نتایج همین راستا

 هاینشانه دارای آموزاندانش همچنین. دارند تریشدهتحریف و مختل خود از ادراک اجتماعی اضطراب اختالل

 نمرات میانگین جسمانی، ظاهر و رفتاری سلوک اجتماعی، پذیرش هایمؤلفه در اجتماعی اضطراب اختالل

؛ به نقل از 1392) پور قدم و هحسنوندعموزاد حسنوندعموزاده، حسنوندعموزاده،. کردند کسب تریپایین

 رنج اجتماعی اضطراب از آموزاندانش این دادند نشان خود پژوهش در( 1395نریمانی، پورعبدل و بشرپور، 

 کاهش را اجتماعی اضطراب ولی افزایش را خشم یِبخشخود نظم هایمهارت خشم، مدیریت آموزش و برندیم

 گروه به نسبت یادگیری اختالل به مبتال آموزانداد که دانش( در پژوهش خود نشان 1394عباسی ) .دهدمی

 از سالم گروه به نسبت آموزاندانش این همچنین. دارند باالتری ینمره اجتماعی اضطراب هایمؤلفه در سالم

ی کنندهیشگوییپ عامل یک یادگیری وی نتیجه گرفت که ناتوانی. بودند برخوردار تریپایین اجتماعی بهزیستی

 از جزئی عنوانبه اجتماعی مسائل در شدن درگیر عدم و انزوا و اجتنابی رفتارهای در شدن درگیر برای ممه

 .باشدیم مردم

اختالل آموزان دارای در کاهش اضطراب اجتماعی دانش تواندمیمداخالت روانشناختی که  ازجمله 

 یهارفتار ایمجموعه جتماعیا هایرتمها. باشدمی 1اجتماعی هایمهارتآموزش  ،باشد مؤثر یادگیری خاص

 هایالعملعکس از و شتهدا مؤثر یرابطه انیگرد با که سازدمی درقا را دفر که ستا قبولی قابل یفراگرفته

 آغازگر ،دنکر کمک، انیگرد با کترمشا، ریهمکا .(2،1990تلیووا مگرشا) کند دداریخو جتماعیا لنامعقو

 رفتار ینا از هاییمثال، دنکر نیرداقد و تشکر و انیگرد از تمجید و عریفت دنکر کمک یتقاضا، دنبو بطهرا

 کیدکو دوران دستاوردهای ترینمهم از یکی ،انیگرد با موفق یبطهرا دیجاا و قفو هایمهارت یگیردیا .ستا

 موجب که یغیرکالم و کالمی رفتارهای را اجتماعی هایمهارت ،(1382 کرامتی، از نقل به) فرانسَ و گات .ستا

 فعالیت، انجام در دستیپیش سازگاری، نوبت، رعایت کردن، مشارکت نظیر ،شودمی دیگران با فرد مؤثر تعامل

 مناسب اجتماعی هایمهارت رشد کودکان اکثر . دردانندمی کردن برقرار ارتباط و کردن پذیرایی کردن، انتخاب

                                                           
1. Social skills training 

2. Gresham & Elliott 



 خودخودبه و آرام نسبت به فرآیندی طی و همساالن و انبستگ برداران، و خواهران والدین، با تعامل طریق از

 فرآیند، این که کودکانی از دسته آن برای اما ؛(1381 خیر، و یوسفی از نقل به الیوت، و پولیس) گیردمی صورت

 هاپژوهش. بیاورد وجود به مختلف هایزمینه در مشکالتی تواندمی نپذیرد، انجام صحیح نحوی به و خودخودبه

 خود همساالن توسط یا و هستند مشکل دارای اجتماعی روابط در که کودکانی از بسیاری ،اندداده ننشا

 همکاران، و یوزیر) دارند قرار عاطفی رفتاری هایناهنجاری انواع به ابتال معرض در ،شوندنمی واقع موردپذیرش

 خشم، کاهش در آموزشی یمداخله این یاثربخش از حاکی مختلف هایپژوهش (.1381خیر، و یوسفی از نقل به

 و کوچکی ق،ییال شهنی ری،عطا) فردی سازگاری ،(2006 ،1کوک و وان م،گرشا) یابیدوستو  رفتاری اختالالت

