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Abstract  Article Info 

Introduction: Shyness is defined as a complex phenomenon including mental, 

psychological and social factors that is characterized by anxiety in social situations or 

interpersonal behaviors due to being concern about others’ evaluation. Therefore, the 

purpose of this study was to investigate the effect of social skills training on reducing 

classroom silence, fear of negative evaluation and shyness of female students in 

Khorramabad city. 

Method: The method of this study is based on pre-test-post-test with control group. 

The statistical population includes upper secondary school students in Khorramabad 

city that 40 of them were selected by multi-stage random cluster sampling among the 

target population. Data were collected by Behnamfar, Zameni and Enayati's classroom 

silence questionnaire (2015), Daliri’s negative evaluation questionnaire (1983) and 

Cheek & Melchior shyness scale (1990). The descriptive statistics (mean and standard 

deviation) and inferential statistics (multivariate covariance analysis) were used to 

analyze the data. 

Results: The results of the study showed that social skills training reduced the 

classroom's silent behavior, fear of negative evaluation and shyness in female upper 

secondary school students of Khorramabad city (F= 22.82, P<0.001).  

Conclusion: According to the results of the research it can be concluded that providing 

students with social skills training increases social skills in students that enjoy such 

skills  and reduced the classroom silence behavior fear of negative evaluation and 

shyness in students in social situations. 
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 چکیده 

های  است که با اضطراب در موقعیتی پیچیده مرکب از عوامل ذهنی، روانی و اجتماعی تعریف شده کمرویی به عنوان یک پدیده  مقدمه: 

اثربخشی   بنابراین هدف پژوهش حاضر،  شود.  ی ارزیابی از طرف دیگران مشخص میاجتماعی یا رفتارهای بین فردی ناشی از نگرانی درباره
آموزان متوسطه دوم دختر شهر خرم  اجتماعی بر رفتار سکوت کالسی، ترس از ارزیابی منفی و کمرویی در دانش  های آموزش گروهی مهارت

 آباد بود.  
  آموزان متوسطه دوم آماری  شامل کلیه دانش  آزمون با گروه گواه بود. جامعه پس-آزمونآزمایشی از نوع پیشپژوهش حاضر نیمه   روش  روش: 

در   به تحصیل  تعداد  آباد می در شهر خرم   1395-96سال  مشغول  دانش   40باشد. که  از  به روش نمونه نفر  تصادفی خوشه آموزان  ای  گیری 
(، پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی  1394فر، ضامنی و عنایتی )کالسی بهنامها از طریق پرسشنامه رفتار سکوتای انتخاب شدند. دادهچندمرحله 

های آمار توصیفی )میانگین و ها از شاخصآوری شدند. جهت تحلیل داده(  جمع1990کمرویی چیک و ملچیور )  ( و مقیاس رفتار1983لیری  )
 انحراف استاندارد( و آمار استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

وت کالسی، ترس از ارزیابی منفی و کمرویی  های اجتماعی بر کاهش رفتار سکنتایج  پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مهارت ها: یافته

 . (>F ،001/0p=82/22آباد اثربخش بود )آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرمدر دانش

آموزان منجر به افزایش  های اجتماعی به دانشتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارت با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می  گیری: نتیجه

ها سبب کاهش رفتار سکوت کالسی، ترس از ارزیابی منفی و کمرویی  آموزان شد که برخوردارری از این مهارتانشهای اجتماعی در دمهارت
 شود. های اجتماعی میآموزان در موقعیتدانش

 

 های اجتماعی، سکوت کالسی، ترس از ارزیابی منفی، کمرویی مهارت های کلیدی: واژه
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 مقدمه 
بر کارآمدی و پویایی   تاثیر مهمی  از مسائل عمده که  یکی 

از شکل و  دارد  نوجوانان  و  قوای گیری  کودکان  و   هویت سالم 
کند، مشکل برقراری ارتباط  عاطفی در آنان جلوگیری می   -فکری  

ی به عنوان یک پدیده  (Shyness(. کمرویی)1اجتماعی است )
است، که  پیچیده از عوامل ذهنی، روانی و اجتماعی تشکیل شده

های اجتماعی، رفتارهای بین فردی ناشی  با اضطراب در موقعیت
(.  2شود )ی ارزیابی از طرف دیگران مشخص میهاز نگرانی دربار

واکنش به عنوان  را  غریبهباس کمرویی  با  فرد  منفی  یا  های  ها 
ها شامل تنش،  (. این واکنش4است )آشنایان سببی تعریف کرده

کننده، نگاه از روی نفرت  های غیر ماهرانه و ناراحتنگرانی، ارتباط
( است  اجتماعی  رفتار  بازداری  مهارت  (.  3و  فاقد  کمرو  افراد 

اجتماعی و عزت نفس هستند ولی در عین حال به شدت مایلند 
های اجتماعی معرفی کنند، در نتیجه خودشان را به عنوان انسان

کنند و دچار تجربه منفی   در روابط بین فردی غیر ماهرانه عمل می
شوند اگر در ارتباط با  رفتارهای در برقراری ارتباط اجتماعی می

-ای اندیشیده نشود فرد دچار استرسیر اجتماعی این افراد چارهغ
-ترین بیماریشود و زمینه را  برای بروز خطرناکهای شدید می

