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چکیده
هدف کلی این تحقیق ،بررسی تأثیر عزتنفس و مهارتهاي اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان
دختر مقطع متوسطه است .در همین راستا ،تحقیق حاضر با روش کمی مبتنی بر تکنیک تحقیق پیمایشی
(همبستگی) انجام شده است .جامعه آماري این تحقیق را کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2
شهر تبریز تشکیل میدهند که تعداد آنها برابر  2932نفر است .حجم نمونه بهوسیله فرمول کوکران با درجه
دقت  5درصد و سطح اطمینان  35درصد برابر  993نفر محاسبه شده است .روش نمونهگیري طبقهاي
متناسب توأم با تصادفی ساده بود .براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند
( 23گویهاي) ،پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ ( 11گویهاي) و پرسشنامه مهارتهاي اجتماعی ایندربیتزن و
فوستر ( 93گویه اي) استفاده شد.
یافتههاي تحقیق نشان داد به ازاي هر  111نفر تقریباً  21/9نفرشان دچار اختالل اضطراب اجتماعی
هستند .همچنین میزان عزتنفس دانشآموزان دختر در سطح پایین و مهارتهاي اجتماعی آنها نیز در
سطح متوسط به باالتر ارزیابی شده است .نتایج بررسی فرضیهها نیز نشان داد که میزان عزتنفس
( sig=1/111با  )r=-1/72و مهارتهاي اجتماعی ( sig=1/111با  )r=-1/21دانشآموزان دختر بر میزان
اضطراب اجتماعی آنها تأثیر منفی و کاهشی دارد .طبق نتایج مدل ساختاري می توان گفت که تأثیر
عزتنفس در کاهش اضطراب اجتماعی بهمراتب بیشتر از مهارتهاي اجتماعی بوده و این دو متغیر
توانستهاند  22درصد از تغییرات اضطراب اجتماعی را مورد تبیین قرار دهند .همچنین ،نتایج حاکی از آن
است که میزان اضطراب اجتماعی برحسب متغیرهاي سن ،رشته تحصیلی و تحصیالت پدر و مادر یکسان
بوده و تفاوت مشاهده شده معنیدار تلقی نمیشود.
کلید واژهها :اضطراب اجتماعی ،مهارتهاي اجتماعی ،عزتنفس ،دانشآموزان دختر.
 -1دانشیار موسسه تحقیقات اجتماعی -جامعه شناسی  -بررسی مسایل اجتماعی در ایران ،دانشگاه تبریز
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،ایران
Email: k.koohi2011@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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 .4مقدمه و بیان مسئله
زندگی در عصر ارتباطات و اطالعات کامالً متفاوت از زندگی در جوامع سنتی فاقد تکنولوژي
ارتباطی و اطالعاتی است .بهگونهايکه انسان عصر حاضر با انواع مشکالت و مسایل درگیر
بوده و فشارهاي رسمی و غیررسمی ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی باعث شده است که
افراد دچار انواع اختالالت فردي و اجتماعی بشود که یکی از این اختالالت ،اضطراب
اجتماعی است .اضطراب اجتماعی یکی از شایعترین اختاللهاي کودکی و نوجوانی است.
اختالل اضطراب اجتماعی 1به ترس آشکار و پیوسته از موقعیتهاي اجتماعی یا عملکردي
اشاره دارد و از این باور فرد ناشی میشود که او در این موقعیتها به طرز خجالتآور یا
تحقیرآمیزي عمل خواهد کرد (رینگولد ،هربت و فرانکلین .)2119 ،2اختالل اضطراب
اجتماعی ،با ترسهاي اجتماعی پیوسته که آسیب در کارکردهاي شغلی تحصیلی و اجتماعی
افراد را در پی دارند ،مشخص می گردند (خیر و استوار .)1932 ،راپ 9معتقد است که
ا ختالل اضطراب اجتماعی در پیوستاري از شدت قرار میگیرد  .این پیوستار به ترتیب از نبود
اضطراب اجتماعی ،اضطراب اجتماعی پایین ،ترسها و اجتنابهاي اجتماعی (اضطراب
اجتماعی خاص) ،اختالل اضطراب اجتماعی فراگیر تا اختالل شخصیت اجتنابی قرار دارد.
تغییرپذیري در شیوع اختالل اضطراب اجتماعی میتواند به نقش متغیرهاي اجتماعی،
محیطی و فرهنگی در این اختالل مربوط باشد (محمدي ،رزگر ،امیدي و باقریان سرارودي،
 .)23 :1932بهطورکلی اختالل اضطراب اجتماعی که عموماً از حضور در جمع ناشی میشود
را نمیتوان جدا از اجتماع در نظر گرفت؛ اما در این میان برخی از عوامل اجتماعی بیشتر از
سایر عوامل بر این اختالل میتواند تأثیر داشته باشد .در همین راستا ،پژوهشها نشان
دادهاند که عزتنفس و مهارتهاي اجتماعی از عواملی هستند که منجر به تعدیل و کاهش
اضطراب اجتماعی میشود (خیرخواه ،مکاري ،نیسانی ،حسینی 1932 ،و وکیلیان ،قنبري،
هاشمآبادي ،طباطبایی.)1932 ،
افراد مبتال به اضطراب اجتماعی در مواجهه با موقعیتهاي اجتماعی جدید ،تمایل دارند
آنها را به شیوهاي تهدیدآمیز تعبیر کنند ،زیرا فرضهاي منفی دارند و تجربه پیامدهاي منفی
گوناگونی مانند افزایش اضطراب و عالئم فیزیکی را در موقعیتهاي اجتماعی داشتهاند .عالوه
بر این ،افراد مبتال بهطور انتخابی جنبههاي به خود ارجاع منفی از موقعیتهاي اجتماعی را به
1. Social Anxiety Disorder
2. Rheingold, Herbert & Franklin
3. Rapee
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یاد میآورند .همچنین برخی از افراد به هنگام حضور در موقعیتهاي اجتماعی آنچنان دچار
استرس میشوند که حتی در پیشبینی مواجهشدن با این موقعیتها شدیداً مضطرب
میشوند و از این موقعیتها اجتناب میکنند .این افراد دچار اضطراب اجتماعیاند و براي
کاهش اضطراب خود معموالً از موقعیتهاي مختلف اجتناب میکنند .اجتناب از افراد،
مکانها و تکالیفی که زندگی را مشکل میسازد اضطراب را موقتاً تسکین میدهد .افراد هرچه
بیشتر از این عوامل اضطراب زا اجتناب کنند ،بیشتر به سراغ آنها میآید .ازآنجاکه فرد
مضطرب بهطور دائم گوشبهزنگ است ،هیچوقت کامالً احساس آرامش نمیکند (سیمیاریان،
سیمیاریان و تدریس تبریزي.)97 :1939 ،
اضطراب اجتماعی در دانشآموزان با افزایش درجات مشکالت رفتاري مانند مدرسه
گریزي ،فرار از خانه و دروغگویی همراه است (استوار و رضویه .)1932 ،استورچ در تحقیق
خود استدالل کرده است که سن اوج این اختالل براي پسران  17تا  12سال و براي دختران
 17و  15سال بوده است (استورچ ،2117 ،1به نقل ازکایوند ،شفیعآبادي و سودانی:1933 ،
 .)5مطالعات همهگیرشناسی نشان مـیدهـد کـه تنهـا یـک چهـارم مبتالیان به اضطراب
فیزیک اجتماعی بهبـود مـییابنـد .ضـمن آنکه بهبـودي در بیمـاران بـا تحصیالت باالتر،
سن شروع باالتر و بدون همراهی بـا اخـتالالت روانـی دیگـر بیـشتر اسـت (راپی و
هیمبرگ ،1332 ،به نقل از وکیلیان ،قنبري و طباطبایی .)33 :1932 ،همچنین مطالعات
نشان داده است که میزان شیوع اضطراب اجتماعی بین  2تا  19درصد بوده است (محمدي
و همکاران .) 23 :1932 ،برخی از آمارها میزان شیوع اضطراب اجتماعی را در بین افراد
بهویژه نوجوانان  15–11درصد مطرح کردهاند (آلفانو )7 :2115 ،2و از این میزان بیش از 31
درصد از افرادي که دچار اضطراب اجتماعی بودند ،زمینه اختاللهاي دیگر نیز داشتند
(محمدي و همکاران .)23 :1932 ،این اختالل بسیار فراگیر و ناتوانکننده در سنین اوج
استقاللطلبی فرد بروز کرده و بهبود خود به خودي آن بسیار اندك است و با توجـه بـه
نقـش مهـم ایـن اخـتالل در عملکرد اجتماعی و شخصی فـرد ،درمـان هـراس اجتمـاعی
بهمنظور کاهش مشکالت فردي و ارتباطی ایـشان نیـز از اهمیـت زیادي برخوردار است
(وکیلیان ،قنبري و طباطبایی.)33 :1932 ،
آنچه مسلم است هیچکس قادر نیست بهتنهایی و بدون مساعدت دیگران نیازهاي خود را
مرتفع سازد ،ارتباط و کنش متقابل با دیگران بخش عظیمی از زندگی انسانها را تشکیل
1. Storech
2. Alfano
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میدهد .در سایه این کنش متقابل است که انسانها میتوانند با همکاري و تعاون زندگی را
برا ي همدیگر ممکن سازند .پس می توان گفت که افرادي که در جامعه انسانی زندگی
میکنند نمیتوانند و قادر نیستند از این ارتباطات دوري نمایند .افرادي که دچار اختالل
اضطراب اجتماعی هستند ،با دوري از مدرسه ،جامعه و گروه نمیتوانند مشکل خود را حل
نمایند .اگر اختالل اضطراب اجتماعی در افراد بهویژه در دانشآموزان درمان نشود ،امید به
آینده و پیشرفت تحصیلی آنها را تحتشعاع خود قرار میدهد ،بنابراین ،تشخیص و
شناسایی اضطراب اجتماعی و عوامل به وجود آورنده این اختالل در دانشآموزان بهویژه در
دخترآنکه بهدلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی شرایط حساس و خطرناکی دارند ضروري
است .با توجه به آنکه اختالل اضطراب اجتماعی معموالً در دوران نوجوانی آغاز و به اوج خود
میرسد ،محققین بر آن شدند تا به بررسی رابطه عزتنفس ،مهارتهاي اجتماعی و سن با
اضطراب اجتماعی در دانشآموزان دختر متوسط ناحیه  2آموزشوپرورش کالنشهر تبریز
بپردازد.