 و( 1388ابوالقاسمی، نریمانی، میرزایی، احدی،) تحصیلی عملکرد و اجتماعی سازگاری (1384 ه،بشلید

نشانگر آن  سوابق پژوهشی .است بوده( 1385 نیا، وحدانی و یگرمارود) اجتماعیاجتماعی و اضطراب  بهزیستی

 عالئمدر کاهش رفتارهای مخرب و پرخاشگرانه و  توجهیقابل طوربهاجتماعی  هایمهارتاست که آموزش 

 انعنو همین با هشیوپژ در (2005) 2رانهمکا و تهربربوده است.  مؤثرآموزان در دانش افسردگیاضطراب و 

 نناآ .شودمی هاآزمودنی ِجتماعیا ابضطرا کاهش باعث جتماعیا و تباطیار هایمهارت زشومآکه  یافتنددر

 در جتماعیا و تباطیار هایمهارت زشموآبه  تواندمی ریفتار شناختی ِهیوگر نمادر که کنندمی نبیا چنینهم

 عنوانبهرا  تماعیجا هایمهارت هشیوپژ( در 2006) رانهمکاو  مگرشا .کند کمک جتماعیا ابضطرا کاهش

 به هفته 12را در  هامهارت ینا نهاآ .اندداده پیشنهاد خطر ضمعردر  زانِموآنشدا ایبر جایگزین رفتارهای

 رمها شامل هامهارت ینا. ندداد آموزش ،شتنددا عاطفیو  ریفتار تختالالاکه  پرخاشگر نناانوجوو  نکادکو

یافتند در انهشگروپژ ،نتایج تحلیلاز  پس زشموآ نپایادر  .نددبو مؤثر طتباو ار دجوو ازبرا ،یابیدوست ،خشم

 3آنه، فترسون و استوری ست.ا شتهدا مثبتی تأثیر یادشده یمتغیرها بر جتماعیا یهامهارت زشموآ که

اجتماعی منجر  هایمهارتنتیجه رسیدند که آموزش مبتنی بر این به  نخود بروی نوجوانا ی( در مطالعه2014)

؛ به نقل از 2015دری ) و دنالت. شودمیبا محیط  سازگارو  مناسب هایپاسخضطراب اجتماعی و به کاهش ا

 هایمهارت آموزش بر تکیه با ایمداخله پژوهشی ( در1397کرباسدهی،  کرباسدهی، ابوالقاسمی و رهبر رهبر

 کارآمدی، خودآگاهی،خود اجتماعی، هایمهارت آموزش و گروهی کار که دریافتند این کودکان، بر اجتماعی

رهبر کرباسدهی، حسین خانزاده و دهد. می افزایش را خودتنظیمی و مسئلهحل  راهبردهای با هیجانات، مقابله

موجب افزایش اجتماعی  هایمهارت( در پژوهش خود دریافتند که آموزش 1396رهبر کرباسدهی )

رسیدند که  نتیجهشود. همچنین آنها به این یادگیری ویژه می هایناتوانیآموزان با خودتوانمندسازی دانش

( نیز در 1396رضایی ) شود.آموزان میاعث کاهش ناگویی هیجانی این دانشاجتماعی ب هایمهارتآموزش 

 اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان با اختالل هایمهارتی خود به این یافته دست یافت که آموزش مطالعه

 هایمهارتادی در پژوهشی مشابه نشان داد که آموزش آبجناهمچنین،  .یادگیری غیرکالمی اثربخش است

                                                           
1. Gresham, Van & Cook 

2. Herbert, Gaudiano, Rheingold, Meyers, Dalrymple & Nolan  

3. Fetherston & Sturmey 



کودکان دارای اختالل یادگیری کالمی و کودکان دارای اختالل یادگیری  نفساعتمادبهاجتماعی بر افزایش 

 کردن، پرسش فردی، بین موجب بهبود ارتباط اجتماعی هایمهارتآموزش  کهطوریبه .است مؤثرغیرکالمی 

ای ( در مطالعه1397) و همکاران کرباسدهی رهبر شود.وجود می ابراز و خود افشای دادن، گوش دادن، توضیح

 خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و انگیزشی باورهای افزایش بر اجتماعی هایمهارتآموزش  دیگر دریافتند که

