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 خالصه

 اثربخشی مقایسه حاضر، پژوهش هدف. است اجتماعی هایمهارت یادگیری نیازمند پویا و سالم فردی ینب روابط تداوممقدمه: 

 شهرستان متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش اجتماعی اضطراب و هیجانی خودتنظیمی بر انتقادی تفکر و مؤثر ارتباط آموزش

 بجنورد بود.

 آموزاندانش کلیه، جامعه آماریبود. آزمون با گروه کنترل آزمون، پسع پیشاز نو یشیآزماشبهپژوهش حاضر  ها:مواد و روش

ای تصادفی خوشهگیری با استفاده از روش نمونهبودند.  7981-89 سال تحصیلیدر  شهر بجنورد متوسطه دوم دوره دختر

ای هفته)ای دقیقه 89 جلسه 9در ، آزمایش نفره قرار گرفتند. گروه 74گروه  سهدر  طور تصادفی نفر انتخاب و به 54 ،ایچندمرحله

در . شرکت کردند آموزش تفکر انتقادی (ای یک جلسههفته)ای دقیقه 89 جلسه 9 و ارتباط مؤثر هایآموزش مهارت (یک جلسه

 یمیخودتنظ و (7889) و همکاران LaGercaنوجوانان  اجتماعی اضطراب هاینامهپرسشای صورت نگرفت. گروه کنترل مداخله

ها با استفاده از آنالیز کوواریانس اجرا شد. داده هاآندر مورد  قبل و بعد از اجرای مداخله( 4995) همکاران و Marschark عاطفی

 چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. 

 موجب افزایشی تفکر انتقاد آموزش و ارتباط مؤثر هایمهارت آموزش دو روش ،گروهیداد در مقایسه درون نشان نتایج ها:یافته

( و بین اثربخشی این دو روش آموزشی >94/9p)ند شدآزمون در مرحله پس اجتماعی اضطرابکاهش  و هیجانی خودتنظیمی

 .(<94/9p)داری وجود نداشت یتفاوت معن

وان روشی کارآمد را به عن تفکر انتقادی آموزش و ارتباط مؤثر هایمهارت آموزشتوان بر نتایج پژوهش حاضر، می بنا گیری:نتیجه

 مشکالت توصیه نمود. دارای این متوسطه دوم دوره دختر آموزاندر افزایش خودتنظیمی هیجانی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش

 آموزاندانش اجتماعی، اضطراب هیجانی، خودتنظیمی انتقادی، تفکر مؤثر، ارتباط آموزشهای کلیدی: واژه
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 همقدم

 جسالمانی  و روانالی  سالالمت  مینأت در نقش مهمی مدارس

 رفتار دهیشکل در مدرسه اعیاجتم دارند و بافت آموزاندانش

 ازخالودتنظیمی هیجالانی    [.7] تالأثیر گالرار اسالت    آموزاندانش

موفقیالت و پیشالرفت    بالا  آموزشالی  محالیط  در که است عواملی

 باله  هیجالان  تنظالیم . اسالت  ارتبالاط  در وزانآمال دانالش  تحصیلی

 حالالت  یک تعدیل یا تغییر منظور به که شودمی اطالق اعمالی

تنظالیم هیجالان شالامل تمالامی      [.4] رودمالی  کالار  باله  هیجانی

شود که فرد برای افزایش، ای میراهبردهای آگاهانه و ناآگاهانه

پاسخ هیجالانی باله کالار    و یا کاهش یک یا تعداد بیشتری حفظ 

 شایسالتگی  سالط   ارتقالای  جهالت  افراد به آموزش[. 9برد ]می

 و هیجالالان تنظالالیم هیجالالانی، دانالالش افالالزایش موجالالب هیجالالانی

 شالود مالی  در کودکالان  اجتماعی گیشایست و هیجان از استفاده

[5.] 

 اسالت  روانی اختالالت ترینرایج از یکی اجتماعی اضطراب

 تنشی صورت به است و ارتباط در توجه قابل هایناتوانی با که

 مختلال   اجتمالاعی  هالای موقعیت از اجتناب به منجر که پایدار

خصیصه اصاللی ایالن اضالطراب    [. 4] است شده تعری  شود،می

فالرد   هاآنباشد که در هایی میئمی از موقعیتترس شدید و دا

کالاری انجالام    هاآنگیرد یا باید جلوی در جمع دیگران قرار می

 ارتباطالات  اجتمالاعی،  اضالطراب  دارای آمالوزان دانالش [. 6دهد ]

 همسالاالن  باله  نسبت کمتری تطابق توانایی و ضعی  اجتماعی

 بالالا سالالالیبزرگ دوران انتظالالارات بالالا مواجهالاله در و دارنالالد خالالود

   [.1] شوندمی رو به رو بیشتری شکالتم

 باید افراد کهاست  زندگی مهارت ده از یکی مؤثر ارتباطات

 و دیگالر،  هایانسان خود، مورد در بتوانند تا نمایند کسب را آن

 . هالدف بکار گیرند مطمئن و مؤثر شایسته، طور به اجتماع کل

 پالرورش  و توانمندسالازی  خالود  ،ی ارتباطیهامهارت آموزش از

 خالقاناله  حالل  باله  قالادر  کاله  است خودگردان و متعادل نسانیا

 [.  9باشد ] زندگی روزمره مشکالت

Ramsook هالای  ارتباط بین آمالوزش مهالارت   ،و همکاران

 [.4کردنالالد ] تأییالالدارتبالالاطی بالالا خالالودتنظیمی هیجالالانی را    

Ahmadiموجالب   ارتبالاطی  هایمهارت ، نشان داد که آموزش

 [.8شالالود ]ان مالالیزآمالالودانالالش یالالادگیری خالالودتنظیمی بهبالالود

Barnett  اطی و هالای ارتبال  و همکاران، دریافتند که بین سالبک

. [79دار وجالالالود دارد ]اضالالالطراب اجتمالالالاعی ارتبالالالاط معنالالالی

Barzegar نیالالز در پالالژوهش خالالود نشالالان دادنالالد   ،و همکالالاران

 آموزاندانشهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی آموزش مهارت

 [.77اثر دارد ]