های شدید روانی مانند اسکیزوفرنی و افسردگی فراهم خواهد شد  
سروصدا است و چنان شایع  (. کمرویی یک مشکل فردی بی5)

(. در 6)  ری اجتماعی نامیدتوان آن را یک بیماگشته است که می 
شوند که  آموزانی مواجه می کالس درس همواره معلمان با دانش 

قادر به برقرای ارتباط موثر اجتماعی نیستند و بیشتر گرایش به  
ارائه شده در کالس را  گیری و عدم شرکت در بحثگوشه های 

دارند. این مشکل در ارتباط با دانش آموزان ابتدایی  ناشی از ترس  
آموزان دبیرستانی  ( و در ارتباط با دانش7ر برخورد با افراد غریبه )د

منفی) ارزیابی  از  ترس  از   fear of negativeناشی 

evaluation)  (.  8) باشدمی 
رفتاریهسته مدل  در  اجتماعی   اضطراب  مرکزی   - ی 

(. رپی و ریچارد  9است )شناختی، ترس از ارزیابی منفی معرفی شده
که  10) معتقدند  ایجاد   (  از  نگرانی  نتیجه  منفی  ارزیابی  از  ترس 

( معتقدند ترس  11ناراحتی برای دیگران است. مگی و همکاران )
ی ترس از ارزیابی منفی  از ایجاد ناراحتی برای دیگران به واسطه

دیگران در ایجاد اضطراب اجتماعی موثر است.  این افراد به طور  
در انتظار یک تعامل    گزینشی اطالعات منفی در مورد اینکه وقتی

چگونه دیگران  نظر  به  هستند  حافظهاجتماعی  در  را  خود  اند  ی 
(. افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی  12کنند. )بازخوانی می

تر از آنچه  رفتارشان را در خالل گفتگوهای اجتماعی بسیار ضعیف
  ( که ترس از ارزیابی13کنند )دهند ارزیابی میناظران امتیاز می

(. هارتمن  14های متفاوتی در ارتباط است )منفی با چنین ارزشیابی
دید  15) از  خود  درمورد  دیگران  ارزیابی  از  ادرک  است  معتقد   )

گیرد، او ی اول، از پذیرش اجتماعی نشات مینوجوانان در درجه
در یافت که اگر چه پذیرش توسط والدین  برای کودکان بیشترین  

برای ولی  دارد؛  را  توسط    اهمیت  اجتماعی  پذیرش  نوجوانان 
ای برخوردار است. نوجوانانی که ترس از  همساالن از اهمیت ویژه

ارزیابی منفی توسط دیگران را دارند، دستپاچگی و احساس منفی  
های دارای بار ارزشیابی نسبت به کسانی که  بیشتری از  وضعیت

-می  کنند و سعی ترس کمتری از ارزیابی منفی دارند را تجربه می
کنند.   اجتناب  اجتماعی  ارزیابی  بالقوه  تهدیدهای  از  که  کنند 

موقعیت در  وقتی  مینوجوانان  قرار  است  هایی  ممکن  که  گیرند 
آن منفی  ارزیابی  بخورند  یا شکست  کنند  آغار  اشتباه  خود  از  ها 

 (. 16دهند )شود، و عملکرد ضعیفی از خود نشان میمی
مشارکت نقش اساسی    یادگیری گفتگو و-در فرآیند یاددهی 

های یادگیری است.  دارد. تعامل در کالس کلید دستیابی به هدف
ها میان دو تعامل کالسی فرایند تبادل افکار، احساسات و یا ایده

ایجاد  را  سکوت  از  آکنده  جوی  گفتگو  فقدان  است.  نفر  چند  یا 
پدیدهمی رشد  در کالس سبب  مشارکت  عدم  افزایش  و  ی کند 

توان به  شود. سکوت کالس درس را می می سکوت کالس درس 
عنوان عدم مشارکت فراگیران در فرایند آموزش یعنی عدم اظهار  

بحث در  شرکت  عدم  پاسخ  نظر،  سوال،  نپرسیدن  کالس،  های 
ها تعریف کرد. عوامل چند  ندادن به سواالت مدرس و همکالسی

زمینهمی دانشتوانند  گرایش  کالس  ساز  در  سکوت  به  آموزان 
رد، ترس از ارزیابی    توان به عالمتشوند. که از جمله؛ می  درس

اجتماعی، احساس قابل رویت نبودن، ابراز بی عالقگی اجتماعی  
و همچنین ممکن است  داللت بر درگیری عقالنی شدید داشته  

(.  به هر دلیلی که نوجوانان به سکوت،  کنارگیری، ترس  17باشد )
نسبت به  مشارکت در تکالیف میلی  ها  یا بیاز شرکت در  بحث

آنکالس که  است،   آن  نتیجه  باشند،  داشته  سهیم  درس  از  ها 
(  18مانند )کردن دیگران در معلومات و تجربیات خود محروم می

های گفتگویی کالس درس را  سکوت در میان نوجوانان موقعیت
 (.  19که منشاء ایجاد روابط مهرورزانه در بین آنها ست را مختل )