 دارد. تأثیر خاص یادگیری اختالل به مبتال آموزاندانش در

 ومتدا بااینکهدگی و با توجه حساس در زن ایدوره عنوانبهتوجه به نوجوانی  ضرورتبه وجهت با درمجموع

بخش  ظر به اینکهنو همچنین  آورد بارو جامعه به  هاخانوادهباری را به این اختالل ممکن است عواقب زیان

اضر ، پژوهش حستجتماعی اا هایمهارتآموزان مربوط به اکتساب و کاربرد توجهی از مشکالت این دانشقابل

 عیاجتما اضطراب کاهش بر اجتماعی هایمهارت : آیا آموزشباشدمی سؤالبه دنبال بررسی و پاسخگویی به این 

 است؟ مؤثر اختالل یادگیری خاص دارای آموزان دانش
 

 

 روش

 با گروه کنترل بود. آزمونپس آزمون وو از نوع پیشآزمایشی روش پژوهش حاضر نیمه

دارای اختالل  آموزان پسری دانشپژوهش حاضر، کلیهی آماری جامعه گیری:، نمونه و روش نمونهجامعه

 انتخاب برای .بود 1394-95مدارس شهر اردبیل در سال تحصیلی  یادگیری خاص کالس پنجم مقطع ابتدایی

 5 دانش آموزان بین از ایچندمرحله ایخوشه گیریصورت نمونهبه آموزدانش 294 ی اولمرحله در نمونه،

های استانداردشده حساب یا و تمام اعضای آن کالس با استفاده از آزمون انتخاب کالس( 2از هر مدرسه ) مدرسه

 آزمون و (DTRD) 1مت و آزمون تشخیص اختالالت خواندنآزمون پیشرفت تحصیلی، آزمون ریاضی کی

یادگیری خاص مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند  لاختالمورد ارزیابی و سپس موارد مشکوک به  ،نوشتن اختالل

های ذهنی نباشند، از نمره هوشی آزمون ریون شده دارای ناتوانیآموزان انتخابمنظور آنکه دانشو درنهایت به

از  یتدرنها از نمونه پژوهش حذف شدند. ،داشتند 90تر از آموزانی که بهره هوشی پاییناستفاده شد و دانش

یری گنمونه صورتنفر به 40، ی که نمرات باالتری در مقیاس اضطراب اجتماعی داشتندآموزانانشمیان این د

. با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی و به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردیدتصادفی ساده انتخاب 

نفر دارای  40افزایش اعتبار بیرونی اما در این تحقیق به خاطر  (،1380دالور، نفر باشد ) 15حداقل نمونه بایستی 

انتخاب شد. معیارهای ورود در این  عنوان نمونه تحقیقبه نفر( 20)برای هر زیرگروه  اختالل یادگیری خاص

های جسمی، جنسیت پسر و معیارهای خروج شامل خستگی یماریبپژوهش شامل داشتن هوش نرمال، نداشتن 
                                                           
1. Diagnostic Test of Reading Disorders 

 



ی پژوهش حاضر از هادادهی آورجمعبود. برای  بیش از دو جلسهو غیبت در جلسات آموزشی و عدم همکاری 

 ابزارهای زیر استفاده شد:

 

 ابزار پژوهش

هش برای تشخیص عالئم در این پژو :DSM-Vدر عالئم مندرج  بر اساسمصاحبه بالینی ساختاریافته  -

شده اساس عالئم توصیف بر ی ساختاریافتهمصاحبه بالین های آن، ازکنندهاختالالت یادگیری خاص و مشخص

 استفاده شد. DSM-5 برای این اختالل طبق

 و طراحی ای با عنوان( در مطالعه1387این آزمون توسط شفیعی و همکاران ) :آزمون اختالل در خواندن -

 در ابتدایی مقطع آموزاندانش پنجم تا های اولپایه در خواندن در اختالل تشخیص غربالگری آزمون ساخت

 درک سؤال چهار و ایصدکلمه متن یک از مرکب پایه هر در آزمون اصلی است. بدنه شدهساختههان اصف شهر

یجه انجام این درنت .است شدهکنترل دقتبه زبان و گفتار شناسیمتخصصان آسیب توسط که است مطلب