 و هیجالالانی مشالالکالت اهشکالال جدیالالد رویکردهالالای از یکالالی

 است. انتقادی تفکر آموزش شناختی، هایتحری  از جلوگیری

 یریگتصمیم بر که است منطقی و تأملی تفکری انتقادی، تفکر

دارد  تمرکز دهیم انجام یا کنیم باور را چیزی چه کهاین درباره

[74.] 

Kitsantas در پژوهش خود نشان دادند تفکالر   ،و همکاران

مسالتقیم و  با یکالدیگر ارتبالاط   هیجانی دتنظیمی انتقادی و خو

 ،و همکالاران  NikPay طبق نتایج مطالعه [.79]دار دارند یمعن

مثبالت   تالأثیر  انتقالادی آموزش خودتنظیمی هیجانی بالر تفکالر   

و همکالالاران، در مطالعالاله خالالود   Soliemanifar [.75]داشالالت 

دریافتند که بین گرایش به تفکر انتقادی و اضطراب اجتمالاعی  

 [.  74دار وجود دارد ]معنیمعکوس و ط ارتبا

 [74]تأثیرگرار اسالت   یادگیریتفکر انتقادی در  که آنجا از

 قالالالب فراینالالدهای در اغلالالب کالسالالییالالادگیری و همچنالالین، 

 یالادگیری بالا   فراینالد  در موفقیالت  و گیالرد مالی  شالکل  ارتباطی

اسالت،   ارتبالاط  در آموزدانشو اضطراب اجتماعی  خودتنظیمی

 مالرور با توجه باله  رسد. ضروری به نظر می توجه به این موضوع

 مقایسه به که نگرفته صورت تحقیقی تاکنون پژوهشی، ادبیات

 آمالوزش  و ارتباطی هایمهارت آموزش همداخل هایروشتآثیر 

  در خودتنظیمی هیجالانی  و اضطراب اجتماعی بر تفکر انتقادی

 ژوهشپال  ،پرداخته باشالد  متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش

 تفکالر  و ثرؤمال  ارتبالاط  آموزش اثربخشی مقایسه ر با هدفحاض

 اجتمالالاعی اضالالطراب و هیجالالانی خالالودتنظیمی بالالر انتقالالادی

بجنالالورد  شهرسالالتان متوسالالطه دوم دوره دختالالر انآمالالوزدانالالش

 د.طراحی ش

 

 هاو روش مواد

-آزمونیشپتجربی( نیمه) یشیآزماروش این پژوهش نیمه

 کلیاله  شالامل  ریآمالا  با گالروه کنتالرل بالود. جامعاله     آزمونپس

در  بجنالورد  شهرسالتان  متوسالطه  ومد دوره دختر آموزاندانش

ختراناله  د مالدارس  میالان  از . ابتدابود 7981-89سال تحصیلی 
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 باله  کالالس  سه مدرسه هر از و مدرسه پنج ،دوره دوم متوسطه

آموزان دانش تمام و شدند انتخاب کشی(ی )قرعهتصادف صورت

-دانالش  54 ،میالان  این از. گرفتند قرار ارزیابی مورد کالس آن

 خالودتنظیمی پرسشالنامه   در 794تالر از  پالایین  نمالره  کاله  آموز

 اجتمالاعی  اضالطراب  پرسشالنامه  در 45تر از باال نمره و هیجانی

 دو درکشالی(،  )قرعه تصادفی شیوه به و، انتخاب کردند دریافت

 (نفالالر 74 گالالروه هالالر در) کنتالالرل گالالروه یالالک و آزمالالایش گالالروه

و  Parvanehبالر اسالاس مطالعاله    تعداد نمونه  .دندش جایگزین

 [، بالر طبالق فرمالول زیالر و بالا در نظالر گالرفتن       76همکالاران ] 

 محاسبه شد.  

 
رضالایت شالرکت در   داشالتن   ،ورود باله پالژوهش   هایمالک

 مشاوره دریافت عدم، پژوهش، شرکت کامل در جلسات درمانی

در  ادامه شرکتخروج شامل عدم تمایل به  هایمالکو فردی 

 از دو جلسه در جلسات آموزشی بود. پژوهش و غیبت بیش 

 اخالالالالالالالالالق ایالالالالالالالالن پالالالالالالالالژوهش دارای کالالالالالالالالد 