های اجتماعی ی از پژوهشگران معتقدند آموزش مهارتبسیار
گیری اجتماعی، کسب  تواند در رفع یا کاهش کمرویی، گوشهمی

بحث در  مشارکت  افزایش  و  اجتماعی  مثبت  های بازخوردهای 
های اجتماعی بخشی از فرایند  (. رشد مهارت20گروهی موثر باشد)

ینه باید در اجتماعی شدن فرد است و هر گونه آموزش در این زم
( به  21(.  گرشام )20خصوص اجتماعی شدن فرد صورت گیرد )

نظریه زمینهعنوان  در  برجسته  محقق  و  مهارتپرداز  های ی 
های اجتماعی جامعه ها تحت عنوان رفتاراجتماعی از این مهارت

گونه با دیگران برخورد کنند سازد تا آنپسندی که فرد را قادر می
است. اهمیت  ها را فراخوانند تعریف کردهآنهای مثبت  که واکنش  

های اجتماعی نقش مهمی در اجتماعی شدن هر چه بهتر مهارت
مهارتدانش کمبود  دارد.   بین  آموزان  روابط  در  اجتماعی،  های 

حوزه در  و  رفتاریفردی  مشکالت    -های  بروز  موجب  عاطفی 
فی  های رفتاری و عاط(.  در این شرایط پاسخ22شود )معتددی می
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در مدرسه با هنجارهای فرهنگی، سنی و قومی متفاوت است؛ به  
تواند بر عملکرد تحصیلی فرد، مراقبت از خود، روابط  طوری که می

اجتماعی، سازگاری فردی، رفتار در کالس و سازگاری در محیط  
احساسات منفی  نوجوانان کمرو  اکثر  بگذارد.  تاثیر منفی  مدرسه 

(. در  23برخورد مناسب اجتماعی ندارند )دارند و با دیگران رفتار و  
احساس   دارند،  نارسایی  اجتماعی  مهارت  که  نوجوانانی  اکثر 

های دردناکی از بی کفایتی ، اضطراب، کاهش انگیزه و ناسازگاری
شده مهارتگزارش  کسب  تحول  است.  ایجاد  با  اجتماعی  های 

آن نوجوانان، ظرفیت  در  اجتماعی  بر عاطفی،  تمرکز  برای  را   ها 
روانفعالیت و کاهش مشکالت های تحصیلی، سالمت  شناختی 

رفتاری اجتماعی حائز اهمیت است. بنابراین هدف آموزش مهارت  
های اجتماعی به نوجوانان آن است که افکار و احساسات خود را 

هایی را که به سهولت ارتباط  اجتماعی کمک  بشناسند و آن شیوه
کندمی اعمال  بسیاری  24)  نماید،  به  (.  مربوط  مشکالت  از 

-اجتماعی تا حدودی ناشی از کمبود مهارت  -اختالالت رفتاری
های های اجتماعی در حل مسائل است. با توجه به اینکه مهارت

تواند توانایی فرد در برقراری ارتباط صحیح را افزایش اجتماعی می
تواند در  های اجتماعی را کاهش دهد؛ میو اضطراب در موقعیت

ارزیابی  کاهش کمرو از جمله ترس از  یی و عوامل مرتبط با آن 
 (.  25های اجتماعی موثر باشد )منفی و عدم مشارکت در فعالیت

توان گفت که  بنابراین با توجه به بررسی پیشینه پژوهشی می
آموزان باید به عنوان  های اجتماعی در دانشتوجه به رشد مهارت

شد و رشد آن را  یکی از وظایف اصلی معلمان در کالس درس با
دانش موقعیتدر  در  قرار  آموزان  نظر  مد  همواره  آموزشی  های 

آموزش   آموزش  اثربخشی  تعیین  حاضر  پژوهش  هدف  دهند. 
مهارت از  گروهی  ترس  رفتار سکوت کالسی،  بر  اجتماعی  های 

آموزان دختر متوسطه دوم شهر ارزیابی منفی و کمرویی در دانش
 خرم آباد بود. 

 

 هاروش 
نیمهروش   حاضر  پیشپژوهش  شیوه  به  -آزمونآزمایشی 

باشد. جامعه آماری این پژوهش  آزمون همراه با گروه گواه می پس
آباد در سال آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرمشامل کلیه دانش

که بر اساس گزارش اخذ شده از مرکز  است.    1395-96تحصیلی  
آموز دانش  2584آمار اداره کل آموزش و پرورش شهرستان مذکور

دختر در این سال تحصیلی در رده سنی مذکور مشغول به تحصیل 
با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و    بودند. 