 .2مباني نظری
در تبیین مکانیزمهاي زیربنایی اختالل اضطراب اجتماعی ،الگوهاي نظري متعددي ارائه شده
است که عمدتاً بر نقش فرآیندهاي شناختی تأکید دارند (مسعودنیا .)1933 ،اضطراب
اجتماعی ،اختالل روانی شایعی است که میزان شیوع آن در طول زندگی  9تا  19درصد
برآورده شده است (سادوك و سادوك .)1935 ،ویژگیهاي تشخیصی اصلی آن ترس بارز و
پایدار از موقعیتهاي اجتماعی است که در آنها احتمال دستپاچگی براي شخص وجود
دارد.
هراس اجتماعی یکی از حاالت فرد در اجتماع است که در حوزه مطالعاتی جامعهشناسی
و روانشناسی اجتماعی است؛ این دو به «بررسی رفتار افراد در گروههاي اجتماعی»
میپردازند .هراس اجتماعی ،از دو جهت قابلتحلیل است یکی به معناي جامعهشناختی و
روانشناسی اجتماعی در تحلیل گروهها است .هراس اجتماعی به این معنی ،نوعی ترس
اجتماعی است که در جامعه فراگیر میشود و عارض بر گروههاي اجتماعی است .وقتی ترس
و هراس بر گروهی از مردم عارض میشود و در ذهن آنان رسوخ میکند ،هراس اجتماعی
ایجاد میشود .البته ازاینجهت که موضوع این ترس نیز باالخره انسانها است ،داراي بعد
روانی نیز هست؛ اما نه بهعنوان یک اختالل شخصیت فردي در اجتماع بلکه بهعنوان یک
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عارضه اجتماعی که بر انبوه جمعیت عارض شده است و از رفتار جمعی آنان انتزاع میشود
(کوئن )1933 ،و دیگري به معناي روانشناختی اجتماعی در تحلیل رفتار فرد در اجتماع
(محسنی )1931 ،است .ترس اجتماعی به معناي موردنظر روانشناسی اجتماعی ،نوعی
اختالل در شخصیت است که در چنین ترسی« ،وقتی شخص زیر نظر و توجه دیگران قرار
میگیرد ناراحت و سردرگم میشود؛ مانند ترس از سخن گفتن در حضور دیگران و
هنرنمایی کردن .اینگونه ترسها بیشتر در دوران نوجوانی رخ میدهد» .در این اختالل
اضطرابی ،موقعیتهاي اجتماعی کامالً ترسناك میشوند و شخص براي محافظت از خود
تحقیر و ناراحتی ،کامالً از آنها دوري میگزیند .این حالت روانی در بسیاري از موارد فرد را
به این نتیجه میرساند که زندگی ناامیدکننده است و در بدترین حالت ،این احساس ناامیدي
ممکن است به خودکشی بیانجامد (کوئن.)1933 ،
کالرك و ولز 1براساس مدل شناختی اختالل اضطراب اجتماعی افراد را به سه دسته
تقسیم میکنند .دسته اول کسانی هستند که استاندارهاي بسیار باالیی براي خود قرار
میدهند مثالً ضمن سخنرانی نباید حتی یک کلمه هم اشتباه کنم .دسته دوم افرادياند که
باورهاي مشروط درباره خود دارند .مثالً اگر هنگام سخنرانی مکث کنم ،دیگران فکر میکنند
که من احمقم؛ و باالخره دسته سوم کسانی هستند که باورهاي نامشروط درباره خود دارند؛
مانند من عجیبوغریب و شکستخورده هستم .داشتن چنین باورهاي باعث میشود تا افراد
جهان اجتماعی را خطرناك ادراك نمایند و بهطور طبیعی عالئم شناختی و رفتاري اضطراب
اجتماعی را تجربه نمایند .آنها معتقدند که چندین عامل باعث میشود تا افراد مبتال به
اضطراب اجتماعی نتوانند باورهاي خود را به بوته آزمایش بگذارند .عامل اصلی توجه متمرکز
بر خود 2و تمایل به دیدن خود بهعنوان شیء اجتماعی است .عامل دوم ،رفتارهاي
ایمنیبخش 9است .گر چه اضطراب با اجتناب از موقعیتهاي اجتماعی و عملکردي همراه
است ،تعداد کمی از این افراد از لحاظ اجتماعی کامل منزوي هستند .عامل مهم دیگري که
نه در جریان موقعیتهاي اجتماعی بلکه در پیشبینی این موقعیتها و حتی پس از وقوع
آنها رخ میدهد .این افراد قبل از ورود به موقعیتها ،اضطراب انتظاري شدیدي را تجربه
میکنند .در مجموع کالرك و ولز ادعا میکنند که توجه افراطی مبتالیان به اختالل اضطراب
اجتماعی بر خود باعث میشود تا به اطالعات مهم در اطراف کمتر توجه کنند ،ازاینرو
1. Clark and Wells
2. Self Focused
3. Safety behavior
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ممکن است آنها افرادي با مهارتهاي اجتماعی ضعیف به نظر برسند (محمدي و همکاران،
.)21-23 :1932
هالچین و ویتبورن معتقدند که ویژگی اصلی اضطراب اجتماعی ،ترس غیرمنطقی و شدید
از این است که رفتار فرد در موقعیتهاي اجتماعی مورد تمسخر یا انتقاد دیگران قرار گیرد.
افراد مبتال به این اختالل میدانند که ترسشان غیرمنطقی است ،بااینحال نمیتوانند جلوي
نگرانی خود را از اینکه دیگران مشغول بررسی دقیق آنها هستند ،بگیرند (هالجین و
ویتبورن.)1933 ،
اضطراب اجتماعی ،ناشی از محیطهاي اجتماعی و در نتیجه روابط بین فردي حاصل
میشود؛ چیزي که در اضطراب اجتماعی بهصورت نهفته وجود دارد ،ترس از ارزیابی نامناسب
دیگران است .مشخص است که مشکالت در روابط بین فردي مانند اضطراب اجتماعی،
حساسیت به اضطراب ،عزتنفس پایین و حساسیت بین فردي براي اواخر دوره نوجوانی
بسیار مهم است؛ چراکه اواخر دوره نوجوانی داراي پیامدهاي مهمی براي توسعه سالمت
جسمی ،روانی و اجتماعی در سراسر طول عمر انسان است .لذا ،در اواخر نوجوانی احساسات
اضطراب و اجتناب اجتماعی مربوط به احساس انزواي اجتماعی آنها است (عباسزاده و
علیزاده اقدم و موسوي .)27 :1939 ،سابقه طوالنی اجتناب اجتماعی ممکن است استفاده
شخص از فرصتهاي خود براي یادگیري مهارتهاي اجتماعی مناسب را محدود کند .در
نتیجه ،آموزش مهارتهاي اجتماعی براي افراد داراي اضطراب اجتماعی میتواند مفید باشد
(وکیلیان و همکاران .)1932 ،اسپنس و راپه 1در اشاره به نقش رفتارهاي اجتماعی ،اختالل
در عملکرد اجتماعی را که بهدلیل اضطراب رخ میدهد از مهارتهاي اجتماعی ضعیف
میدانند که به دلیل کمبود توانایی اجتماعی نظیر نقص دانش ،نقص در درونی کردن دانش
و عمل به آن پیش میآید .طبق مدل اسپنس و راپه ،کمبود توانایی اجتماعی نقش علی
کمتري در اختالل اضطراب اجتماعی دارد؛ اما ازآنجاییکه مهارت اجتماعی یک عامل دورنی
است ،بر روي محیط تأثیر خواهد گذاشت و در بلندمدت اضطراب اجتماعی را تحت تأثیر
قرار خواهد داد .این مدل همچنین به نقش عوامل فرهنگی در اضطراب اجتماعی تأکید کرده
است .معیارها و هنجارهاي فرهنگی در بروز اضطراب اجتماعی نقش ویژهاي دارند.
بهعبارتدیگر ،پیوستار زیربنایی اضطراب اجتماعی در فرهنگها به نسبت ثابت است؛ اما در
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فرهنگها ي مختلف اهمیت رفتار اجتماعی ،نقش جنسیت و تعریف مشکل متفاوت است
(محمدي و همکاران.)25 :1932 ،
در مدلهاي شناختی و رفتاري اختالل اضطراب اجتماعی ،مهارتهاي اجتماعی همواره
بهعنوان عامل در کاهش و افزایش اضطراب اجتماعی مطرح بوده است .مهارتهاي اجتماعی
اغلب بهعنوان مجموعه پیچیدهاي از مهارتها در نظر گرفته شده است که شامل ارتباط ،حل
مسئله و تصمیمگیري ،جرت ورزي ،تعامالت با همساالن و گروه و خودمدیریتی میشود
(النیس و فروسینی .)2113 ،1ماتسون 2و همکاران ( )2111مهارتهاي اجتماعی را بهعنوان
رفتارهاي قابلمشاهده و قابلاندازهگیري تعریف کردهاند که استقالل ،قابلیت پذیرش و کیفیت
مطلوب زندگی را بهبود میبخشند .این مهارتها براي سازش یافتگی و کارکرد بهنجار مهم
هستند و نارسایی در مهارتهاي اجتماعی بهطور نزدیکی با اختالالت روانی و مشکالت
رفتاري مرتبط هستند .مهارتهاي اجتماعی ،مجموعه رفتارهایی است اکتسابی که از طریق
مشاهده ،مدلسازي ،تمرین و بازخورد آموخته میشود و داراي ویژگیهاي زیر است و
رفتارهاي کالمی و غیرکالمی را در برمیگیرند و پاسخهاي مناسب و مؤثر را در بردارند،
بیشتر جنبه تعاملی داشته ،تقویت اجتماعی را به حداکثر میرسانند و براساس ویژگیها و
محیطی که فرد در آن واقعشده است ،توسعه مییابند و از طریق آموزش رشد میکنند
(وست وود.)75 :1933 ،
مهارتهاي اجتماعی که در خالل این درمان آموزش داده میشوند عبارتند از :ابراز وجود،
تماس چشمی ،ارتباط کالمی و غیرکالمی ،جرت ورزي ،کنترل خشم و پرداختن به
تعارضات .این آموزشها به افراد کمک میکند تا ارتباطات خود را بهبود ببخشند ،با دیگران
آسانتر رفتوآمد کنند و نیز اعتمادبهنفس بیشتري داشته باشد .با توجه به قابلیت
انعطافپذیري این رویکرد ،اینطور به نظر میرسد که تلفیق آموزش مهارتهاي اجتماعی
براي افرادي که کمبود مهارتهاي پایهاي دارند ،میتواند مؤثر باشد و اضطراب و اجتنابشان
را کاهش دهد و همینطور براي افرادي که کمبود مهارتهاي پایه نیز نداشته باشند
میتواند بهعنوان تسهیل گري براي افزایش خودکار آمدي ،توانایی مقابله با اضطراب و
اجتناب اجتماعی عمل کند (وکیلیان و همکاران.)1932 ،
تحقیقات نشان میدهد در طول سالهاي مدرسه  11تا  15درصد کودکان توسط