IR.REC.BOJNOURD.1398.021  از دانشالالالالالالالالگاه آزاد

ابتالدا در مالورد ایالن تحقیالق و      .باشالد اسالمی واحد بجنورد می

بالا   هالا آنو  ان توضی  داده شالد آموزدانشبه  هدف از انجام آن

بالودن   در مورد محرمانه. رضایت در این پژوهش شرکت کردند

متغیرهالای   سپس .اطمینان الزم داده شد هاآناطالعات نیز به 

هالا  بالا پرسشالنامه  اضالطراب اجتمالاعی    و خودتنظیمی هیجالانی 

 آمالوزان شالامل  دانالش  های دموگرافیک  ویژگی .،دگیری شاندازه

پایه تحصیلی، معدل، رتبه تولد، سطح تحصیالت والدین، شکل    سن،

 و خکانواد   وضعیت اقتصکادی والد(، والدین، نوع زندگی )با والدین، با 

 هایمهارتها، پس از انتخاب نمونه .شدارزیابی نیز  مح  سکونت

باله  جلساله(   9به مدت هر کدام )و تفکر انتقادی  مؤثرارتباطی 

مجالددا    ،الفاصله بعد از اتمالام مداخلاله  ب ها آموزش داده شد.آن

 باله  خودتنظیمی هیجانی و اضالطراب اجتمالاعی  های پرسشنامه

تکمیالل  در دو گروه آزمایش و گالروه کنتالرل    آزمونپسوان عن

 بزارهای ذیل در این مطالعه به کار رفتند.ا. شد

 راهبردهالای  پرسشالنامه : خودتنظیمی هیجالانی  نامهپرسش

در سالال   همکالاران  و Marscharkتوسط  عاطفی خودتنظیمی

 است کاله ابعالاد   سؤال 55پرسشنامه دارای  طراحی شد. 4995

، عاطفاله  تغییالر ، موقعیالت  تغییالر ، رفتاری– شناختی شامل آن

 گالراری نمره باشد.مثبت می خلق افزایش منفی و خلق کاهش

 تالا  9=هرگالز  از و ایدرجاله  1 لیکرت طی  اساس بر پرسشنامه

و حداکثر نمالره در   9 حداقل نمره اکتسابی. باشدمی 6=همیشه

شالانه خالودتنظیمی   ن 794تر از . کسب نمالره بالاال  باشدمی 465

 در نسخه اصاللی پرسشالنامه، ضالریب   باشد. می ناسبمهیجانی 

و  شد گزارش 87/9 و 67/9 بین کرونباخ آلفای روش به پایایی

در . [71] گردیالالالالد  تأییالالالالد روایالالالالی صالالالالوری آن نیالالالالز    

و همکالاران، ضالریب آلفالای کرونبالاخ       Ghadampourپژوهش

و روایالالی محتالالوایی توسالالط سالاله تالالن از    گالالزارش شالالد  69/9

در ایالالن [. 79] دگردیالال تأییالالدروانشناسالالی  متخصصالالان حالالوزه

باله   11/9پژوهش نیز ضریب پایایی باله روش آلفالای کرونبالاخ    

 آمد. دست

 La توسالط  پرسشالنامه  اجتماعی: این اضطرابپرسشنامه 

Greca گویه 79 از که شده ساخته 7889 سال در و همکاران 

 انالدوه  و اجتمالاعی  اجتناب منفی، ارزیابی از ترس مقیاس 9 در

 عمالومی  انالدوه  و اجتمالاعی  تنالاب اج و جدیالد  هایموقعیت در

طیال  لیکالرت    صالورت  باله  مقیالاس  ایالن . اسالت  شالده  تشکیل

( 7= مالن  از متفالاوت  کامال  تا 4= من شبیه کامال ) ایدرجهپنج

 89و حالداکثر نمالره    79س احداقل نمره در این مقیال . باشدمی

 اضالطراب  از نشالان  مقیالاس  ایالن  در 45از  باالتر نمرهباشد. می

در نسخه اصلی مقیاس، ضریب پایایی باله   .است باالتر اجتماعی

 ارزیالابی  از هالای تالرس  روش آلفای کرونباخ در خالرده مقیالاس  

جدیالد   هالای موقعیت در اندوه و اجتماعی اجتناب ،94/9منفی 

گالزارش شالد و    94/9عمومی  اندوه و اجتماعی اجتناب و18/9

 پالژوهش  در [.78] شالد  تأییالد روایی آن با روش تحلیل عاملی 

Ostevar & Razavieh را پرسشالالنامه ایالالن هنجاریالابی  کالاله 

-، ضریب پایایی آلفای کرونباخ در خالرده مقیالاس  اندداده انجام

 در انالالدوه و اجتمالالاعی اجتنالالاب منفالالی، ارزیالالابی از هالالای تالالرس

عمالومی باله    انالدوه  و اجتمالاعی  اجتنالاب  و جدیالد  هایموقعیت

به دسالت آمالد و روایالی همگالرا و      11/9و  16/9، 95/9ترتیب 

در این پالژوهش نیالز ضالریب     [.49]دند نمو تأیید افتراقی آن را

 از هالای تالرس  در خرده مقیالاس پایایی به روش آلفای کرونباخ 

 جدیالد  هایموقعیت در اندوه و اجتماعی اجتناب منفی، ارزیابی



 و همکاران بتول قدوسیان                                                                                                                               انتقادی تفکر و موثر ارتباط آموزش اثربخشی مقایسه

 1041تابستان  ،2، شماره شانزدهم  دوره                                                               22                                                                                        سالمت جامعه          

و  19/9، 94/9عمالومی باله ترتیالب     اندوه و اجتماعی اجتناب و

 آمد. به دست 99/9

 انتقالادی و تفکر  مؤثرارتباطی  هایمهارت آموزشمحتوای 

 هالر کالدام   Mootabi [47]های زندگی بر اساس کتاب مهارت

 گالروه  یالک  در بالار یالک  ایهفتاله ای و دقیقاله  89 جلسه 9 طی

شناسی در مرکز مشاوره حالامی  توسط متخصص روان آزمایشی

-خالصه جلسات مداخله آموزش مهارت .شد اجراشهر بجنورد 

  ت.ارائه شده اس 7های ارتباطی مؤثر در جدول 

 
 1981-89 تحصیلی سال در بجنورد شهر متوسط دوم دوره دختر آموزاندانش در Mootabi ثرؤارتباطی م هايمهارت جلسات مداخله آموزش -1جدول 