های نیمه آزمایشی حداقل  که حجم نمونه در طرحبا عنایت به این
شود. حجم نمونه  نفر در دو گروه آزمایش و گواه توصیه می  30

ای ای چند مرحلهگیری خوشهکه به روش نمونه  نفر   40برابر با  
آموزان  انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا  جهت شناسایی دانش

مقیاس کمرویی   نظر خواسته شد  از معلمان مدارس مورد  کمرو 
دانش مورد  در  را  نظر  مالکمورد  با  که  کمرویی  آموزانی  های 

در مورد   مطابقت دارند،  شناسایی و سپس مقیاس مورد نظر را
آوری نمرات ها و جمعها اجرا کنند، بعد از پر شدن پرسشنامهآن

آموزانی که بیشترین آموزان در این مقیاس دانشهریک از دانش
پژوهش   نمونه  عنوان  به  کردند،  کسب  مقیاس  این  در  را  نمره 
انتخاب شدند، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه به  

شدن تقسیم  تصادفی  دادهطور  تحلیل  و  تجزیه  جهت  های  د. 
 استفاده شد. spss21   افزار پژوهش از نرم
 ابزار پژوهش 

 پرسشنامه سکوت کالسی 

آموزان در  آوری اطالعات مرتبط با سکوت دانشجهت جمع
بهنام سکوت کالسی  پرسشنامه   از  درس  و  کالس  فر، ضامنی 

کامال  پرسش در طیف لیکرت )از    14( مشتمل بر   26عنایتی  )
تا کامال مخالفم با نمره یک( استفاده شد. قابل   5موافق با نمره  

ی مذکور به صورت  جایی که سواالت پرسشنامهذکر است که از آن
شده طراحی  و  مثبت  تجزیه  فرآیند  به  ورود  از  پیش  باید  است، 

تحلیل مجددا کدگذاری شوند، روایی محتوایی پرسشنامه پس از  
تای به  روانسنجی  رسیدهفرآیند  با ید  آن  پایایی  همچنین  و  است 

محاسبه شد که حاکی از ثبات   91/0استفاده از روش آلفای کرنباخ  
(. در پژوهش حاضر 26باالی نتایج ابزارهای مورد استفاده است )

به دست    81/0پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  
 آمد.

 پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی 

کوتاه )  فرم  لیری  توسط  منفی  ارزیابی  از  ترس  (  27مقیاس 
شده دارای  ساخته  می   12است،  اندازهماده  که جهت  گیری  باشد 

ترس سدهباورهای  طراحی  کننده  نگران  و  این  آور  در  است. 
ها بر  دهنده وضعیت خود را  به هر کدام از پرسشپرسشنامه پاسخ

تا تقریبا   کند،هرگز صدق نمی1ای از )گزینه 5روی طیف لیکرت 
کند. در این پرسشنامه،  ( نمره گذاری می5کند  همیشه صدق می

های نمره پرسش( و پرسش  8گذاری شده مثبت )های نمرهپرسش
باشند، که  پرسش( می  4گذاری منفی دارای نمره گذاری منفی )

-های باال نشان میکنند. نمرهوجود ترس و نگرانی توصیف می
کند.  ز اضطراب و ترس را تجربه میدهند که فرد سطوح باالیی ا

( ویژگی27لیری  روان(  بررسی  های  را  پرسشنامه  این  سنجی 
و پایایی به روش  بازآزمایی    96/0است، و همسانی درونی  کرده

از   را    4آن پس  انجام گزارش کرده  75/0هفته  اند. در مطالعات 
زیرمقیاس و  کلی  نمره  کرنباخ   آلفای  ضریب  داخلی  های شده 

ترتیب،  نمره به  منفی  و  مثبت  شده    81/0و  82/0،  80/0گذاری 
است. در پژوهش حاضر پایایی کل مقیاس با استفاده محاسبه شده

 به دست آمد 77/0از ضریب آلفای کرونباخ 
 پرسشنامه کمرویی 

( سال  در  ملچیور  و  چیک  کمرویی  )1990پرسشنامه   )28 )
ل، کمبود گویه و سه زیر مقیاس شام  14است. دارای  شدهساخته  

گزینی قاطعیت و نداشتن اعتماده به نفس، پریشانی درونی و دوری
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-باشد. نمرهاجتماعی و گستره کمرویی در ارتباط با افراد ناآشنا می 
ای ) یک کامال  گذاری مقیاس به صورت طیف لیکرت پنج گزینه

می موافقم(  کامال  پنج  تا  دامنه مخالفم  مقیاس  این  در  ی  باشد. 
متغیر باشد، که نمرات باالتر بیانگر    70تا    14د از بین  تواننمرات می

است.   آزمودنی  بوددن  خجالتی  و  کمرویی  از  باالتری  میزان 
به صورت معکوس نمره  12،  9،  6همچنین ماده سواالت   -آن 

است  برآورد شده  71/0شوند. ضریب پایایی کل مقیاس  ذاری میگ
های  گونی گویهکه ضریب پایایی برآورد شده نشان از پایایی و هم

از   استفاده  با  پرسشنامه  پایایی  حاضر  پژوهش  در  است.  مقیاس 
 به دست آمد. 84/0ضریب آلفای کرونباخ 

 

 روش اجرا 
مهارت گروهی  آموزش  مداخله  اجتماعی  متغیر مستقل  های 

آموزش   تاثیر  اعمال شد.  آزمایش  بر روی گروه  فقط  به  بود که 
بر نمرات پسها مهارت آزمون گروه آزمایش و گواه  ی اجتماعی 

آزمون، گروه آزمایش  مورد بررسی قرار گرفت. پس از اجرای پس
هفته تحت مداخله    10ای  به مدت  دقیقه  90جلسه    8به تعداد  

و   اساس اصول نظری  بر  آموزش  قرار گرفتند. محتوای جلسات 
مهارت و  فردی  بین  روابط  آموزش  برنامه  افنون  جتماعی  های 