همساالن خود طرد میشوند و نیز امکان طرد مستمر در مراحل بعدي زندگی آنان وجود دارد.
1. Loannis & Efrosini
2. Matson
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علت این امر آن است که این دسته از کودکان مهارتهاي اجتماعی الزم را ندارند (بهپژوه،
سلیمانی ،افروز و لواسانی.)1933 ،
بیشتر روانشناسان بر این باورند که مهارتهاي اجتماعی مجموعه رفتارهاي فراگرفته و
قابلقبولی است که فرد را قادر میسازد با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از عکسالعملهاي
نامعقول اجتماعی خودداري کند (عابدي .)1931 ،اجزاء مهارت را فرایندهاي واحدي نظیر
نگاه ،تکان دادن سر ،یا رفتارهایی در روابط اجتماعی مانند سالم و خداحافظی تشکیل
میدهند .فرایندهاي اجتماعی به توانایی فرد در ایجاد رفتار ماهرانه براساس قواعد و اهداف
مربوطه و در پاسخ به بازخوردهاي اجتماعی اشاره دارد .این تمایز نیاز فرد را به نظارت بر
موقعیتها و تغییر رفتار در برابر واکنش سایر افراد میسنجند (ذکایی)1932 ،
یکی از دالیل اصلی که سبب میشود افراد محبوبیت نداشته باشند این است که این افراد
مهارتهاي اجتماعی مناسبی که میتواند آنها را دوستداشتنی جلوه دهد ،ندارند .آنها در
یک وضعیت دوسویه گرفتارند .از طرفی ،دانشآموزان بیدقت فرصتی براي تمرین مهارت
اجتماعی نمییابند و از طرف دیگر آنهایی که در مهارتهاي اجتماعی ضعیف هستند قادر
به برقراري دوستی نیستند (مویس و رینولدز.)22 :1931 ،
یکی دیگر از متغیرهایی که در میزان و شدت اختالل اضطراب اجتماعی دخالت دارد،
عزتنفس است .عزتنفس یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسانهاست که
در دهههاي اخیر مورد توجه بسیاري از روان شناسان و پژوهشگران امور تربیتی قرار گرفته
است .عزتنفس به معناي قضاوت شخص از ارزشمندي خود است و به نگرش فرد از خود
داللت میکند (ولیزاده.)1932 ،
کوپر اسمیت ،)1322( 1عزتنفس را ارزشیابی فردي میداند که عموماً با توجه به
خویشتن حفظ میشود .او چهار عامل اسنادي را براي رشد عزتنفس بیان میکند :نخستین
آن و مقدم بر تمام عوامل ،میزان احترام ،پذیرش و عالقهمندي است که فرد دریافت میکند.
دومین عامل ،تجربهها و موفقیتهایمان در زندگی و سومین عامل ارزشها و انتظاراتی است
که بر مبناي آن تجربهها را تفسیر میکنیم و چهارمین عامل ،چگونگی پاسخ به از دست دادن
ارزش است (شعاع کاظمی و جاوید .)1931 ،فرگوسن و همکاران اعتقاد دارند که عزتنفس،
اطمینان به خود و ارزش قائل شدن براي خود را به همراه میآورد .مردم منطبق با خودانگاره
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خود و توقعات خودشان و دیگران رفتار میکنند .تصور شخص از خودش تعیینکننده
سرنوشت او خواهد بود (فرگوسن و مازین.)31 :1932 ،
عزتنفس اجتماعی ،یعنی درجه ارزیابی مثبت-منفی یک فرد که درباره عضویت خود در
گروههاي اجتماعی دارد که این ارزیابی مبتنی بر ارزشهاي خود و درون دادهاي خودش از
دیگران و موقعیتهاي خاص است .عزتنفس بهطورکلی و عزتنفس اجتماعی بهطور خاص،
متأثر از کیفیت ارتباطات نزدیک با دیگران است (عنایت و آقاپور.)1933 ،
براندن نیز استدالل میکند که ازآنجاکه عزتنفس ،قطعیترین عامل در روند رشد روانی
فرد به شمار میرود و تأثیرات برجستهاي در جریان فکري ،احساسات ،تمایالت ،ارزشها و
هدفهاي وي دارد ،هر اندازه که فرد در کسب عزتنفس دچار شکست شود ،دستخوش
اضطراب ،تزلزل روانی و بدگمانی از خود ،حقیقت گریزي و احساس عدمکفایت از زندگی
میشود .فردي که از احساس خود ارزشمندي زیادي برخوردار است بهراحتی میتواند با
تهدیدها و وقایع اضطرابآور زندگی ،بدون تجربه برانگیختگی منفی و ازهمپاشیدگی روانی
رویارویی کند (براندن.)73 :1932 ،
 .4-2پیشینه تجربي
در راستاي نظریهها و مدلهاي تبینی اختالل اضطراب اجتماعی پژوهشهاي مختلفی در
مورد موضوع مطالعه انجام گرفته است .در زیر به برخی از تحقیقات انجام شده اشاره
میشود.
نظري و حسین پور ( ،)1932نشان دادند که آموزش مهارتهاي اجتماعی باعث کاهش
اضطراب و افزایش عزتنفس دانشآموزان گروه آزمایشی شد.
بساك نژاد ،اخالقی جامی ،زمستانی و زرگر ( ،)1939به این نتیجه دست یافتهاند که
آموزش گروهی مهارتهاي اجتماعی و درمان گروهی شناختی-رفتاري بر کاهش عالئم
اضطراب اجتماعی در دانشجویان تأثیر دارند.
برزگر بفروئی ،زارعی حسینآبادي و امیدیان ( )1935در تحقیق خود با این نتیجه
رسیدهاند که آموزش مهارتهاي ارتباطی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و مؤلفههاي آن،
یعنی ترس از ارز یابی منفی ،اجتناب و اندوه اجتماعی در موقعیت جدید و اجتناب و اندوه
عمومی در دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.
یافتههاي پژوهش عسگري ،امینی و صحبانی ( )1937در خصوص فوبیاي اجتماعی
دانشآموزان مقطع متوسطه ابهر نشان داد که جنسیت مؤنث ،سن ،تجرد ،کمجمعیت بودن
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خانواده ،تحصیالت کم والدین ،خانهدار بودن ،شغل آزاد پدر ،شهرنشینی و درآمد متوسط
خانواده با میزان شیوع باالي اختالل فوبیاي اجتماعی ارتباط دارند.
حسنوندعموزاده )1937( ،در پژوهشی دریافت که آموزش مهارتهاي زندگی ،موجب
کاهش معنادار نمرههاي اضطراب اجتماعی ،شیوه مقابله هیجانمدار و شیوه مقابله
اجتنابمدار و نیز افزایش معنادار نمرههاي شیوه مقابله مسئلهدار گروه آزمایش نسبت به
گروه گواه گردید.
نتایج تحقیق کایوند و همکاران ( )1933بر روي دانشآموزان پسر ناحیه  7شهر اهواز
نشان داد که آزموش مهارتهاي ارتباطی باعث کاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان
میشود.
وکیلیان و همکاران ( ،)1932نشان دادند که افزودن گروه درمانی شناختی رفتاري و
آموزش مهارتهاي اجتماعی در مقایسه گروه درمانی شناختی رفتاري ،سبب کاهش معنیدار
هراس اجتماعی در دانشجویان میشود.
حسنوند عموزاده ،عقیلی و حسنوند عموزاده ( ،)1932نشان داد که آموزش گروهی
شناختی–رفتاري عزتنفس میتواند بهعنوان روشی معنیدار و مؤثر براي افزایش سالمت
روان و کاهش اضطراب اجتماعی در نظر گرفته شود.
خزایی ،شعیري ،حیدري نسب و جاللی ( ،)1939به این نتیجه رسیدهاند که میزان
عزتنفس در دانشآموزان با سطوح جرت ورزي باال ،پایین و متوسط متفاوت است.
بلینی )2117( 1در پژوهش خود دریافت که همبستگی منفی بین مهارتهاي اجتماعی و
اضطراب اجتماعی وجود دارد .همچنین ارتباط غیرخطی متوسطی بین مهارتهاي همدلی و
اضطراب اجتماعی مشاهده شده است.
استراهان )2112( 2طی تحقیقی دریافت که افراد با اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد
غیرمضطرب داراي کنترل اجتماعی پایین و حساسیت اجتماعی باالتري هستند .دانشآموزان
مبتال به اضطرب اجتماعی در مهارتهاي کالمی ،گفتاري ،حضور در اجتماع و ارتباط کالمی
با دیگران دچار مشکل میشوند.
فارمر و کاشدان )2117( 9در بررسی بیثباتی عزتنفس در زندگی روزمره مبتالیان
اختالل اضطراب اجتماعی به این نتیجه رسیدهاند که مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی
1. Bellini
2. Strahan
3. Farmer and Kashdan
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در مقایسه با افراد سالم و بزرگسال بیثباتی بیشتري در خصوص ابزار وجود و عزتنفس
داشتند .همچنین حفظ حاالت مثبت و بهبود حالت منفی برایشان خیلی سخت بوده است.
چانگ ،زانگ و دینگ )2117( 1در بررسی عزتنفس و ترس از ارزیابی منفی بهعنوان
میانجی بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي و اضطراب اجتماعی در چین دریافتند که
خانوادههاي با پایگاه اقتصادي -اجتماعی پایین سطح باالیی از اضطراب اجتماعی را تجربه
میکنند و همچنین پایگاه اجتماعی -اقتصادي پایین دلیل عزتنفس پایین بوده و خود این
امر بهنوبه خود موجب افزایش ترس از ارزیابی منفی شده و در نهایت اضطراب اجتماعی را
باال میبرد.
آنچه از نظریهها و مدلهاي اختالل اضطراب اجتماعی و همچنین نتایج تحقیقات
برمیآید این است که اختالل اضطراب اجتماعی پدیدهاي است که بهوسیله یک علت
نمیتوان آن را مورد تبیین کافی قرار داد؛ بنابراین این پدیده نیز همانند سایر پدیدههاي
اجتماعی چندبعدي و چند علتی است که عزتنفس و مهارتهاي اجتماعی ،متغیرهاي
جمعیتی ،اجتماعی و فرهنگی نیز در تشدید آن دخیل هستند .بر همین اساس ،در تحقیق
حاضر طبق مفاهیم مندرج در نظریهها ،مدلها و تحقیقات ارتباط عزتنفس و مهارتهاي
اجتماعی در قالب مدل زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
مهارتهای
اجتماعي

