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حمیدرضا نوذرزاده آرانی
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مقاله پژوهشی

چکیده
مقدمه :این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی ارتباطی بر
باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانشآموزان متوسطه اول انجام شد.
رو  :روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
پژوهش را دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهرستان آران و بیدگل تشکیل دادند که به
روش نمونه گیری هدفمند تعداد  30دانش آموز پسر انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در
دو گروه  15نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند و به پرسشنامههای باورهای فراشناختی ولز و
کاترایت – هاتن ( ،)2004پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز ( )2010و پرسشنام ه ترس
از ارزیابی منفی لیری ( ) 1983پاسخ دادند .گروه گواه در انتظار ماند و آموزش گروهی
مهارتهای اجتماعی ارتباطی برای گروه آزمایش در  8جلسه یک ساعتی به اجرا گذاشته شد.
پس از پایان مداخله ،هر دو گروه مجدداً با پرسشنامههای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند.
داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که آموزش مهارت اجتماعی -ارتباطی بر کاهش باورهای فراشناختی
( ،)p<0/05کاهش ترس از ارزیابی منفی ( )p<0/05و کاهش ترس از ارزیابی مثبرت
( )p<0/05مؤثر بوده است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش اثربخشی کاربست آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی ارتباطی
را بر کاهش باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان تأیید کرد.
کلمات کلیدی :مهارتهای اجتماعی ارتباطی ،باورهای فراشناختی ،ترس از ارزیابی منفی ،
ترس از ارزیابی مثبت.

 . 1استادیار گروه روانشناسي ،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران.
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 . 2کارشناس ارشد روانشناسي تربیتي ،دانشگاه پیام نور ،نحنز ،ایران.
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسي ارشد نویسنده حمیدرضا نوذرزاده آراني است.

53

... اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و

The Effectiveness of social-communication skills training on
metacognitive beliefs and fear of positive and negative
evaluation in high school students