( مهارت29استفینز  آموزشی  برنامه  این  در  شد.  اجرا  خود  (  های 
روابط  های دوستابرازی، خویشتن شناسی، مهارت یابی و حفظ 

توانایی همدلی کردن، مهارت های بحت و گفتگو و  بین فردی، 
-گوش دادن فعال آموزش داده شد. جهت آموزش بهتر از روش

بندی و گفتگو با گروه  های پرسش و پاسخ، ایفای نقش،  بحث
های سه الی چهار نفره نیز استفاده شد. در این مدت گروه گواه 
هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند پس از اعمال مداخله از هر دو  

آزمون به عمل آمد. گروه گواه پس از  گروه آزمایش و گواه پس
ای از محتویات جلسات آموزشی را  آزمون خالصه-برگزاری پس

های اجتماعی اجرا دند. محتوی آموزش گروهی مهارتدریافت کر
شده در این پژوهش به شرح زیر است:

 خالصه محتوای جلسات آموزشی مهارت اجتماعی  .1جدول

 های اجتماعیخالصه محتوای آموزشی مهارت جلسات

 آزمون آموزان، تاکید بر شرکت فعال و حضور به موقع و اجرای پیشآشنایی اولیه با دانش اول

 های خود ها و مهارت شناسی و درک بهتر از توانایی های خویشتنمهارت دوم

 آموزان جهت برخورد مناسب در جامعه های جرات ورزی و اعتماد به نفس به دانشآموزش مهارت  سوم

 های خود ابرازی، مسولیت پذیری و همکاری در روابط بین فردی در کالس درسآموزش مهارت  چهارم

 یابی و حفظ روابط بین فردی و توانایی همدلی کردن های مربوط به دوستآموزش مهارت  پنجم

 های اجتماعی و کسب بازخورد مثبت از اطرافیان آموزش برخورد مناسب در موقعیت ششم 

 صوتی(. ای و ارتباط غیر کالمی) دیداری، لمسی، های بیان )بیان کالمی( و بیان چهرهآموزش مهارت  هفتم

 و گو و گوش دادن فعال شامل ) توجه، پیگیری، انعکاس(  و گفتآموزش مهارت بحث هشتم

 هایافته 
جدول   انحراف  شاخص  2در  و  )میانگین  توصیفی  های 

استاندارد نمرات ترس از ارزیابی منفی، سکوت کالسی و کمرویی(  
 شده داده کنندگان برحسب مرحله و عضویت گروهی نشان  شرکت
 است.  

  دهد میانگیننشان می  2جدول    طور که نتایج حاصل از همان
مرحله   در  کمرویی  و  کالسی  سکوت  منفی،  ارزیابی  از  ترس 

 10/39،  50/43،  40/34آزمون برای گروه آزمایش به ترتیب،  یشپ
انجام مداخله  باشد، که پمی از  اجتماعی مهارتآموزش  س  های 

و   منفی  ارزیابی  از  ترس  با  ارتباط  در  به  ترتیب  به  مقادیر  این 
است.     45/37و    90/40،  65/30کمرویی   یافته  برای  کاهش 

یانس چندمتغیره و تک متغیره  کووارها از آزمون تحلیل  تحلیل داده
مون پارامتریک، یک آز  عنوانبه   Fاستفاده شد. استفاده از آزمون  

های آماری است.فرضیشپمستلزم رعایت برخی 

 عضویت گروهی  و مرحله رحسبآموزان بنمرات ترس از ارزیابی منفی، سکوت کالسی و کمرویی دانش توصیفی یهاشاخص .1جدول 

 آزمونپس آزمونپیش مرحله 

 N M SD M SD عضویت گروهی 

 18/9 65/30 06/8 40/33 20 ترس از ارزیابی منفی  گروه آزمایش 

 37/6 90/40 25/6 50/43 20 سکوت کالسی  

 20/5 45/37 47/5 10/39 20 کمرویی  

 11/8 90/30 60/8 75/30 20 ترس از ارزیابی منفی  گروه گواه 

 16/7 40/42 72/7 40/41 20 سکوت کالسی  

 62/6 35/ 95 83/6 25/35 20 کمرویی  
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شامل:  فرضیشپاین   فاصله1ها  مقیاس  .  بودن  نسبی  یا  ای 
گیری یا گمارش تصادفی . نمونه2گیری متغیرهای وابسته  اندازه

. همسانی  4. توزیع نرمال نمرات متغیرهای وابسته  3ها  آزمودنی
-می  هانمونه . تساوی یا تناسب حجم  5های متغیر وابسته  واریانس

میب اعمال  فرض یشپاین    که  باشد.اشد  حاضر  پژوهش  در  ها 
ها  گردیده است.  به منظور بررسی فرض مبنی بر نرمال بودن داده

اسمیرنف استفاده شد که نتایج خاصل از    -از آزمون کلموگروف
 است. گزارش شده 3آن در قالب نتایج ارئه شده در جدول  

شود فرض صفر مبنی  مشاهده می  3طور که در جدول  همان

(. P>05/0آزمون تایید شد )ها در مرحله پیشدادهبر نرمال بودن 
جهت بررسی همگنی واریانس متغیرهای وابسته پژوهش از آزمون  