اضطراب اجتماعي

عزت نفس

سن
مدل تبییني تحقیق

1. Cheng. Zhang. Dajun and Ding.
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 .2-2فرضیههای تحقیق
الف) فرضیههای اصلي

)1
)2
)9
)7
)5

بین میزان عزتنفس و میزان اضطراب اجتماعی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
بین میزان مهارتهاي اجتماعی و میزان اضطراب اجتماعی دانشآموزان رابطه
وجود دارد.
بین سن و میزان اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد.
سن از طریق مهارتهاي اجتماعی و عزتنفس بر اضطراب اجتماعی تأثیر دارد.
مهارتهاي اجتماعی از طریق عزتنفس بر اضطراب اجتماعی تأثیر دارد.

ب) فرضیههای فرعي

 )2میزان اضطراب اجتماعی برحسب رشته تحصیلی متفاوت است.
 )2میزان اضطراب اجتماعی برحسب تحصیالت پدر و مادر متفاوت است.
 .3روششناسي پژوهش
تحقیق حاضر براساس پارادایم کمی مبتنی بر روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده
است .از طرفی این پژوهش از نظر هدف ،کاربردي است .از نظر زمان نیز ،از نوع مقطعی
است.
جامعه آماري این تحقیق را کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه  2شهر تبریز
تشکیل میدهند که تعداد آنها برابر  2932نفر است .بهمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران با درجه دقت  5درصد و سطح اطمینان  35درصد استفاده شده است .بر این اساس
حجم نمونه برابر  911نفر بهدست آمد .براي افزایش دقت تعمیمپذیري نتایج تحقیق و
همچنین کاهش خطاي نمونهگیري ،تعداد نمونه تا  993نفر افزایش داده شد.
NS2t 2
2397  1.96 2  0.223
2053.454


 299.7  300
2 2
Nd  t S
[2397  0.052 ]  1.96  0.223
6.8525

n

در فرمول کوکران :N :تعداد جامعه آماري؛  S2 =1/299واریانس متغیر وابسته طبق مطالعه
مقدماتی؛  t =1/32سطح زیر منحنی احتمال %35؛  d = 1/15مقدار نهایی قابلقبول.
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روش نمونهگیري در این پژوهش طبقهاي تصادفی متناسب با حجم بوده است .1به این
صورت که هرکدام از مدارس بهعنوان یک طبقه مدنظر گرفته شده و از داخل هر مدرسه
بهتناسب تعداد دانشآموزان مدارس نمونه انتخاب گردید.
براي جمعآوري اطالعات الزم از پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (23
گویهاي) ،پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ ( 11گویه اي) و پرسشنامه مهارتهاي اجتماعی
ایندربیتزن و فوستر ( 93گویه اي) استفاده شد.
پرسشنامه اضطراب اجتماعي توسط واتسون و فرند :پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط
واتسون و فرند ( )1323بهمنظور تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی ساخته شده است.
این ابزار  53مادهاي داراي دو خرده مقیاس اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی
است .خرده مقیاس اجتناب اجتماعی  23ماده و خرده مقیاس ترس از ارزشیابی منفی 91
ماده است .این مقیاس براساس طیف لیکرت  2گزینهاي (از کامالً نادرست= 1تا کامالً
درست= )5نمرهگذاري شده است .پایایی این مقیاس توسط سازندگان آن  1/23و 1/37
برآورد شده است .کمترین نمره این مقیاس صفر و بیشترین آن  231بوده است.
پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ :پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ ) (RSESدر سال 1325
توسط روزنبرگ ساخته شد .این پرسشنامه متشکل از ده ماده است که احساسات مثبت و
منفی فرد درباره خودش را میسنجد .با توجه به اینکه ویژگیهاي روانسنجی این
پرسشنامه در پژوهش هاي مختلف بسیار مناسب گزارش شده است ،این پرسشنامه محبوبیت
زیادي بهخصوص در میان پژوهشگران دارد .براساس اظهارات سازنده آن ،این ابزار یک
مقیاس تک عاملی است هر چند در سالهاي گذشته بر دو عامل مثبت و منفی در آن تأکید
میکنند 11 .ماده این پرسشنامه در فرم اصلی و انگلیسی آن بهصورت چهار گزینهاي (کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم) نمرهگذاري میشود؛ اما در این تحقیق براساس طیف لیکرت 2
گزینهاي (از کامالً مخالف= 1تا کامالً موافق= )5نمرهگذاري شده است .کمترین نمره آن صفر
و بیشتر نیز  51بوده است .روزنبرگ باز پدیدآوري مقیاس را  1/3و مقیاسپذیري آن را 1/2
گزارش کرده است .رجبی ( )1932نیز در سنجش پایایی این مقیاس در بین دانشجویان
مقدار آن را  1/37برآورد کرده است.