ین مره دهی به اگردند. نیمی بندطبقهآزمون، دانش آموزان هر پایه تحصیلی در سه سطح توانایی خواندن 

گیرد. یمدرصد باشد( در سطح آموزشی قرار  75آزمون به این شرح است: پاسخ صحیح بدهد )درک مطلب او 

درصد باشد،  50 ی درک مطلب او کمتر ازنمرهدرصد کلمات را درست بخواند و  90کمتر از  آموزدانشاگر 

فرو وانی )پاسخ بدهد، در سطح خواندن نات سؤال 2درصد خطا داشته باشد و به کمتر از  10یعنی بیش از 

 ابتدایی پنجم مقطع تا اول هایپایه تمام در پسر و دختر آموزدانش 200 روی بر آزمون این ( قرار دارد.خواندن

 معیار بودند، شدهانتخاب اصفهان شهر گانهپنج نواحی کلیه از تصادفی صورتبه که آموزدانش 1000 مجموعاً و

نشان داد  های این مطالعهیافته .گردیده است اجرا عادی و نارساخوان گروه دو روی وه آزمونعالبه شده است.

لفای آعیار مکه همبستگی نمرات دقت و سرعت خواندن با نمره کل آزمون باال بوده است. اعتبار آزمون با 

دار بود اندن معنیالل خومبتال به اخت است و تفاوت میانگین دو گروه مبتال و غیر شدهگزارش 77/0کرونباخ 

(01/0>p .)نارساخوانی تشخیص در مفید یابزارها از یکی عنوانبه تواندمی آزمون این فوق، نتایج به توجه با 

 .باشد داشته کاربرد پنجم تا اول هایپایه آموزاندانش

ن آزمون یک ( هنجاریابی شده است. ای1988) یکنولمت توسط آزمون ریاضی کی :1متکی ریاضی آزمون -

گستره و توالی شامل سه بخش  ازلحاظآزمون مالک مرجع با قواعدی برای تفسیر هنجاری است. این آزمون 

خرده آزمون و هر بخش به سه یا چهار حیطه  13به  درمجموع هابخشمفاهیم، عملیات و کاربرد است. این 

های کتاب ریاضی مقطع ابتدایی رسشی آن مطابق با پهاسؤالشوند. آزمون فوق پس از ترجمه، یمتقسیم 

ی و سپس در یازده استان کشور هنجاریابی شده است. روایی آن از طریق روایی محتوا و روایی دهسازمان

است. پایایی آن با روش  آمدهدستبه 67/0تا  55/0آن بین  زمانهمتفکیکی محاسبه گردید و همچنین روایی 

 (.1381است )محمداسماعیل و هومن،  شدهرشگزا 84/0تا  80/0آلفای کرونباخ بین 

                                                           
1. Kay-Math Mathematic Test 



 یابی اعتبار و تهیه (1373چای ) فالح توسط که امال هایآزمون از پژوهش این در آزمون بیان نوشتاری: -

ش و پایایی آن با رو اندکرده دیتائرا متقاضیان و معلمان مجرب  هاآزمونروایی این  است. شدهاستفاده شده،

 برآورد شده است. 95/0لی ا 91/0 پایایی مصححان

( 1382اده، گنجی و شیرزاد، ز؛ به نقل از سید عباس 1962این آزمون توسط ریون ) آزمون هوشی ریون: -

 12سری  5آیتم ) 60شده است و دارای سال ساخته 18تا  9گیری هوش در گروه سنی در انگلستان برای اندازه

 82/0ا میانگین بیی باز آزماو ضریب پایایی  90/0با میانگین باشد. ضریب همسانی درونی این آزمون تایی( می

آدمک  ی پروتئوس وبینه، مازها -های هوشی وکسلر، استنفورداست. همبستگی این آزمون با آزمون شدهگزارش

ی بیشتر رکالمیغهای ا آزموناست. میزان همبستگی آن ب آمدهدستبه 75/0تا  40/0ای از گودیناف در دامنه

 و به باال بوده است. 90پژوهش مالک انتخاب افراد نمره هوشبهر  نیدر ااست.  شدهگزارش

دارد و از  تمیآ 18مقیاس  نیا ( ساخته است.1998) 2الجرسا این مقیاس را: 1پرسشنامه اضطراب اجتماعی