 

 

 در Mootabiخالصه جلسات مداخله آمالوزش تفکالر انتقالادی    

متوسالط شالهر بجنالورد در سالال      دوم دوره دختر آموزاندانش

  ارائه شده است. 4در جدول  7981-89تحصیلی 

 

 
 1981-89شهر بجنورد در سال تحصیلی متوسط  دوم دوره دختر آموزاندانش در Mootabi تفکر انتقادي آموزش جلسات مداخله -2 لوجد

 

 محتوای آموزشی جلسه

اجرا  آزمونپیش و اموزش داده شد خردمندانه زندگی برای نقادانه تفکر چرایی و و ضرورت مفهوم جلسه، این طی شد. بررسی نقادانه تفکر اهمیت معارفه، از پس 1

 شد.

های اکتشافی و نگاه کردن به موقعیت از زوایای ها را وارسی کردن و پرسشتفکر نقاد شامل فعاالنه فکر کردن، با دقت تمام موقعیت دهندهشکلفرایندهای  2

 .اده شدآموزش د گوناگون

 های پردازش پس از رویداد،استدالل بازسازی منظور به آموزانها دانشدیدگاه و مطالب بازنویسی های جمعی و کالسی،ها در محیطهو دیدگا مفاهیم تفسیر 9

 دریافت شد. و بازخوردارائه شد ؛ تکلیف آموزش داده شد هاایده مفاهیم و به بخشی وضوح

 مفاهیم و تشخیص هافرضیه از هاواقعیت تمیز های فعالیت،برگه میان روابط تحلیل تمیز شواهد ترس از واقعیت و خیال،) شد پرداخته تحلیل هایمهارت به  0

 .(مبهم

 سازگاری منطقی، ری)سازگا منطقی های ارزیابیمالك های ناسازگارانه و سازگارانه یك رویداد. شناختاسترس ارزیابی مراحل شامل که شد بیان ارزیابی مهارت  2

 بودند. تکلیف ارائه شد و بازخورد دریافت شد. محوریجامعهو گرایشات  (،... و درونی

 ارائه تکلیف و دریافت بازخورد بررسی شدند. (آگاهانه و مشاهده گرایانهذهن شیوة به اطالعات آوریجمع) شناختی و فراشناختی خودگردانی هایمهارت  6

 .(منطقی و سوگیری شناختی متمرکز بر خود هایبدفهمی با آشنایی و منطقی بدفهمی مفهوم ) شدند مطرح منطقی هایبدفهمی تشخیص هایمهارت  2

 .و تعیین زمان برای مرحله پیگیری آزمونپسانجام . بازخورد داده شد ها در سناریوهای آموزشی و زندگی روزمرهآموخته به 1
 

 

 

 

 

 44 نسخه SPSS افزارنرم کمک هبها تجزیه و تحلیل داده

تحلیالل   ( وآمار توصیفی )میالانگین و انحالراف معیالار    با روشو 

 شد. انجام 94/9داری در سط  معنی چندمتغیرهکوواریانس 

 

 محتوای آموزشی جلسه

 جلسات و پایان تا گروه اعضای کلی وظایف تعیین و مؤثر های ارتباطمهارت آموزش ضرورت گروه، اهداف تشریح گروه، اعضای با آشنایی و معرفی 1

 آزمونپیشانجام 

ارائه تکلیف،  های پس از رویداد.مؤثر در قالب ترس از ارزیابی و قضاوت ارتباط موانع و ارتباطی هایمهارت با مرتبط هایمؤلفه و مفاهیم با آشنایی 2

 دریافت بازخورد

 آن. تاریرف هایویژگی فعاالنه و دادن گوش مفهوم مهارت با آشنایی 9

 ارائه تکلیف، دریافت بازخورد های ارتباطی درون فردی وابعاد شایستگی غیرکالمی و مفهوم زبان با آشنایی 0

 آن. کارکردهای و وجود فواید مهارت ابراز مفهوم با آشنایی 2

 بازخورد ارائه تکلیف، دریافت و پذیرانعطاف اما قاطع پاسخ آموزش و ورزانه جرات رفتار هایشیوه معرفی

 هوش هیجانی. بخشی از به عنوان احساسات بیان و وجود ابراز مهارت تکمیل ادامه 6

 ارائه تکلیف، دریافت بازخوردو  مؤثر روابط در آن اهمیت و قدرت نه گفتن پرورش

 آن. هایشیوه مهارت بازخورد و با آشنایی مهارت با آشنایی 2

 مؤثر روابط بهبود در آن نقش درون فردیمهارت ارتباطات  با آشنایی

 جلسات کلیه بر های ارتباطات متقابل و مرورینقش شایستگی اهمیت با آشنایی 1

  و تعین زمان برای مرحله پیگیری آزمونپس اجرا و هاتمرین ادامه به تشویق
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 هایافته

 در کننالده شالرکت  هالای نمونهمیانگین و انحراف معیار سن 

از  نفالر(  47) درصد 1/56بود.  سال 49/74 ±64/9 مطالعه این

 مشالالغول بالاله تحصالالیل بودنالالد.  یالالازدهم مالالوزان در پایالالهآدانالالش

نشالان داده   9در جالدول   هالا رافیالک آزمالودنی  گهای دموویژگی

 شده است. 