 .1علت استفاده از این نوع نمونهگیري همگنی جامعه آماري یعنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه بوده است .اگر واریانس
دورن طبقات کمتر از واریانس برون طبقات باشد از نمونهگیري طبقهاي و در غیر این صورت از نمونهگیري خوشه اي (براي جمعیت
یک شهر که ناهمگن هستند) استفاده میشود.
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پرسشنامه مهارتهای اجتماعي ايندربیتزن و فوستر :پرسشنامه مهارتهاي اجتماعی
نوجوانان ) (TISSتوسط ایندربیتزن و فوستر ( )1332ساخته شده است که از  93گویه و 2
خرده مقیاس رفتارهاي اجتماعی مطلوب ( 21سوال) و رفتارهاي غیراجتماعی ( 13سؤال)
تشکیل شده است که بهمنظور بررسی میزان مهارتهاي اجتماعی در نوجوانان بکار میرود.
پرسشنامه براساس طیف لیکرت  2گزینهاي (از اصالً درست نیست= 1تا همیشه درست
است= )5نمرهگذاري شده است .این پرسشنامه حاوي گویههاي معکوس نیز است .در
سؤاالت معکوس نمرهگذاري بهصورت (از اصالً درست نیست= 5تا همیشه درست است=)1
است .سؤاالتی که بهصورت معکوس نمرهگذاري میشوند عبارتند از-17-19-12-3-2-5 :
 .92-92-22-22-21-21-13-12نمرات باال در این مقیاس نشاندهنده مهارت اجتماعی
باال است و برعکس .پایایی پرسشنامه توسط سازندگان آن براي بخش منفی  1/22و براي
بخش مثبت آن  1/33برآورد شده است .کمینه نمره طیفی این مقیاس صفر و بیشینه آن
 135بوده است.
با توجه به استاندارد بودن پرسشنامهها ،روایی و پایایی آنها مورد تأیید است .بااینوجود
روایی محتواي پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید این حوزه بررسی گردید .جهت بررسی
پایایی پرسشنامه ،از آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفاي کرونباخ براي اضطراب
اجتماعی برابر  ،1/32براي عزتنفس برابر  1/22و براي مهارتهاي اجتماعی برابر  1/31به
دست آمد .با توجه به اینکه ضرایب آلفاي کرونباخ پرسشنامهها بزرگتر از مقدار استاندارد
 1/2است نتیجه گرفته میشود پرسشنامهها از پایایی درونی خوبی برخوردار است.
جدول  :4نتايج تحلیل پايايي پرسشنامههای استاندارد

پرسشنامه

تعداد گويه

آلفای کل

اضطراب اجتماعی

53

1/32

عزتنفس

11

1/22

مهارتهاي اجتماعی

93

1/31

 .1يافتههای پژوهش
از کل نمونه مورد بررسی 21/2 ،درصد پایه اول 92/9 ،درصد پایه دوم 22/3 ،درصد پایه
سوم و  15/1درصد پیشدانشگاهی هستند .رشته تحصیلی  21/2درصد عمومی29/2 ،
درصد انسانی 92/5 ،درصد تجربی و  29/1درصد ریاضی است .شغل پدر  21/7درصد
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کارمند 53/3 ،درصد آزاد 3/3 ،درصد بازنشسته 9/3 ،درصد کارگر 9/9 ،درصد فرهنگی و 9
درصد نظامی است .مادر  32/3درصد خانهدار و  12/2درصد شاغل است .تحصیالت پدر 2/7
درصد بیسواد 12/2 ،درصد ابتدایی 21/3 ،درصد راهنمایی 97/2 ،درصد دیپلم 3/2 ،درصد
فوقدیپلم 17/2 ،درصد لیسانس و  5/2درصد فوقلیسانس و باالتر است .تحصیالت مادر 2/1
درصد بیسواد 12/1 ،درصد ابتدایی 29/1 ،درصد راهنمایی 71/7 ،درصد دیپلم 5/2 ،درصد
فوقدیپلم 3/2 ،درصد لیسانس و  2/2درصد فوقلیسانس و باالتر است.
جدول  :2توزيع فراواني متغیرهای زمینهای
درصد

رشته تحصیلي

فراواني

درصد

پايه تحصیلي

فراواني

اول

21

21/2

عمومی

21

21/2

دوم

122

92/9

انسانی

31

29/2

سوم

31

22/3

تجربی

111

92/5

پیشدانشگاهی

51

15/1

ریاضی

23

29/1

کل

993

111/1

کل

993

111/1

تحصیالت پدر

فراوانی

درصد

تحصیالت مادر

فراوانی

درصد

بیسواد

3

2/7

بیسواد

2

2/1

ابتدایی

79

12/2

ابتدایی

57

12/1

راهنمایی

27

21/3

راهنمایی

23

29/1

دیپلم

112

97/2

دیپلم

171

71/7

فوقدیپلم

23

3/2

فوقدیپلم

13

5/2

کارشناسی

73

17/2

کارشناسی

91

3/2

ارشد و باالتر

13

5/2

ارشد و باالتر

3

2/2

کل

993

111/1

کل

993

111/1

نتایج تحلیل توصیفی متغیرهاي اصلی تحقیق نشان میدهد که میانگین اضطراب
اجتماعی بهصورت خام برابر  53/32و بهصورت درصدي  21/9برآورد شده است .این میزان
از اضطراب اجتماعی نشان میدهد که از هر  111دانشآموز بهطور متوسط  21/9نفرشان به
اختالل اضطراب اجتماعی دچار هستند .میانگین عزتنفس نیز برابر  15/39و به شکل
درصد  91/22تخمین زده شده است .این میزان از عزتنفس بیانگر آن است که عزتنفس
دانشآموزان در سطح متوسط به پایین قرار دارد .همچنین ،میانگین مهارتهاي اجتماعی
مساوي  129/27و بهصورت درصدي نیز  29/5برآورد شده است؛ بنابراین میتوان گفت که
میزان مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان دختر در سطح متوسط به باال قرار دارد .مقدار
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چولگی و کشیدگی متغیرها نشان میدهد که میانگین نمونه از اعتبار کافی براي برآورد
میانگین جامعه برخوردار است.
جدول  :3جدول شاخصهای توصیفي متغیرهای تحقیق

تعداد

میانگین

میانگیندرصدی

انحراف معیار

چولگي

کشیدگي

مهارتهاي اجتماعی

993

129/27

29/5

21/171

-1/223

-1/239

27

121

حداقل

عزتنفس

993

15/39

91/22

3/393

1/219

1/222

1

73

حداکثر

اضطراب اجتماعی

993

53/32

21/9

12/317

-1/125

1/913

11

111

متغیرها

نتایج تحلیل همبستگی متغیرهاي تحقیق نشان داد که امال ،بین متغیرهاي عزتنفس و
مهارتهاي اجتماعی با اضطراب اجتماعی همبستگی معنیداري ( )Sig=1/111وجود دارد.
ثانیه ،نوع همبستگی مشاهده شده بین آنها معکوس و منفی است .بهعبارتدیگر ،با افزایش
در میزان عزتنفس و مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان دختر از میزان اختالل اضطراب
اجتماعی آنها کاسته میشود و برعکس .ثالثاً ،شدت همبستگی مشاهده شده بین متغیرها
حاکی از آن است که متغیر عزتنفس ( )r= -1/72و اضطراب اجتماعی همبستگی نسبتاً
قوي باهمدیگر داشته و همبستگی مهارتهاي اجتماعی ( )r= -1/21و اضطراب اجتماعی در
سطح متوسط رو به پایین بوده است.
آزمون همبستگی بین سن و اضطراب اجتماعی بهوسیله ضریب همبستگی پیرسون نشان
داد که بین سن و اضطراب اجتماعی در سطح اطمینان  35درصد همبستگی معنیداري
وجود ندارد؛ بنابراین ،می توان گفت که این دو متغیر مستقل از هم بوده و هم تغییري
مشترکی ندارند .الزم به توضیح است که علت رد این فرضیه میتواند ناشی از دامنه محدود
سن در تحقیق باشد .اگر دامنه سنی کل جمعیت را شامل میشود ،چه بسا همبستگی آنها
معنیداري بهدست میآمد.
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جدول  :1نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین متغیرهای تحقیق
متغیرها
عزتنفس