تماعی و اندوه های جدید و اجتناب اجسه زیر مقیاس ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت

و ضریب  94/0 تا 89/0 ازی ادامنه( در روزه 3-7 فاصله در) ییآزماشده است. ضریب پایایی باز عمومی تشکیل

( ضریب آلفای کرونباخ 1998) 3و لوپز الجرسا شده است.گزارش 97/0 تا 90/0ای از آلفای کرونباخ در دامنه

 ضریب( 1392) هیرضوو  استوار گزارش کردند. 89/0و  91/0 ترتیبرا به  اجتنابترس و  هایخرده مقیاس

 اند.گزارش کرده 87/0و  93/0یی این مقیاس را به ترتیب آزما باز پایایی بیضر وآلفای کرونباخ 
 

دارس و ماز هماهنگی و کسب مجوز و مراجعه به  بعد ی پژوهش به این صورت بود کهروش اجرا :روش اجرا

تعداد  خاص، اختالل یادگیری عنوانبهشده ییشناسایت از تعداد کل دانش آموزان درنهای آماری، انتخاب نمونه

و آموزان این دانشجیه گمارش شدند. ضمن تو تصادفبهنفر در گروه کنترل  20نفر در گروه آزمایش و تعداد  20

های آموزشی، شروقبل از شروع  ی آموزشی شرکت نمایند.بیان اهداف پژوهش، از آنها درخواست شد تا در دوره

ز آنها بر روی آنها اجرا شد و ا ی مذکورهاآزمونو  آزمون قرار دادههردو گروهِ موردمطالعه را تحت پیش

ساعته بود 1یک و  یجلسه 10تکمیل نمایند. مدت جلسات آموزشی  های موردنظر راپرسشنامه تادرخواست شد 

وپرورش شهر اردبیل تعیین شد، اجرا سط اداره آموزشبار، در محلی که تو 2صورت گروهی و در هفته و به

پس آمد و سعمل آزمون به ی آموزش، از دو گروه تحت درمان و گروه کنترل پسگردید. پس از اتمام دوره

-است که اطمینان ذکرالزم به  گرفت.قرار  لیوتحلهیتجزمورد  Spssبا استفاده از ابزار  آمدهدستبهی هاداده

ی شده رعایت محرمانه ماندن اطالعات و آزادی انتخاب برای شرکت در پژوهش از نکات اخالقیبخشی در مورد 

 این پژوهش بود.
 

                                                           
1. Social anziety inventory 

2. La Greca 
3. La Greca & Lopez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج
 

 موردمطالعههای گروه آزمونپس - آزمونشیپهای اضطراب اجتماعی در . میانگین و انحراف معیار نمرات مؤلفه1جدول 

 

آزمون اضطراب کلی پیش یشود، میانگین )و انحراف معیار( نمرهمشاهده می 1طوری که در جدول همان

آموزان گروه دانش آزمونپسکلی  ینمره و باشد( می18/5 )و 5/65آموزان گروه آزمایش اجتماعی دانش

 

 متغیر وابسته

 

 مؤلفه

 

 کنترل آزمایش

 آزمونپس آزمونشیپ آزمونپس آزمونشیپ

M SD M SD M SD M SD 

 

 

 اضطراب اجتماعی

 

 08/3 41/24 58/2 61/25 12/2 18/19 86/2 15/25 ترس از ارزیابی منفی

 اجتناب اجتماعی و اندوه در

 ی جدیدهاتیموقع

59/23 56/2 95/12 81/2 19/22 77/2 54/23 79/2 

 76/1 34/15 58/1 42/15 76/1 68/8 47/2 76/16 عی و اندوه عمومیاجتناب اجتما

 19/5 30/63 80/5 22/63 10/5 81/40 18/5 5/65 کل



کلی  یباشد. همچنین میانگین )و انحراف معیار( نمرهمی (10/5)و  81/40 اضطراب اجتماعی آزمایش در

 آزمونپسکلی  ینمره و باشد( می80/5)و  22/63 آموزان گروه کنترل در اضطراب اجتماعیآزمون دانشپیش