 شود.  ارائه می 4لوین استفاده شد که نتایج آن در قالب جدول 
آزمون ، در مرحله پسشدهمشاهدهبا توجه به سطح معناداری 

گو و  آزمایش  گروه  در  وابسته  متغیرهای  تفاوت  واریانس  اه 
توان نتیجه فرض مبنی بر  معناداری با یکدیگر ندارد، بنابراین می

واریانس است. همسانی  شده  رعایت  نیز  وابسته  متغیر    های 
های روش استاندارد دیگر برای ارزیابی برابری ماتریس عالوه،  به 

داری آماری  است، که در آن معنی  باکس  Mکوواریانس آزمون  
(01/0  <  pشاخص ناهمگن ) شود. هر  ی یا نابرابری محسوب می

نمونه  حجم  که  هنگامی  مفروضه  چند،  نقض  برابرند،  نسبتاً  ها 
های کوواریانس اثر زیادی روی نتایج ندارد. در  همگنی ماتریس 

پژوهش حاضر، همزمان با انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیری، 
گرفت  Mآزمون   انجام  نیز  ماتریس  باکس  برابری  های نتایج 

های باکس هر سه متغیر در گروه Mکوواریانس آزمون -سواریان
باکس به دست    Mآزمون  آزمایشی و گواه را  نشان داد که مقدار 

باشد. این  دار نمیمعنی  p= 42/0است و در سطح  =74/6Fآمده 
کند. های هر سه متغیر وابسته را تأیید می نتیجه همگنی واریانس 

شیب   همگنی  بررسی  نتایج  که  همچنین  داد  نشان  رگرسیون 
(05/0P>  نشان داد که همگنی شیب رگرسیون در متغیر ) های

شده رعایت  حاضر  تحلیل پژوهش  آزمون  از  استفاده  لذا  است. 
بالمانع است که نتایج این آزمون در جدول    کوواریانس چند متغیره

 شود.  ارائه می 5
شود، سطح معناداری  شادهده میم  4طور که در جدول   همان

-را مجاز می  MANCOVAها قابلیت استفاده از  همه آزمون
بدین معنا که بین آزمودنیش از  مارد،  های گروه آزمایش حداقل 

تفاوت از متغیرهای وابسته  معناداری وجود داشته که  لحاظ یکی 
درصد از    67است. بدین ترتیب  برآورد شده  67/0میزان آن برابر با  

متغیراوتتف نمرات  بین  فردی  تاثیر  های  به  مربوط  وابسته  های 
یک از    کدامکه در  تعیین این  منظور  به است.  عضویت گروهی بوده

داری بین گروه آزمایش و گواه در  متغیرهای پژوهش تفاوت معنی
تک   آزمونپسمرحله   کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  دارد  وجود 

  ارائه گردیده است.  6در جدول متغیره استفاده شد که نتایج آن 

 ها اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده   -نتایج آزمون کلموگروف 3جدول 

 آزمونپس آزمونپیش 

 z df p z df p ها متغیر 

 81/0 40 63/0 56/0 40 79/0 ترس از ارزیابی منفی 

 59/0 40 79/0 97/0 40 47/0 سکوت کالسی 

 81/0 40 63/0 17/0 40 10/1 کمرویی 

 ها نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس 4جدول

 F 1df 2df P آماره آزمون
 41/0 38 1 67/0 سکوت کالسی 

 40/0 38 1 70/0 کمرویی 

 052/0 38 1 01/4 ترس از ارزیابی منفی 

 تحلیل کواریانس چند متغیره در مرحله پس آزمون  .5جدول 

Eta P Error df F Value  منبع اثر 

 گروه  المبدای ویلکز  335/0 82/22 33 001/0 67/0

 های آزمایش وگواه های گروهسکوت کالسی، ترس از ارزیابی منفی و کمرویی آزمودنی   یانس تک متغیره برای بررسی تأثیر مداخلهکووارنتایج تحلیل  .6جدول

 SS MS F P Eta OP متغیر وابسته  منبع

 1 58/0 001/00 48/49 62/87 62/87 سکوت کالسی  

 91/0 25/0 002/00 79/11 44/26 44/26 کمرویی  گروه 

 50/0 10/0 049/0 14/4 26/34 26/34 ترس از ارزیابی منفی  
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، پس از حذف تاثیر  5بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 
توان  مشاهده شده می  Fآزمون و با توجه به ضرایب  نمرات پیش

های اجتماعی به شیوه گروهی بر  نتیجه گرفت که آموزش مهارت
کالسی، ترس از ارزیابی منفی و کمرویی این قبیل  کاهش سکوت

آموزان تاثیر مثبت و موثری دارد، که میزان تاثیر آموزش این  دانش
ویی و ترس از ارزیابی  کالسی، کمرها بر رفتار سکوتقبیل مهارت

است. همچنین برآورد شده  10/0،  25/0،  58/0منفی به تر تیب  
نتایج توان آماری برآورد شده، حکایت از کفایت حجم نمونه در  

 پژوهش حاضر دارد.
 