مهارتهاي اجتماعی

سن

اضطراب اجتماعي
ضریب همبستگی

-1/72

سطح معنیداري

1/111

تعداد

993

ضریب همبستگی

-1/21

سطح معنیداري

1/111

تعداد

993

ضریب همبستگی

-1/17

سطح معنیداري

1/722

تعداد

993

یافتههاي حاصل از تحلیل واریانس میزان اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر به
تفکیک سطح تحصیالت پدر و مادر نشان داد میزان اختالف در اختالل اضطراب اجتماعی
دانشآموزان دختر برحسب سطح تحصیالت والدین معنیدار نیست؛ زیرا سطح معنیداري
آزمون تحلیل واریانس یکطرف براي تحصیالت پدر ( )sig=1/131و مادر ()sig=1/211
بزرگتر از سطح معنیداري  1/15بوده است؛ بنابراین ،می توان ادعا کرد که میزان اضطراب
اجتماعی دانشآموزان دختر برحسب تحصیالت والدین یکسان بوده و تفاوت مشاهده شده
در سطح اطمینان  35درصد معنیداري تلقی نمیشود .همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان
داد که پایینترین و باالترین میزان اختالل اضطراب اجتماعی بهترتیب در میان دانشآموزان
رشته علوم انسانی و اول عمومی مشاهده شده است؛ اما این میزان اختالف مشاهده شده در
سطح اطمینان  35درصد اختالف معنیداري نبوده ( )sig=1/321و می توان گفت که میزان
اختالل اضطراب اجتماعی برحسب رشته تحصیلی دانشآموزان یکسان بوده است.
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جدول  :1نتايج آنالیز واريانس برای مقايسه اضطراب اجتماعي برحسب تحصیالت پدر و
متغیرها

تحصیالت
پدر

تحصیالت
مادر

رشته
تحصیلی

انحراف

گروهها

تعداد

میانگین

بیسواد

3

25/51

12/513

ابتدایی

79

22/53

12/115

راهنمایی

27

53/52

15/311

دیپلم

112

53/27

13/539

فوقدیپلم

23

52/39

12/321

لیسانس

73

53/12

12/755

فوقلیسانس و باالتر

13

73/21

15/393

بیسواد

2

53/1

12/329

ابتدایی

57

22/15

11/391

راهنمایی

23

22/15

12/111

دیپلم

171

52/25

12/229

فوقدیپلم

13

57/33

12/219

لیسانس

91

52/95

21/295

فوقلیسانس و باالتر

3

73/11

21/131

عمومی

21

21/21

15/371

انسانی

31

53/11

12/132

تجربی

111

53/25

12/332

ریاضی

23

53/12

12/212

معیار

سطح معني

مقدار F

داری

1/339

1/131

1/713

1/211

1/259

 .4-1مدل ساختاری میزان اختالل اضطراب اجتماعي دانشآموزان دختر

مادر4

1/321

2

پس از طی مراحل مختلف تدوین مدل معادالت ساختاري و اصالح مسیرهاي اثرگذاري
متغیرهاي مدل بر میزان اختالل اضطراب اجتماعی در نهایت مطلوبترین مدل معادالت
ساختاري جهت تبیین میزان اختالل اضطراب اجتماعی در بین دانشآموزان دختر مقطع
متوسطه تدوین شد .مدل ساختاري نهایی و برازش شده توسط دادههاي تحقیق در سطح
مناسبی از نظریهها و تحقیقات انجام شده حمایت کرده و مدل مناسبی براي تبیین میزان
اختالل اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر محسوب میشود؛ زیرا امال ،کاي اسکوایر مدل
معنیدار نبوده و مقدار  RMSEAنیز نزدیک صفر است .ثانیه AIC،و  CAICمدل نسبت به
 .1آمارههاي آزمون با فرض برابري واریانس گزارش شده است .چون لونز تست و مقدار  Fآن معنیدار نبود.
 .2استقالل خطاها به وسیله دربین واتسون ،چند همخطی به وسیله  VIFو تولرانس و همبستگی مرتبه صفر ،وجود دادههاي پرت
بهوسیله آزمون ماهانالوبیس ،کوك ،الورج بررسی شده است .همگی فرضیهها نشان از داشتن مجوز براي انجام تحلیل مدل ساختاري
بود.
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مدلهاي مستقل و اشباع مقادیر کمتري دارند .ثالثاً ،شاخصهاي برازش نسبی
() NFI,NNFI,CFI,IFI,RFIو برازش مطلق () GFI,AGFI,PGFIدر سطح مناسب و
قابلقبولی هستند؛ بنابراین می توان گفت که مدل معادالت ساختاري برازش شده مدل
مناسبی براي تبیین تغییرات میزان اختالل اضطراب اجتماعی بوده و این مدل توانسته
بهطور معنیداري  22درصد از تغییرات آن را مورد تبیین قرار دهد.
جدول  :1شاخصهای برازش مدل ساختاری میزان اختالل اضطراب اجتماعي دانشآموزان دختر
شاخصهای کلي
ضریب تبیین
R2
مقدار T
کاي اسکویر
درجه آزادي
RMSEA
سطح معنیداري

1/22
12/32
1/22
1
1/111
1/21223

شاخص معیار اطالعات
 AICشکل
 AICشکل مستقل
 AICشکل اشباع
 CAICشکل
 CAICشکل
مستقل
 CAICشکل اشباع

13/22
33/51
21/1
21/23
112/23
23/29

4

شاخص برازش

شاخص برازش

نسبي

مطلق

NFI
NNFI
PNFI
CFI
IFI
RFI

1/1
1/1
1/121
1/1
1/1
1/33

GFI
AGFI
PGFI

1/1
1/1
1/11

1. RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation),AIC(Akaikes Information Criterion),
CAIC(Consistent Version of AIC),NFI(Normed Fit Index),NNFI(Non-Normed Fit Index), PNFI
(parsimony Normed Fit Index), CFI (Comparative Fit Index) IFI(Incremental Fit Idex),RFI
(Relative Fit Index), GFI(Goodness of Fit Index),AGFI(Adjusted Goodness of Fit
)Index),PGFI(parsimony Goodness of Fit Index

412

بررسی تأثیر عزت نفس و مهارتهای اجتماعی بر اضطراب اجتماعی

دياگرام  :4مدل ساختاری اصالحشده و نهايي اضطراب اجتماعي با ضرايب استاندارد

دياگرام  :2مدل ساختاری اصالحشده و نهايي اضطراب اجتماعي با مقدار T

 = y .1میزان اضطراب اجتماعی =x1 ،سن =x2 ،میزان مهارتهاي اجتماعی =x3 ،میزان عزت نفس.

4
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مدل تدوینی براي تبیین تغییرات میزان اختالل اضطراب اجتماعی در بین دانشآموزان
دختر نشاندهنده تأثیر معنیدار متغیر بیرونی میزان مهارتهاي اجتماعی و متغیر درونی
میزان عزتنفس بر میزان اختالل اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر است .نتایج حاصل از
تحلیل ضرایب مسیر در مدل نشان میدهد که اثرات مستقیم همه متغیرهاي مدل بر میزان
اختالل اضطراب اجتماعی بهجز متغیر سن معنیدار بوده است .در مدل ساختاري تدوینشده
مهمترین عاملی که تأثیر مستقیم آن در بین عوامل دیگر بر میزان اختالل اضطراب اجتماعی
شایان توجه است ،متغیر درونی عزتنفس ( )-1/72تلقی میشود .هر دو متغیر مهارتهاي
اجتماعی ( )-/21و عزتنفس دانشآموزان تأثیر منفی و معکوسی بر میزان اختالل اضطراب
اجتماعی دارند؛ بنابراین می توان گفت متغیرهاي مهارتهاي اجتماعی و عزتنفس در نقش
کاهنده اضطراب اجتماعی ظاهر میشوند.
در مدل مسیر اثر غیرمستقیم متغیرها بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان قابلتوجه نبوده
و معنیدار تلقی نمیشود .بهعبارتدیگر ،اثر غیرمستقیم مهارهاي اجتماعی از طریق مسیر
عزتنفس بر اضطراب اجتماعی معنیدار نیست ،زیرا مقدار  tاین مسیر کمتر از  1/32بوده
است .همچنین نکته مهمی ک ه در مدل مسیر وجود دارد ،این است که اثر غیرمستقیم متغیر
سن از طریق مهارتهاي اجتماعی و عزتنفس بر میزان اختالل اضطراب اجتماعی بوده
است .اثر سن از طریق مسیر متغیر عزتنفس بیش از مسیر مهارتهاي اجتماعی است؛ اما
بااینحال اثر غیرمستقیم متغیر سن بر میزان اختالل اضطراب اجتماعی معنیداري نبوده
است؛ زیرا درکل  -/12بر میزان اختالل اضطراب اجتماعی تأثیرگذار است.
در مجموع براساس اثرات کل در مدل ساختاري ،متغیر عزتنفس داراي بیشترین تأثیر
( )-1/72معنیدار و متغیر مهارتهاي اجتماعی داراي کمترین تأثیر ( )-1/21بر میزان
اختالل اضطراب اجتماعی هستند .تأثیر سن نیز چه مستقیم و چه غیرمستقیم معنیداري
نبوده است.
جدول  :1اثرات متغیرهای تحقیق بر میزان اختالل اضطراب اجتماعي در میان دانشآموزان دختر
اثرات و متغیرها