 نفر( 11در هر گروه= )تعداد  1981-89متوسط شهر بجنورد در سال تحصیلی  دومره دو دختر آموزانهاي جمعیت شناختی دانشویژگی -9جدول
 

 p گروه کنترل تفکر انتقادی گروه مؤثرگروه ارتباط   گروه

  فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی )درصد(  های دموگرافیكویژگی

  (99/99) 2 (99/99) 2 (04) 6 16تا  12           

 22/4 (99/99) 2 (04) 6 (99/99) 2 12تا  16 )سال(  سن

  (99/99) 2 (62/26) 0 (62/26) 0  11تا  12 

  (99/99) 2 (04) 6 (99/99) 2 دهم 

 91/4 (04) 6 (99/99) 2 (99/99) 2 یازدهم پایه تحصیلی

  (62/26) 0 (62/26) 0 (99/99) 2 دوازدهم 

 23/4 (99/99) 2 (99/99) 2 (04) 6 24تا  11 معدل تحصیلی

  (62/26) 14 (62/26) 14 (64) 3 11تر از پایین 

  (62/26) 0 (99/99) 2 (62/26) 0 اول 

 91/4 (62/06) 2 (04) 6 (62/06) 2 دوم لدرتبه تو

  (66/26) 0 (66/26) 0 (66/26) 0 سوم و باالتر 

  (99/99) 2 (04) 6 (99/99) 2 زیر دیپلم 

 26/4 (99/19) 2 (99/19) 2 (24) 9 دیپلم و فوق دیپلم سطح تحصیالت والدین

  (99/29) 1 (62/06) 2 (62/06) 2 لیسانس و باالتر 

 92/4 (04) 6 (99/29) 1 (62/06) 2 دولتی شغل والدین

  (64) 3 (62/06) 2 (99/29) 1 آزاد 

 01/4 (62/06) 2 (99/29) 1 (64) 3 شهری محل سکونت

  (99/29) 1 (62/06) 2 (04) 6 روستایی 

 *42/4>p داراختالف معنی 

 

 پالژوهش  متغیرهالای معیار  انحراف و میانگین ،5 جدول در

 و آزمالالونپالالیش مراحالالل در کنتالالرل و آزمالالایش هالالایگالالروه در

 میانگین شودمی مشاهده که طور. همانشد گزارش آزمونپس

 دو آزمالون در اضطراب اجتماعی در مرحله پسمعیار  انحراف و

راهبردهالای  معیالار  گروه آزمایشی کاهش و میانگین و انحالراف  

 .تنظیم هیجان افزایش یافت

 
)تعداد در  1981-89شهر بجنورد در سال تحصیلی متوسط  دوم دوره دختر آموزاندانش راهبردهاي تنظیم هیجان به تفکیک گروه درهاي توصیفی اضطراب اجتماعی و داده -4جدول

 نفر( 11هر گروه= 
 

 آزمون متغیرها
 کنترل آموزش تفکر انتقادی    مؤثرآموزش ارتباط 

 نگینمیا ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار

اضطراب 

 اجتماعی

 29/62 ± 22/0 64/62 ± 22/9 04/22±62/2 آزمونپیش

 64/62 ± 99/0 64/26 ± 40/0 0/22±41/19 آزمونپس
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راهبردهای 

 تنظیم هیجان

 19/33 ± 92/2 66/33 ± 22/2 1/31±14/29 آزمونپیش

 99/33 ± 69/1 24/121 ± 94/2 42/124 ± 90/9 آزمونپس
 

 *42/4>p دارمعنی اختالف 

 

. شد بررسی آن هایفرضپیش کوواریانس تحلیل انجام از قبل

نرمال  فرضپیشنشان داد  Kolmogorov-Smirnovآزمون 

 zبودن توزیع متغیرهای مطالعه محقق شده است، زیرا مقادیر 

دار نبود. نتایج آزمون یمعن p<94/9محاسبه شده در سط  

-پژوهش در پیش واریانس خطای متغیرهای نشان دادلوین 

-آزمون با هم برابر بوده و فرض همسانی واریانسآزمون و پس

 وابسته متغیر هایکواریانس یکسانی های خطا نیز برقرار بود.

 نتایج که شد بررسیMauchly  کرویت طریق آزمون ازنیز 

رعایت شده است  گروه دو در مفروضه آننشان داد 

(94/9<p.) آزمون نتایج طبق M همگنی روضهمف ،باکس 

 متغیر برای وابسته متغیرهای های کوواریانسماتریس

، =994/9Box's M=، 786/7Fخودتنظیمی هیجانی )

475/9p= 969/9(( و اضطراب اجتماعیBox's M=، 976/7 

F= ،978/9p=.پیالیی، اثر هایآزمون نتایج ( برقرار بود 

با  روی ریشه ترینبزرگ و هتلینگ اثر ویلکز، المبدای

157/74F= ، 97/9داری و در سط  معنی 59/9مجرور اتا ،

های نشان داد که بین دو گروه حداقل در یکی از مؤلفه

دار اضطراب اجتماعی و راهبردهای تنظیم هیجان تفاوت معنی

برای بررسی تأثیر مداخالت آموزشی بر وجود دارد. 