 باشد.( می19/5)و  30/63اب اجتماعی آموزان گروه کنترل در اضطردانش

 

 (MANCOVA) یریمتغچند  انسیکوواری اعتباری آزمون تحلیل هاشاخص. اطالعات مربوط به 2جدول 

 

شود، نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مشاهده می 2 جدولکه در  طورهمان

= المبدای ویلکز[. F،103/0(3 و 33=)P ،715/95≤001/0باشد ]دار میهای اضطراب اجتماعی معنیمؤلفه

چند متغیری )مانکوا( را مجاز شمرد. نتایج نشان داد که حداقل  انسیکووارقابلیت استفاده از تحلیل  ،آزمون فوق

مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. مجذور اتا مورددر بین دو گروه  موردبررسیهای متغیر بین یکی از مؤلفه

با توجه به متغیرهای وابسته درمجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر  گروه دوبین  دهد تفاوتنشان می

درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی  89درصد است یعنی  89تقریباً  ،اساس آزمون المبدا ویلکز

 باشد.متغیر وابسته میهای مؤلفه از تأثیر متقابل
 

اجتماعی اضطرابی هامؤلفههای دو گروه در نمرات کلی تساوی واریانس فرضدر مورد پیش لوینو  . نتایج آزمون باکس3 جدول  

 

BOX'M df1 df2 F P 

494/3  6 189/10462  532/0  784/0  

 

 لوین                           

Levene's df1 df2 F P 

585/0 38 1 ترس از ارزیابی منفی  449/0  

 اجتناب اجتماعی و اندوه در

 ی جدیدهاتیموقع

1 38 262/0  611/0  

326/1 38 1 اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی  257/0  

 

 F P Eta خطا df فرضیه df ارزش آزمون متغیر

 

 گروه

157/59 33 3 897/0 بارتلت -پیالیی  001/0≥P 897/0 

715/95 33 3 103/0 المبدای ویلکز  001/0≥P 897/0  

715/95 33 3 701/8 هتلینگ اللی  001/0≥P 897/0  

بزرگترین ریشه 

 روی

701/8 3 33 715/95  001/0≥P 897/0  



ی هافرضمتغیری جهت رعایت چند انسیکووار، قبل از استفاده از آزمون پارامتریکِ تحلیل 3مطابق جدول 

نبوده  داریمعنغیرها از مت کیچیهآزمون باکس که برای  اساس بری باکس و لوین استفاده شد. هاآزمونآن، از 

و  P ،532/0=F=784/0ی رعایت شده است )درستبه انسیکوواری واریانس/هاسیماتراست، شرط همگنی 

494/3=BOX).  ،ی متغیرها، شرط برابری ی آن برای همهداریمعنبر اساس آزمون لوین و عدم همچنین

 ی بین گروهی رعایت شده است.هاانسیوار

 
های اضطراب اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترلمانکوا( بر روی نمرات مؤلفه) یریمتغچند  انسیکووارحلیل . نتایج آزمون ت3 جدول  

 

شود، بر اساس نتایج حاصل از آزمون مانکوا، پس از تعدیل نمرات مشاهده می 3در جدول  طوری کههمان

، P<001/0ترس از ارزیابی منفی ) یآزمون بر مؤلفهپس یدر مرحله های اجتماعیمهارتآزمون، آموزش پیش

119/116 =Fدر موقعیت اجتناب اجتماعی و اندوه ی(، مؤلفه( 001/0های جدید>P ،447/257 =F و بر )

 درکل توانمی بنابراین داری دارد؛( اثر معنیP ،816/150 =F<001/0اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی )

 اجتماعی کاهش اضطراب باعث آزمونپس یمرحله در اجتماعی هایمهارت آموزش که گرفت نتیجه چنین

 .است شده کنترل گروه به نسبت( آزمایش گروه) خاص گیرییاد اختالل دارای آموزاندانش

 

 گیرینتیجهبحث و 

آموزان دارای اجتماعی دانش اضطراب کاهش برآموزش مهارت اجتماعی  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشیِ

کاهش اضطراب معناداری در  طوربهاجتماعی  هایمهارتبود. نتایج نشان که آموزش  اختالل یادگیری خاص