عزتنفس

مهارتهای اجتماعي

سن

اثر مستقیم

-1/72

-1/21

-

اثر غیرمستقیم

1

-1/11

-1/12

اثر کل

-1/72

-1/21

-1/12

مقدار T

12/32

ضريب تبیین

1/22
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نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از تحلیل توصیفی تحقیق نشان داد که به ازاي هر  111نفر تقریباً 21/9
نفرشان دچار اختالل اضطراب اجتماعی هستند .همچنین میزان عزتنفس دانشآموزان
دختر در سطح پایین و مهارتهاي اجتماعی آنها نیز در سطح متوسط به باالتر ارزیابی شده
است .نتایج بررسی فرضیهها نیز نشان داد که میزان عزتنفس و مهارتهاي اجتماعی
دانشآموزان دختر بر میزان اضطراب اجتماعی آنها تأثیر منفی و کاهشی دارد .این یافته
تحقیق با مدل شناختی کالرك و ولز مطابقت دارد .کالرك و ولز ،براساس مدل شناختی
اختالل اضطراب اجتماعی افراد را به سه دسته افراد با استانداردهاي باال ،با باورهاي مشروط
و با باورهاي نامشروط تقسیم میکنند و معتقدند که افرادي که چنین باورهایی دارند جهان
اطراف خود را تیرهوتار میبینند ،ازاینرو ،توجه بیشتر به اختالل اضطراب اجتماعی آنها را
از جهان بیرونی دور کرده و باعث میشود که آنها افرادي با مهارتهاي اجتماعی ضعیف به
نظر برسند .در همین راستا ،اسپنس و راپه ،در چهارچوب مدل شناختی ،کمبود توانایی
اجتماعی را بهعنوان علت اختالل اضطراب اجتماعی مطرح میکند .عالوهبر آن ،آنها بر
نقش محیط اجتماعی و فرهنگ در اضطراب اجتماعی نیز تأکید ورزیدهاند .اینطور به نظر
میرسد که تلفیق آموزش مهارتهاي اجتماعی براي افرادي که کمبود مهارتهاي پایهاي
دارند ،میتواند مؤثر باشد و اضطراب و اجتنابشان را کاهش دهد و همینطور براي افرادي که
کمبود مهارتهاي پایه نیز نداشته باشند میتواند بهعنوان تسهیل گري براي افزایش خودکار
آمدي ،توانایی مقابله با اضطراب و اجتناب اجتماعی عمل کند .بررسی نتایج تحقیقات داخلی
و خارجی انجام شده نیز بر یافتههاي تحقیق حاضر مهر تأیید میزنند .بهعبـارتدیگر،
بساكنژاد و همکاران ( ،)1939نشان دادند آموزش گروهی مهارتهاي اجتماعی و درمان
گروهی شناختی – رفتاري بر کاهش عالئم اضطراب اجتماعی در دانشجویان تأثیر دارند.
کایوند و همکاران ( ،)1939نشان دادند آموزش مهارتهاي ارتباطی باعث کاهش اضطراب
اجتماعی و مؤلفههاي آن یعنی اجتناب و پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی
دانشآموز ان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است .نظري و حسین پور (،)1932
نشان دادند آموزش مهارتهاي اجتماعی باعث کاهش اضطراب و افزایش عزتنفس
دانشآموزان گروه آزمایشی شد .نیسی و شهنی ییالق ( ،)1931به این نتیجه رسیدند که
آموزش ابراز وجود در دانشآموزان مضطرب سال اول موجب افزایش رفتار جرت وزانه آنها
میشود و همچنین این آموزش باعث کاهش اضطراب اجتماعی آنان میشود .وکیلیان و
همکاران ( ،)1932نشان دادند که آموزش مهارتهاي اجتماعی سبب کاهش معنیدار هراس
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اجتماعی در دانشجویان میشود .همچنین نتایج تحقیقات خارجی همانند بلینی ()2117
فارمر و کاشدان ( )2117و استراهان ( )2112بیانگر این است که مهارتهاي اجتماعی و
آموزش آن به افراد منجر به کاهش اختالل اضطراب اجتماعی میگردد.
طبق نتایج تحقیق عزتنفس نیز یکی از عوامل کاهنده میزان اختالل اضطراب اجتماعی
در بین دانشآموزان دختر است .عزتنفس تا حدي ناشی از ارزیابی دیگران است .هیچ
انسانی در ارزیابی از خود یک جزیرهي تنها نیست که فقط خودش قائل است ،افرادي در
زندگی او بودهاند که با توجه به احترام با او رفتار نمودهاند و اگر او خود را دستکم میگیرد،
افراد مهم دیگر بهصورت یکشی با او رفتار میکنند .عزتنفس یا برداشت و قضاوتی که افراد
از خود دارند تعیینکننده چگونگی برخورد آنها با مسائل مختلف است .داد پور و همکاران
( )1931از عزتنفس بهعنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب یاد کردهاند .استوارت1
نقشها و الگوهاي پذیرفته شده اجتماعی را بهعنوان یکی از اجزاي عزتنفس معرفی کرده و
مینویسد محدودیت یا ناتوانی در ایفاي این نقشها و الگوها میتواند سبب تغییر در میزان
عزتنفس شود (خیرخواه و همکاران .)1932 ،کوپر ( )1322عزتنفس باال در فرد ایجاد
احساس اعتمادبهنفس کرده و این احساس وي را قادر به تطابق با شرایط سخت مینماید.
بنابراین ،اضطراب اجتماعی و احتمال بروز آن کاهش مییابد .همچنین باندورا بر این باور
است که خودکارآمدي نقش مهمی را در عملکردهاي فرد بازي میکند .افرادي که داراي
خودکارآمدي باال هستند در شرایط و موقعیتهاي جدید بهراحتی و با اطمینان ظاهر
میشوند .درحالیکه افراد با خودکارآمدي پایین چنین احساسی نداشته و احساس شکست
خوردن دارند .در همین چارچوب براندن نیز ادعا میکند که عزتنفس ،مهمترین عامل در
روند رشد روانی فرد بهشمار میرود .فردي که از احساس ارزشمندي باالتري برخوردار
هستند بهراحتی میتواند با تهدیدها و وقایع اضطرابآور زندگی بدون نگران روبهرو شوند.
چیزي که تحقیق حاضر نیز نشان داده است .عالوه بر آن ،نتایج تحقیق حاضر با نتایج
تحقیقات خزایی و همکاران ( ،)1939حسنوند عموزاده ( )1932و خیرخواه و همکاران
( )1932همسو است .خزایی و همکاران ( ،)1939به این نتیجه رسیدهاند که میزان
خودکارآمدي و عزتنفس در دانشآموزان با سطوح جرت ورزي باال ،پایین و متوسط متفاوت
است .آزمودنیهاي داراي جرأتورزي باال ،خودکار آمدي و عزتنفس بیشتري را نسبت به
گروه داراي جرأتورزي پایین گزارش میکنند .حسنوند عمو زاده ( ،)1932به این نتیجه
رسیده است که میانگین نمرات گروه آزمایش در اضطراب اجتماعی پس از دریافت آموزش
1. Stuart
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گروهی عزتنفس ،در مقایسه با میانگین نمرات پیشآزمون و در مقایسه با گروه گواه،
کاهش معناداري داشته است .خیرخواه و همکاران ( )1932ارتباط معکوس و معناداري را
بین اضطراب و عزتنفس دانشآموزان نشان داد .فارمر و همکاران ( )2117نیز در تحقیق
خود ادعا کردهاند که پایداري عزتنفس در زندگی مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی
میتواند اضطراب آنها را کاهش داده و حاالت مثبت را تقویت و حاالت منفی را کاهش
دهد .مشابه نتایج تحقیق فارمر و همکاران ،چانگ و همکاران ( )2117نیز به این نتیجه
دست یافتند که ترس از ارزیابی منفی در نهایت اضطراب اجتماعی را باال میبرد.
در مجموع آنچه از نتایج تحقیق برمیآید این است که عزتنفس و مهارتهاي اجتماعی
از عوامل اصلی کاهنده اختالل اضطراب اجتماعی در بین دانشآموزان دختر بوده است؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود از روشهاي فعال تدریس مانند مشارکتی ،همیاري و ایفاي نقش
جهت کاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان استفاده شود .عالوهبر آن ،کارگاههاي عزتنفس
و مهارتهاي اجتماعی با هدف ارتقاء آن در میان دانشآموزان توسط عوامل و دست اندکاران
آموزشوپرورش در دستور کار قرار گرفته و در نهایت ،همکاري مدارس با مراکز مشاوره در
این زمینه نیز خالی از لطف نخواهد بود.