خودتنظیمی هیجانی و اضطراب اجتماعی، تحلیل کوواریانس 

-طور که مشاهده می(. همان4انجام شد )جدول  تک متغیری

های آموزشی ارتباط مؤثر و تفکر انتقادی با شود بین گروه

آزمون آزمون پس از کنترل پیشگروه کنترل در مرحله پس

 متغیر در تأثیر این داری وجود دارد. میزانتفاوت معنی

 بود.  67/9اجتماعی اضطراب و 87/9هیجان تنظیم راهبردهای

 

 =هر گروهتعداد در ) 1981 سال در بجنورد شهرستان متوسطه دوم دوره آموزان دخترنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري خودتنظیمی هیجانی و اضطراب اجتماعی در دانش -1دولج

 نفر( 11
 

 متغیر
 منبع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات
Df 

 میانگین مجموع

 مجذورات
F p مجذور اتا 

 

اضطراب 

 اجتماعی

 29/4 12/4 60/9 13/662 2 23/1922 آزمونپیش

 61/4 * <441/4 19/90 21/134 0 12/262 گروه

    21/2 10 99/063 خطا

 

راهبردهای 

 تنظیم هیجان

 32/4 21/4 16/2 21/0222 91/1 01/2312 آزمونپیش

 31/4 * <441/4 22/292 21/1123 62/2 62/9409 گروه

    33/0 19/22 20/222 خطا

 *42/4>p داراختالف معنی 

 

 درهالا  گالروه  از یالک  کالدام  بالین  که نکته این به پاسخ برای

 مؤثرتر آموزش نوعکدام  و دارد وجود تفاوت وابسته متغیرهای

 داد نشالان  نتالایج . شالد  استفاده بنفرونی تعقیبی آزمون از است

 انتقالادی  تفکالر  گالروه  و مالؤثر  ارتباط مهارت آموزش گروه بین

 .(6)جدول  ندارد جودو داریتفاوت معنی

 
 سال در بجنورد شهرستان متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش دراجتماعی راهبردهاي تنظیم هیجان و اضطراب میانگین و انحراف معیار نمره مقایسه  -6 جدول

 به کمک آزمون بنفرونی در مقایسات زوجی 1981-89تحصیلی 
 

 متغیر
 مقایسه مورد هایهگرو

 فر(ن 12 هر گروه)
 P خطای معیار هاتفاوت میانگین



 و همکاران بتول قدوسیان                                                                                                                               انتقادی تفکر و موثر ارتباط آموزش اثربخشی مقایسه

 1041تابستان  ،2، شماره شانزدهم  دوره                                                               94                                                                                        سالمت جامعه          

راهبردهای 

تنظیم 

 هیجان

 * 441/4 32/4 29/24 گروه کنترل -مؤثرگروه ارتباط 

 * 441/4 32/4 16/21 گروه کنترل -گروه تفکر انتقادی

 61/4 32/4 -19/1 گروه تفکر انتقادی -مؤثرگروه ارتباط 

 

 اضطراب 

 اجتماعی

 * 441/4 21/1 -06/12 گروه کنترل -مؤثرگروه ارتباط 

 * 441/4 21/1 -21/11 گروه کنترل -گروه تفکر انتقادی

 44/1 21/1 -06/1 گروه تفکر انتقادی -مؤثرگروه ارتباط 

 *42/4>p داراختالف معنی 

 

 بحث

 ارتبالاط  آمالوزش  اثربخشالی  مقایساله  حاضالر،  پژوهش هدف

 اضالالطراب و هیجالالانی خالالودتنظیمی بالالر انتقالالادی تفکالالر و مالالؤثر

 شهرسالتان  متوسالطه  دوم دوره دختالر  انآمالوز دانالش  تماعیاج

 هالای مهالارت  آمالوزش نشان داد  ی پژوهشهایافتهبجنورد بود. 

خالودتنظیمی   موجالب افالزایش   تفکالر انتقالادی   و مالؤثر ارتبالاط  

  .استشده  آموزاندانش اضطراب اجتماعیکاهش  و هیجانی

و  مالؤثر های مهالارت ارتبالاطی   آموزشنتایج نشان داد بین 

نظر افالزایش خالودتنظیمی هیجالانی و کالاهش      از نتقادیتفکر ا

وجالود   یدارمعنی تفاوت آموزان دختراضطراب اجتماعی دانش

دو آمالوزش  ایالن  توانالد ناشالی از محتالوای    مینتیجه  این. ندارد

هالای زنالدگی و   باشد که بر توانایی افراد برای مالدیریت مهالارت  

 دارد. تأکید شناختیروانکاهش مشکالت 

و  Ramsookته با سایر مطالعات همسو بالود.  نتایج این یاف

-آموزش مهارتنشان دادند که  Ahmadi [8] و [4] همکاران

شالالد. هالالای ارتبالالاطی موجالالب افالالزایش خالالودتنظیمی هیجالالانی 

Barnett و [79] و همکالالالاران Barzegar [ 77و همکالالالاران] 

هالای ارتبالاطی موجالب کالاهش     نشان دادند که آموزش مهارت

  . ان شدآموزاضطراب اجتماعی دانش

-های مهارتآموزش تأثیر بر عدم مبنی ناهمسویی پژوهش

هالالای ارتبالالاطی و تفکالالر انتقالالادی بالالر خالالودتنظیمی هیجالالانی و 

 اضطراب اجتماعی یافت نشد.