 بحث  
های  هدف از انجام پژهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت

ارزیابی منفی و رفتار  اجتماعی به شیوه گروهی بر کاهش ترس از  
آباد بود.  آموزان دختر شهر خرمسکوت کالسی و کمرویی در دانش

مهارت آموزش  که  داد  نشان  پژوهش  بر  نتایج  اجتماعی  های 
کاهش ترس از ارزیابی منفی و سکوت کالسی  و کمرویی  در  

 گذار است.   آموزان دختر تاثیردانش
العات از جمله لی های دیگر مطآمده با یافته  نتایج به دست

( در ارتباط با  متغیرکمرویی  همسو  31( و لوا، رپی و کاپلن )30)
یافته تبیین  با  ارتباط  که  استدر  گفت  باید  آمده  دست  به  های 

های اضطراب اجتماعی باشد؛ زیرا  تواند یکی از نمونهکمرویی می
شرم   و  اضطراب  کمرویی،  شکل  به  معموال  اجتماعی  اضطراب 

د. کمرویی یک تجربه ذهنی است که با بیم، ترس  شوگر میجلوه
از واکنشو عصبانیت همراه است و سبب می  های  شود که فرد 

جایی  های اجتماعی برخوردار نباشد. از آنمثبت و موثر در موقعیت
افراد کمرو از مهارت های اجتماعی مناسب و الزم در جهت  که 
نیستند، آموزش  های اجتماعی برخوردار  برخورد مناسب با موقعیت

ها را جهت های مثبت و موثر اجتماعی به این افراد توان آنمهارت
واکنش را  جذب  عملکردشان  و  رفتارها  به  اطرافیان  مثبت  های 

-ورزی، خودها با عزت نفس، جراتآورد. در نتیجه آنفراهم می
های اجتماعی  پذری بیشتری با واقعیتاتکایی و احساس مسولیت

های و با افزایش کسب تجارب مثبت در موقعیت  کنندبرخورد می
تجارب   از  ناشی  پرخاشگرایانه  رفتارهای  کاهش  سبب  اجتماعی 

موقعیت در  آنشکست  در  اجتماعی  میهای  )ها  این  32شود   )
های اجتماعی نامناسب درصورتی است که اگر در ارتباط با مهارت

ین امر  آموان مداخله مناسب و به موقع صورت نگیرد، ااین دانش
می قبیل سبب  این  موثر  طور  به  و  موقع  به  افراد  این  که  شود 

ها استفاده های مناسب از آنها را کسب نکنند و در موقعیت مهارت
های اجتماعی ترس  نکنند و با افزایش تجارب شکست در موقعیت

هایی که ها از برخورد با شرایط اجتماعی و بخصوص موقعیتآن
را ندارند افزایش خواهد یافت و این افراد  بینی نتایج آن  توان پش 

های خود را در بستر زندگی اجتماعی به  توانند ظرفیتنه تنها نمی
رفتار بروز  با  بلکه  برسانند،  خودشکوفایی  و  مهارت  های سطح 

شان در این دوره  های ضد اجتماعیناپخته و سامان نیافته، رفتار
هایی گونه مهارت  افزایش خواهد یافت. در حالی که اکتساب این

سبب بیان افکار و احساسات، غنای روابط بین فردی با  دیگران  
های بین فردی از جمله خانواده، مدرسه و اجتماع خواهد  و  موقعیت

 (.  33شد )
-همچنبن نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده نشان می

های اجتماعی بر کاهش ترس از ارزیابی  دهد که آموش مهارت
آموان دختر موثر است. نتایج حاصل از پژوهش با نتایج دانشمنفی  

( 36( و دورالک )35(، پریمی )34مطالعات گذشته از  رویسرت )
توان گفت  های به دست آمده میباشد. در تبیین یافتههمسو می

دهد؛ در سطح رفتاری که کمرویی در سه سطح خود را نشان می
صدای کوتاه، بازداری،  به صورت عدم بالغت کالمی، صحبت  با  

دهد. در سطح عاطفی به  گیری و خجالت خود را نشان میکناره
شکل عزت نفس پایین، نگرانی و افسردگی و در سطح شناختی  

است   مرتبط  منفی  ارزیابی  از  ترس  در  نکته  .]36[با  باید  که  ای 
های اجتماعی بر ارتباط با  تاثیر مثبت و موثر استفاده از مهارت

از ارزیابی منفی به آن اشاره نموند آن است که در  کاهش ترس  
و  مختلف  افراد  در  جدید  رفتارهای  کسب  زمان  نوجوانی،  دوره 

های مورد  های مختلف متفاوت است. بررسی نوع مهارتفرهنگ
نشان زندگی  از  دوره  این  در  از  نیاز  بهنجار  تنوع  یک  دهنده  

فرهنگمهارت در  مختلف  است  های  متفاوت  اکثر  37)های   )
با دوستان جدید و خواسته این مرحله  متفاوت  نوجوانان در  های 

-شوند. و این امر سبب میموجود در محیط اجتماعی مواجهه می 
شود که  تصویری که از خود دارند را  در نزد جامعه تغییر دهند،  

های همین امر منجر به اضطراب فرد از رفتار و عملکرد در موقعیت
در این شرایط نوجوانانی که  دارای پیوند    (38)   شوداجتماعی می