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال هفتم -شماره  – 31پاییز و زمستان 411 3117

منابع
استوار ،صغري و رضویه ،اصغر (« .)1932بررسی ویژگیهاي روانسنجی مقیاس اضطراب اجتماعی براي
نوجوانان ( )SAS-Aجهت استفاده در ایران» ،روشها و مدلهاي روانشناختی.23-23 :)12(9 ،
براندن ،ناتافیل ( .)1932روانشناسی عزتنفس ،ترجمه :مهدي قراچه داغی ،تهران :انتشارات نخستین.
برزگر بفروئی ،کاظم؛ زارعی حسینآبادي ،مهدي و امیدیان مرتضی (« .)1935اثربخشی آموزش
مهارتهاي ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کمتوان ذهنی» ،روانشناسی افراد استثنایی،
.133-123 :)21( 2
بساك نژاد ،سودابه؛ اخالقی جامی ،لیلی؛ زمستانی ،مهدي و زرگر ،یداله (« .)1939مقایسه تأثیر گروهی
مهارتهاي اجتماعی و گروه درمانشناختی رفتاري در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان ،مجله
پزشکی ارومیه.131-122 :)9(25 ،
بهپژوه ،احمد؛ سلیمانی ،منصور؛ افروز ،غالمعلی و غالمعلی لواسانی ،مسعود (« .)1933تأثیر آموزش
مهارتهاي اجتماعی بر سازگاري اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دیرآموز» ،فصلنامه
نوآوريهاي آموزشی.22-3 :)9(3 ،
حسنوند عموزاده ،مهدي (« .)1937تأثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر عالئم اضطراب اجتماعی و
شیوههاي مقابلهاي با استري در نوجوانان خانوادههاي تحت پوشش سازمان بهزیستی» ،پژوهشهاي
علوم شناختی و فناوري.92-21 :)1(5 ،
حسنوند عموزاده ،مهدي؛ عقیلی ،محمدمهدي و حسنوند عموزاده ،معصومه (« .)1932اثربخشی آموزش
گروهی شناختی-رفتاري عزتنفس بر اضطراب اجتماعی و سالمت روان نوجوانان مضطرب
اجتماعی» ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي.92-22 :)2(17 ،
خزایی ،فاطمه؛ شعیري ،محمدرضا؛ حیدري نسب ،لیال و جاللی ،محمدرضا (« .)1939مقایسه میزان
خود کارآمدي ،عزتنفس ،اضطراب اجتماعی ،کم رویی و پرخاشگري در دانشآموزان دبیرستانی با
سطوح جرت ورزي متفاوت» ،دوماهنامه فیض.293-223 :)9(13 ،
خیر ،محمد و استوار ،صغري (« .)1932ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیريهاي شناختی در
نوجوانان» ،روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،سال  ،19شماره .252-229 ،9
خیرخواه ،معصومه؛ مکاري ،هدا؛ نیسانی ،لیال؛ حسینی ،آقا فاطمه (« .)1932ارتباط اضطراب و عزتنفس
در دختران نوجوان» ،نشریه پرستاري ایران.23-13 :)39(22 ،
ذکایی ،محمدسعید (« .)1932مهارتهاي ارتباطی در پژوهش اجتماعی» ،رشد آموزش علوم اجتماعی،
.92-99 :)1(12
رجبی ،غالمرضا (« .)1932سنجش پایایی و روایی مقیاس عزتنفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول
دانشگاه شهید چمران» ،پژوهشهاي تربیتی و روانشناختی.73-99 :)2(9 ،
سادوك ،بنجامین جیمز؛ سادوك ،ویرجینیا ( .)1935درستنامه روانپزشکی بالینی ،ترجمه :محسن
ارجمند ،تهران :انتشارات ارجمند.

411

بررسی تأثیر عزت نفس و مهارتهای اجتماعی بر اضطراب اجتماعی

سیمیاریان ،کوثر ،سیمیاریان ،قاسم و تدریس تبریزي ،معصومه (« .)1939بررسی تأثیر آموزش
مهارت هاي ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردي دانشآموزان دختر رشته
ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستانهاي شهر تهران» ،پژوهشهاي کاربردي در روانشناسی:)2(1 ،
.75-99
عابدي ،احمد ( .)1931مهارتهاي موردنیاز کودکان براي ورود به مدرسه ،اصفهان :نشر نوشته.
عباسزاده محمد ،علیزاده اقدم محمدباقر و موسوي ،آرزو (« .)1939مطالعه نقش مداخله گرایانه سازه
عزتنفس در تأثیرگذاري دینداري بر هراس اجتماعی» ،پژوهشهاي جامعه شناسی معاصر:)5(9 ،
.33-21
عسگري ،معصومه؛ امینی ،کورش و صحبانی ،فائزه (« .)1937میزان شیوع اختالل فوبیاي اجتماعی در
دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان ابهر» ،مجله اصول بهداشت روانی.72-2 :)1(13 ،
عنایت ،حلیمه و آقاپور ،اسالم (« .)1933بررسی عاملهاي اجتماعی-فرهنگی مرتبط باکیفیت سالمت
روانی خانواده» ،فصلنامه زن و جامعه.72-22 :)2(1 ،
فرگوسن ،شري و مازین ،الرنس اي ( .)1932قدرت والدین (برنامهاي براي کمک به موفقیت تحصیلی
فرزندتان) ،ترجمه :نسرین پارسا ،تهران :انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
کوئن ،بروس ( .)1933مبانی جامعهشناسی ،ترجمه :غالمعباس توسلی و رضا فاضل ،تهران :سمت.
کایوند ،فریدون؛ شفیعآبادي ،عبداهلل و سودانی ،منصور (« .)1933اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی
بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه 7آموزش و پرورش شهر اهواز»،
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي ،شماره .27-1 :72
محسنی ،منوچهر ( .)1931جامعهشناسی عمومی ،تهران :طهوري.
محمدي ،ابوالفضل؛ رزگر ،فاطمه؛ امیدي ،عبداله و باقریان سرارودي ،رضا (« .)1932مدلهاي
سببشناسی اختالل اضطراب اجتماعی» ،مجله تحقیقات علوم رفتاري.31-23 :)1(11 ،
مسعودنیا ،ابراهیم (« .)1932خودکارآمدي عمومی و فوبیا اجتماعی :ارزیابی مدل شناختی  -اجتماعی
بندورا» ،فصلنامه مطالعات روانشناختی.123-115 :)9(7 ،
مویس ،دانیل و رینولدز ،دیوید ( .)1931آموزش مؤثر (روش تدریس کارآمد) ،ترجمه :محمدعلی بشارت
و حمید شمسیپور ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات رشد.
نظري ،ایمان؛ حسین پور ،محمد (« .)1932اثربخشی مهارتهاي اجتماعی بر اضطراب و عزتنفس
دانشآموزان باغملک» ،یافتههاي نو در روانشناسی.37-111 :)2(2 ،
هالجین ،ریچارد پی و ویتبورن ،سوزان کراس ( .)1933آسیبشناسی روانی (دیدگاههاي بالینی درباره
اختاللت روانی) ،ترجمه :یحیی سید محمدي ،تهران :روان.
وست وود ،پیتر ( .)1933آموزشوپرورش کودکان نیازهاي ویژه ،ترجمه :شاهرخ مکوند حسینی ،چاپ
دوم ،تهران :انتشارات رشد.

411 3117  – پاییز و زمستان31  شماره-سال هفتم

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

 «بررسی تأثیر افزودن.)1932(  سید محمود، علی بهرام و طباطبایی، سارا؛ قنبريهاشمآبادي،وکیلیان
،»آموزش مهارتهاي اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاري در درمان هراس اجتماعی دانشجویان
.32-32 :)2(11 ، پژوهشی اصول بهداشت روانی-مجله علمی
 «روشهاي افزایش عزتنفس در کودکان داراي نیازهاي.)1932(  مجید، شیرین و یوسفی لویه،ولیزاده
.39-21 :37  و35 ، تعلیم و تربیت استثنایی.»ویژه
Alfano, C. A. (2005). Does negatine self- imagery play a causal role in social
phobia among, PhD Dissertation University of Maryland, College Park.
Bellini, S. (2004). “Social Skill Deficits and Anxiety in High-Functioning
Adolescents With Autism Spectrum Disorders”, Focus Autism Other Dev Disabl,
19(2): 78-86.
Cheng.Gang, Z. D. and Ding, F. (2014). “Self-esteem and fear of negative
evaluation as mediators between family socioeconomic status and social anxiety
in Chinese emerging adults”, International Journal Social Psychiatry, 61(6):
569-76
Farmer, A. S. and Kashdan, T. B. (2014). “Affective and Self-Esteem Instability in
the Daily Lives of People With Generalized Social Anxiety Disorder”, Clinical
Psychological, 2(2): 187-201.
Loannis, A., Efrosini, K. (2008). “Nonverbal social interaction skills of children
with learning disabilities”. Research in developmental disabilities, 29: 1-10.
Matson, J. L.; Fee, V. E.; Coe, D. A., Smith, D. (2000). “A social skills program for
developmentally delayed preschoolers”. Journal of Clinical Child Psychology,
20(4): 428-433.
Rheingold, A. A., Herbert, J. D., Franklin, M. E. (2003). “Cognitive bias in
adolescents with Social Anxiety Disorder”. Cognitive Therapy and Research, 27:
639-655.
Strahan, E. (2002). “The effects of social anxiety and social skills on Academic
performance”. Personality and Individual Differences, 34(2): 347-366.