 بهبالود  بالر  مالؤثر  ارتباط هایمهارت آموزش تأثیر در تبیین

 در کاله  آمالوزانی توان گفت دانشمی هیجان تنظیم راهبردهای

 انواع به نسبت کنند،می پیدا مهارت و شدان فردی،بین مهارت

 منفعالناله،  و پرخاشالگرانه  منداناله، تأجالر  فردیبین ایهارتباط

 بالروز  از رفتالار  و احسالاس  بالر  شالناخت  بالا  و کالرده  پیدا آگاهی

 [.4] نماینالد مالی  پیشالگیری  فالردی بالین  مشالکالت  و اختالالت

 اجتمالاعی  لحالا   به دارند، مؤثری هیجان تنظیم که نوجوانانی

 در که نوجوانانی ،برعکس. دهندمی نشان را بهتری هایمهارت

 اجتمالاعی  عملکرد در اختالل دچار دارند مشکل هیجان تنظیم

 حمایالالت از دیگالالران بالاله نسالالبت کمتالالری میالالزان بالاله و هسالالتند

 در ضالعی ،  هیجانی تنظیم با افراد شوند.می مندبهره اجتماعی

 نهپرخاشالگرا  و کنتالرل  غیرقابالل  رفتارهالای  اجتمالاعی  تعامالت

 دارند، ضعی  ارتباطی مهارت که انیآموزدانش. دهندمی نشان

 کاله  کننالد. درحالالی  مالی  انتخالاب  را هیجالان  منفی راهبردهای

 شالود مالی  ییهامهارت کسب به منتج فردیبین ارتباط آموزش

 مختلال   هالای موقعیالت  بالا  آمالدن  کنالار  و سالازگاری  بالرای  که

 عملکالرد  وداده  پرورش را سالم روابط و بوده ضروری اجتماعی

   [.8] دهدمی قرار تأثیر تحت را کل

بالالر اضالالطراب  مالالؤثر ارتبالالاط آمالالوزش اثربخشالالی تبیالالین در

 -شالناختی  الگوهالای  از بزرگالی  بخالش  گفت تواناجتماعی می

 دارد اختصاص مسئله این به اجتماعی اضطراب اختالل رفتاری

 اسالت  دیگران منفی ارزیابی به پاسخ ایاندازه تا ختاللین اا که

 منفالی،  قضالاوت  از تالرس  شالود. می ادراک مبتال فرد توسط که

-داوری هالا، چشمداشالت  افکار، جمله از هاییبخش دربرگیرنده

است کاله بالا آمالوزش     آورشرم رفتارهای و منفی اجتماعی های

 و اجتمالاعی  اضالطراب  عالئمتوان می مؤثرهای ارتباطی مهارت

 ار[. قالر 79داد ] کالاهش  را آمالوزان دانالش  ناسازگارانه رفتارهای

 همیشاله  تقریبالا   عملکردی یا اجتماعی هایموقعیت در گرفتن

-موقعیالت  در. شالود می منجر اضطراب واکنش بروز به بالفاصله

 هالراس  باله  مبتالیالان  آور،تالرس  عملکالردی  یالا  اجتمالاعی  های

-مالی  ایالن  از و دارنالد  شالرمندگی  درباره هایینگرانی اجتماعی

 نالاتوان،  ب،مضالطر  افرادی عنوان به را هاآن دیگران که ترسند

 نگرانالی  دلیل به است ممکن هاآن. کنند قلمداد گیج یا آشفته

 صدایشالان  یالا  هالا دسالت  لالرزش  متوجه دیگران کهاین مورد در
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 زمان در است ممکن یا بترسند جمع در صحبت از شد خواهند

 بیالانی  توانایی شدن آشکار از ترس دلیل به دیگران با وگوگفت

 غرا از دارد احتمال. ندکن احساس شدیدی اضطراب ضعیفشان

 تحقیالر  از تالرس  دلیل به جمع در نوشتن یا نوشیدن، خوردن،

 دیگالران  جانالب  از هایشالان دست لرزش مشاهده دلیل به شدن

 تفسیر نحوه چون هاییمهارت فراگیری ،بنابراین. کنند اجتناب

 از قسالمت  این از استفاده هایشیوه چنینهم و غیرکالمی زبان

 و شخصالی  هالای ویژگالی  از آگالاهی  ،(المیغیرک ارتباط) ارتباط

 مناسب هایشیوه از استفاده ارتباط، در موجود وضعیتی عوامل

 و جمالع،  از افالراد  گزینالی دوری که شودمی موجب ،ابراز وجود

 داشالتن  چنالین هالم  و خالویش،  پیرامالون  مالردم  از گیالری کناره

یابالد   کالاهش  روزمالره،  اجتمالاعی  هایارتباط در منفی احساس

[77.] 

ن اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بالر خالودتنظیمی   در تبیی