های موجود مثبتی را  با اعضای خانواده، گروه دوستان، و ارزش
توانند  کنند، بهتر میدر خانواده و بافت فرهنگی خود را حفظ می

تری یافته و رشد یافتهدر شرایط اجتماعی جدید رفتارهای سازش
برخورداری از الگوهای آموزشی را از خود نشان دهند. عالوه بر این  

می متعادلمناسب  رفتار  که  نماید  افراد کمک  این  به  تری تواند 
داشته باشد و با اطمینان از اینکه در شرایط محیطی متنوعی توان  

های مثبتی ابراز رفتارهای مناسب را دارند، در روابط اجتماعی پاسخ
 (. 39را دریافت نماید )

کمرهمان  شد  ذکر  که  رفتاری،  گونه  سطح،  سه  در  ویی 
های کند، با ارائه مناسب مهارتشناختی، و عاطفی در فرد بروز می

تواند به کاهش این اختالل در هر  اجتماعی به این قبیل افراد می
آن از  کند.  شده کمک  ذکر  قبیل  سه سطح  این  وجود  که  جایی 

گیری ها در هرسه سطح در نهایت منجر به سکوت و کنارهضعف
های آموزش و یادگیری در کالس درس خواهد  از فعالیتشاگرد  

پژوهشی و همچنین نتایج حاصل از پژوهش   شد. نتیجه پیشینه
های اجتماعی دهد که ارائه موثر و به موقع مهارتحاضر نشان می

آموزان منجر به بهبود هر سه  گروهی به این قبیل دانشبه شیوه
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ها در فرد خواهد هارتسطح رفتاری، شناختی و عاطفی این قبیل م
-آموزان در بحثشد. و در نتیجه منجر به افزاش مشارکت دانش

سکوت  رفتار  کاهش  آن  با  متعاقب  و  کالس  در  موجود  های 
ها در کالس درس خواهد شد.  که این نتایج همسو با  کالسی آن

باشد. در ارتباط با  (می40) نتایج مطالعات گذشته از جمله شرنوف  
ها در کاهش رفتار سکوت  اثیر این قبیل مهارتتبیین چگونگی ت

دانش قبیل  آموزان میکالسی  این  از  برخورداری  گفت که  توان 
ها منجر به  افزایش حس عزت نفس، ابراز وجود، افزایش  مهارت

گیری و احساس تنهایی های قاطعانه و کاهش انزوا  و گوشهرفتار
ا به طور مستمر های اجتماعی رنوجوانی که مهارت    (.41شود )می

استفاده قرار می به کار میمورد  به شایستگی  به  دهند، و  گیرند، 
یابی موفق طور قطع قادرند در ورود به گروه همساالن و دوست

شوند، تعاملی مثبت و متقابل با همساالن خود در کالس درس  
ای از رفتارهای اجتماع پسند در داشته باشند و همین طور  دامنه

بحث و  دهند.  گروه  نشان  خود  از  را  کالس  در  شده  ارائه  های 
توانند به منظور  های را که مربیان می راهبردهای ارتباطی مهارت

پرورش دادن گفتمان گفتگویی در کالس درس همراه با نوجوانان  
دهد. از طریق فراهم کردن امکان مشارکت  به کار برند  را ارئه می

ند روابط میان گروهی را  توانآموزان، بهتر میحقیقی برای دانش
به وجود آوردن محیط   نوبه خود در  به  نیز  این  تجربه کنند، که 
مشارکت  به عنوان  است.  موثر  با همساالن  تعامل  مساعد  های 

می ما  یادگیری  مجامع  در  ارائه  کنندگان  با  را  آموزش  توانیم، 
   (.42الگوهایی جهت گشودگی رابط اجتماعی همراه سازیم )

 

  گیرینتیجه
-های هر کشور محسوب میترین سرمایهآموزان مهمدانش

جانبه آنان باید به برنامه  شوند بنابراین جهت رشد مناسب و همه
کند پرداخته جانبه آنان کمک میریزی مناسبی که به رشد همه

آموزانی مواجهه  شود. معلمان در کالس درس خود همواره با دانش
ارتباط اجتماعی را ندارند،    شوند که کهارت مناسب در برقراریمی

شود که رشد مناسبی در بسیاری از ابعاد زندگی و همین باعث می
ها در  گونه مهارتدست نیابند، بنابراین با توجه به تاثیر مثبت این

شود  آموان پیشنهاد میفرایند اجتماعی کردن هر چه بهتر دانش
زشی فوق  ها را به عنوان یک واحد آموگونه مهارتکه آموزش این

که  درصورتی  زیرا  دهند.  قرار  استفاده  مورد  مدارس  در  برنامه 
ها با برنامه، منظم و به مستمر در طول دوره  آموزش این مهارت

آموزان و  جانبه دانش  آموزشی ارائه شود. موجب افزایش رشد همه
خانواده بین  مشارکت  و  مربیان  همکاری  و  مراقبان  معلمان،  ها، 

   شود.می

 

 ی سپاسگزار
آموزش و پرورش جهت اخذ مجوز انجام    1از مسئوالن ناحیه  

آموزانی که در پژوهش شرکت داشتند  پژوهش و همینطور دانش
 آوریم. کمال تشکر و قدردانی را به عمل می 
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