، قبلی هایپژوهشنتایج این پژوهش در راستای است.  مؤثرآموزان در مقایسه با گروه کنترل این دانش ماعیاجت

 Ss df MS F P منابع تغییرات مؤلفه متغیر وابسته

 

 
 

 

 اضطراب اجتماعی
 
 

 

 

ترس از ارزیابی 

 منفی

آزموناثر پیش  617/14  1 617/14 271/2 141/0 

 001/0 119/116 265/747 1 265/747 گروه

اجتناب 

اجتماعی و اندوه 

های در موقعیت

 جدید

      

014/0 آزموناثر پیش  1 014/0 020/0  967/0  

/869 گروه
1436 

1 869/
1436 

447/257  001/0  

      

اجتناب 

اجتماعی و اندوه 

 عمومی

آزموناثر پیش  132/0 1 132/0 016/0 899/0 

976/122 گروه  1 976/122  816/150  001/0  

      



(؛ 2015دری ) و دنالت ؛(2014) همکارانفترسون و  (؛2006) همکارانگرشام و  (؛2005هربرت و همکاران )

و حاکی از بوده  (1397اران )و همک کرباسدهی ( و رهبر1396رضایی ) (؛1396رهبر کرباسدهی و همکاران )

 گفت توانمی حاضر هاییافتهدر توجیه  .باشدمی در کاهش اضطراب اجتماعی آموزشی یاین مداخله اثربخشی

 دریافت و مهارتی اهداف به یابیدست در را خود اجتماعی هایمهارت ،افراد این که رسدمی نظر به گونهاین

 خود از ایجنبه خود اجتماعی هایمهارت از فرد هر ادراک .کنندمی یارزیاب نامناسب مهارتی استانداردهای

آموزش  .یابدمی تغییر فرد، ادراکی خودِ  ییافته تحریف هایجنبه دیگر مانند آموزش طی در و است فرد ادراکی

 واقعی و ایهپای مهارتیِ  افرادی را که هم کمبودهای از دسته آن رفتاری هایمهارت احتماالً اجتماعی هایمهارت

 برای .گرددمی اجتناب افراد و اضطراب کاهش عملکرد، بهبود باعث مستقیم طوربههم  و بخشدمی دارند را بهبود

 عنوانبه تواندمی هاآموزش این هستند، برخوردار قوی و خوب هایمهارتاز  نسبتاً که هم اعضایی از دسته آن

 در بهبود چنینهم اجتماعی، هایموقعیت در خود به احترام با همراه آمدیِخودکار افزایش برای گریتسهیل

 هربرت و همکاران،) بگیرد قرار آنان، اجتماعی اجتناب کاهش درنتیجه و افراد این اضطراب با مقابله توانایی

مختلفی  بین فردی هایمهارتاجتماعی،  هایمهارته آموزش چنین استنباط کرد ک توانمیهمچنین  .(2005

که رشد آنها، ضمن فراهم کردن امکان برقراری  آوردمیند برقراری ارتباط و روابط با همساالن به وجود را مان

روابط اجتماعی و  ر(، موانع موجود د2009و تپت، کلینک مثبت و سازش یافته با دیگران )آیدوگان،روابط 

 کهچنان(. 1995 متسون،) کندمیو مفید کمک  مؤثروری را برطرف و به کنش شدهآموخته عملکرد اجتماعیِ

 هایمهارتدر حال حاضر بسیاری از محققان معتقدند بیشتر رفتارهای اجتماعی آموختنی هستند و اکتساب 

وری سازشی و کاهش  اجتماعی، افزایش کنشدر ایجاد سازش یافتگیِ مؤثرعوامل  ترینمهماجتماعی، یکی از 

 چنین بیان کرد که توانمی. همچنین (1987 پارکر و آشر،) ستاهیجانی مانند اضطراب اجتماعی  هایاختالل

و  هااحساسارتباط، کنترل  برقراریفشار روانی،  ، کنترلهیجانبه  بخشینظماجتماعی  هایمهارتآموزش 

در اثر  .شودمی را دربرمی گیرد و از طرفی شامل ساختار ارزشی و رشد اخالقی و خودکارآمدی خودکنترلی

در  تواندمی درنهایتو  شودمیو پرخاشگری منجر  غیراجتماعیمحیط به کاهش رفتارهای  تعامل شخص با