 انتقالادی  تفکالر  اصاللی  عناصر از توان گفت که یکیهیجانی می

 خالالود و هدفمنالالد قضالالاوت یالالک و اسالالت خالالودتنظیمینیالالز 

 شالخص  تفکالر  اصالال   در تواندمی که دارد پی در را دهندهنظم

 و کنتالالرل عالالدم ،نوجوانالالان خصوصالالیات از [.79] باشالالد مالالؤثر

 بیباک خود هایهیجان تعبیر در نوجوان یگاه. است ناشیگری

 شالده  پشالیمان  بعالدا   ولالی دهالد  را انجام می کارهایی و شودمی

 یالا  و پالردازد مالی  خود سرزنش به و شودمی تردید و شک دچار

 دانالد نمالی  و اسالت  تجرباله بالی  تالازه  عاطفی پاسخ یک اظهار در

 کالارگیری هبال  بالا  نوجالوان  ،شرایطی چنین در. کند رفتار چگونه

 در نظالالر دقالالت و افکالالار مناسالالب ارزیالالابی و تحلیالالل مهالالارت

 گرشالت . پالردازد می هاآن اصال  به خود، ذهنی هایفرضپیش

 در توانالد مالی  مطلوب، رفتار به رسیدن در تجربه کسب و زمان

 عالادات  جالایگزین  و باشالد  مؤثر فرایند این کاربرد بیشتر انگیزه

 نالوان ع باله انتقادی تفکر هایمهارت اغلب،. شود پیشین فکری

 هالای مهالارت  از متفالاوت  و بوده باال سط  شناختی هایمهارت

 [.75] باشدمی ساده یالا پایین سط 

آموزش تفکر انتقادی بر اضطراب اجتمالاعی   تأثیردر تبیین 

 اجتمالاعی،  اضالطراب  شالناختی آسالیب  توان گفت که هستهمی

 است خیال از واقعیت مطابقت عدم و شناختی باورهای تحری 

 هالا بالدفهمی  ایالن  انتقالادی  تفکالر  آمالوزش  در رسدمی نظر به و

-موقعیالت  از اجتنالاب  دیگران، ارزیابی از ترس. گرددمی اصال 

 منفالی  ارزیالابی  شالخص  از دیگالران  اینکه انتظار و ارزیابی های

 اسالت  اجتمالاعی  اضطراب هایویژگی بارزترین از باشند؛ داشته

 هالالایمهالالارت کالالارگیریب نیازمنالالد انتقالالادی [. متفکالالر49]

 به است، مطلوب هایگیرینتیجه به دستیابی برای ختیفراشنا

 و بالوده  فراشالناختی  آگالاهی  محصالول  انتقادی تفکر که طوری

 باله  تفکالر  طالول  در انتقالادی  متفکر دهد. یکنمی رخ آن بدون

 از و کنالد می مشاهده را خود افکار فرایندهای آگاهانهذهن طور

 و پرتالالیحالالواس ماننالالد،) خالالود اسالالتدالل در احتمالالالی معایالالب

 گالرایش  ،علت یند. ب[47] شودمی آگاه( زودهنگام هایقضاوت

 بالاالتر  سالط   هالای شالناخت  از یکالی  عنوان به انتقادی تفکر به

 [.44دارد ] جسمی و روانی سالمت پیامدهای در مهمی نقش

 محالدودیت  همچالون  هالایی محالدودیت  بالا  حاضالر  پالژوهش 

 پالژوهش  هالای مؤلفاله  محالدودیت  و( بجنالورد  شهر) جغرافیایی

 ایالن  بر. بود مواجه( اضطراب اجتماعی و ظیمی هیجانیخودتن)

 جغرافیالایی  محالدوده  در پالژوهش  این شودمی پیشنهاد اساس

 و آمالوزان دانالش  تحصالیلی  زندگی با مرتبط هایمؤلفه با دیگر،

 هالا یافته پریریتعمیم تاانجام شود  نیز متفاوت سنی هایگروه

و  پسالر  نوجوانالان  روی بالر مشالابه   تحقیالق انجالام  . گردد افزون

 .  شودبا پژوهش حاضر نیز پیشنهاد میآن  نتایجمقایسه 

 

با توجه به نتالایج پالژوهش حاضالر مبنالی بالر       :گیرینتیجه

 تفکر انتقادی آموزش و ارتباط مؤثر هایمهارت آموزشاثربخشی 

در افزایش خودتنظیمی هیجالانی و کالاهش اضالطراب اجتمالاعی     

شالود ایالن   یمتوسالطه، پیشالنهاد مال    دوم دوره دخترآموزان دانش

آموزشی مدرساله   هایها به صورت گروهی در قالب برنامهآموزش

 توسط روانشناسان و مشاوران مورد توجه قرار گیرند.

 

 نافعمتعارض 

گونه تعارض منافعی در مورد دارند هیچنویسندگان اظهار می

   .این مطالعه وجود ندارد

 

 سهم نویسندگان

 تحلیالل  و تجزیاله  مریم چرامالی نگارش مقاله،  قدوسیان بتول

 شالالریفی طیبالاله و نگالالارش راهنمالالایی محمالالود جالالاجرمی ،هالالاداده

  .داشتند عهده بر را مقاله بازبینی
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 تشکر و قدردانی

 مدارس مشاورین و مدیران همکاری از مقاله، این نویسندگان

 تحقیالق  این بهتر چه هر انجام در که بجنورد شهرستان دخترانه

در  کننالده مشالارکت آموزان شو همچنین کلیه دان رساندند، یاری

 .کنندمی قدردانی و تشکر این پژوهش
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Introduction: Maintaining a healthy and dynamic interpersonal relationship requires learning 

social skills. Therefore, this study aimed to compare the effectiveness of effective communication 

training and critical thinking on emotional self-regulation and social anxiety of female high school 

students in Bojnourd. 

Materials and Methods: The research design was semi-experimental with pre- and post-test. The 

statistical population of the research included all the female second-period high school students in 

Bojnourd in the academic year of 2018-2019. 45 students were selected by cluster sampling method 

and assigned to three groups of 15 people (effective communication, critical thinking, and control). 

The experimental group participated in 8 sessions (one session per week, 90 minutes each) of 

communication skills training and 8 sessions (one session per week, 90 minutes each) of critical 

thinking training. The control group underwent no intervention. The Adolescent Social Sports 

Questionnaires of LaGerca et al. (1998) and the emotional self-regulation questionnaire of 

Marschark et al. (2004) were administered before and after the intervention. The design of the 

present study was pretest-posttest and follow-up with a control group. Data analysis was done by 

ANCOVA using SPSS software.  

Results: The results of data analysis showed that the two methods of teaching effective 

communication skills and critical thinking training led to significant changes in emotional self-

regulation and social anxiety in the post-test stage (p<0.05), and there was no significant difference 

in the effectiveness of these two educational methods (p> 0.05). 

Conclusion: According to the results of the present study, teaching effective communication skills 

and teaching critical thinking can be recommended as effective ways to increase emotional self-

regulation and reduce social anxiety in students with these problems. 

Keywords: Communication Training, Critical Thinking, Emotional Self-Regulation, Social 

Anxiety, Students 
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