پذیری را برای های جامعهراهتواند میاجتماعی  هایمهارت .شودمیواقع  مؤثرکاهش اضطراب اجتماعی نیز 

د و از گرایش به رفتارهای شونیک عضو صالح و سالم وارد جامعه  عنوانبهآنها  کهنحویبهکنند؛ کودکان مهیا می

پذیری را در خود افزایش گیرند چگونه احساس مسئولیتمصون بمانند. به این معنا که کودکان یاد می انحرافی

-خود از اضطراب آنها نیز می ینوبهبهبا همساالن را یاد بگیرند که این  مناسبینحوه رفتار  ترمهمدهند و از همه 

تخلیه نکردن  ،در مورد هیجانات خصوصبههای کنترل تنش یکی از روش .(1396کاهد )رهبرکرباسدهی، 

تواند منجر به پریشانی و درماندگی می ،آنهاست. وقتی فرد نتواند بستر مناسبی برای بروز آن پیدا کند

 دی گات) شودروانشناختی مثل اضطراب  هایاختاللهیجانی منفی و یا بروز  هایحالت یروانشناختی یا تجربه

از  یطمحبا فراهم کردن برخورد مناسب در هر  تواندیماجتماعی  یهامهارتلذا آموزش  ؛(2003، 1و هیسر

و سودانی،  آبادییعشف؛ به نقل از کایوند، 2000دام باگن و کریمیت ) اضطراب اجتماعی این افراد بکاهد.
                                                           
1. De Gucht & Heiser 



د به این نتیجه رسیدند که های متعددی که در مورد اضطراب اجتماعی انجام دادن( پس از پژوهش1388

دهد. تبیین احتمالی که این اختالل را کاهش می عالئماجتماعی،  مضطرباجتماعی به افراد  هایمهارتآموزش 

در طول زندگی یاد گرفته فرد این پژوهشگران ذکر کردند این است که اضطراب اجتماعی و ترس از ارتباط که 

انعکاس مطلب و احساس، تنظیم  هایمهارتعی از قبیل ابراز وجود، اجتما هایمهارتبا آموزش  توانیم ،است

 کاهش داد.غیره هیجانات و 

دوران زندگی است که با  ترینبحرانیوران نوجوانی، یکی از کرد که د گیرینتیجهچنین  توانمی درمجموع

اضطراب اجتماعی است رایج در بین نوجوانان در سنین مدرسه  هایترستغییرات متعددی همراه است. یکی از 

زندگی از طریق  هایمهارتدرمانی دارد. رشد آموزشی و شدت و تکرار آن نیاز به مداخله  ،که با توجه به مدت

برخورداری از . آموزان دانستاعی دانشاجتم -زیربنای پیشگیری از مشکالت روانی توانمییادگیری را 

 هایمهارتعملکردی موفق در زندگی ضروری است.  برای داشتن ثمربخشاجتماعی و ارتباطات  هایمهارت

تأثیر پذیرفته و میزان برخورداری از  ،اجتماعی که فرد در ارتباط با آنها قرار دارد هایگروهاجتماعی از فرهنگ و 

 ماید.ندر سالمت رفتاری و اجتماعی افراد نقش بسزایی را ایفا می هامهارتاین 

که تعمیم نتایج به  بود اردبیلپژوهش به شهر  یحدود بودن نمونهپژوهش حاضر م هایمحدودیت ازجمله

صورت گرفت که امکان تعمیم  پسرآموزان . همچنین پژوهش حاضر بر روی دانشکندرا محدود میق سایر مناط

پژوهش حاضر  هایمحدودیتی پیگیری از دیگر نداشتن دوره .کندمیجنسی محدود  هایگروهنتایج به سایر 

مختلف، گروه سنی مختلف و سایر مناطق  هاینمونهروی  رب مشابه هایپژوهش شودمیپیشنهاد  لذابود. 

همچنین لحاظ کردن  کرد. گیریتصمیمجغرافیایی کشور صورت گیرد تا بتوان با اطمینان کامل در مورد نتایج 

 موزش را افزایش دهد.اطمینان کامل در مورد اثربخشی این آ توانمیمشابه  هایپژوهشی پیگیری در دوره
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