Maryam Shahandeh1
HamidReza Nozarzadeh Arani 2

Original Article

Abstract
Introduction: This study was conducted to determine the
effectiveness of social communication skills training on
metacognitive beliefs and fear of positive and negative evaluation
of junior high school students.
Method: The research method was quasi-experimental with a
pretest-posttest design with a control group. The study population
consisted of male high school students in Aran and Bidgol that 30
male students were selected by purposive sampling method and
randomly assigned to two groups of 15 experimental and control
and answered to metacognitive belief Wells and Katright-Hutton
(2004) questionnaires, Weeks (2010) Fear of Positive Evaluation
Questionnaire, and Leary (1983) Fear of Negative Evaluation
Questionnaire. The control group waited and the social
communication skills group training for the experimental group
was performed in 8 one-hour sessions. At the end of the
intervention, both groups were re-evaluated with research
questionnaires. Data were analyzed using the analysis of
covariance.
Results: The results showed that social-communication skills
training was effective in reducing metacognitive beliefs (p <0.05),
reducing fear of negative evaluation (p <0.05), and reducing fear
of positive evaluation (p <0.05).
Conclusion: The results of the study confirmed the effectiveness
of the use of group communication social skills training on
reducing metacognitive beliefs and fear of positive and negative
evaluation of students.
Keywords: Social communication skills, metacognitive beliefs,
fear of negative evaluation, fear of positive evaluation.
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مقدمه
ارتباط بینفردی جزو بزرگترین پیشرفتهای بشر به شمار ميآید ،اما اغل مردم قادر به برقوراری
یک ارتباط خو و مؤثر نیستند و برقراری ارتباط رویارو را کاری دشوار ميیابنود ( بوولتن.) 1397 ،
بر اساس طبقه بندی سازمان جهاني بهداشت مهار های بین فردی و ارتباطي ،آ نهایي هستند که
با ارتباط کالمي و غیرکالمي ،گو دادن فعال ،مهار های مذاکره ،مهار شروع و خاتموه یوک
ارتباط مؤثر ،مهار ابراز وجود یا جرأ ورزی ،توانایي حل تعارضا بینفردی و نظایر اینها مرتب
هستند (براون ،یو و اترنتون  .) 2020 ،1از آنجایي که بعضي دانشآموزان اغل در تعامال اجتماعي
مناس با بزرگساان و همساان دچار مشکل ميشوند و از روبرو شدن با واقعیت و برقراری رابحه
صمیمانه با دیگران مضحر شده و از بودن در موقعیتهای جدید اجتماعي خودداری مويورزنود؛
دچار اندوه و پریشاني فراوان گردیده و درصور تعامل با دوستان و نزدیکان نیز همین احسواس را
دارند .آنان معمواً مهار های ضروری برای آغاز تعامال مثبت و هدفمند با دیگران و نیز توداوم
آن را ندارند ،مهار های اجتماعي و ارتباطي را خودبه خود یاد نميگیرند و مهار ها را باید به آنها
آموز داد تا از این طریق بتوانند از ترس خود درمورد ارزیابي دیگوران و اجتنوا از موقعیتهوای
مختلف بکاهند (برزگر بفرویي ،زارعي حسین آبادی و امیدیان .) 1396 ،تحقیقا آریلي  ،2004( 2به
نقل از حاتمي ،صادقي راد و حسني ) 1394 ،نشان ميدهد که افراد فاقد مهار های ارتبواطي -بوه
طور کلي مهار های زندگي  -مناس  ،در موقعیتهای مختلف دچار مشکل ميشوند .چنانچه این
افراد به طور صحی و به مقدار محلو تحت آموز مهار های ارتبواطي بوا سوایر مهوار هوای
زندگي قرار بگیرند بهبودی چشمگیری خواهند داشت.
از سوی دیگر تعامال بینفردی افراد از سازوکارها و فرایندهای شناختي ناخودآگاه آنها تاثیر
ميپذیرد .یکوي از ایون سوازوکارهای شوناختي ،فراشوناخت و باورهوای مبتنوي بور آن ميباشود.
فراشناخت عبار است از توانوایي فراگیوران بورای برداشوتن گوامهوای ازم بورای برناموهریوزی
راهبردهای مناس برای حل مشکالتي که با آن روبرو هستند ،ارزیابي پیامدها و اصوالح رویکورد
در صور نیاز ،بر اساس استفاده از دانش قبلي خود ،فراشناخت به فراگیران کمک مي کنود توا بوا
انتخا ابزار شناختي مناس به موفقیت برسند .آگاهي فراشناختي یکي از عوامل اصلي موفقیت در
یادگیری است و یک ابزار عالي برای انودازه گیوری عملکورد تحصویلي موي باشود (عبودالرحمان ،3
 .)2020همچنین باورهایي که افوراد در موورد تفکراتشوان دارنود مويتوانود بور روی احساسوا و
هیجانا آنها تاثیر گذار باشد که به این گونه باورهوا ،دانوش باورهوای فراشوناختي گوینود (ولوز ،4
 .) 1394به طور مثال افراد مبتال به اختالل اضحرابي ممکن است باور داشته باشند که اضحرا و
1. Brown, Yu, & Etherington
2. O’Reilly
3. Abdelrahman
4. Wells
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نگران ي آنها کنترل نشدني و خحرناک است و برخي نیز باور داشته باشند که اضوحرا و نگرانوي
موي توانود مزایووایي داشوته باشوود (عبودالهي و داوودی .) 1398 ،از دیوودگاه ولوز ( ) 2009باورهووای
فراشناختي ممکن است عاملي برای گرایش به اضحرا اجتماعي باشود .باورهوای مختول ماننود
ایجاد رویدادهای روانشناختي و هیجواني منفوي بوا ارتبواط بوا دیگوران ،رویودادهای شوناختي و
ناخوشایند و بد افزایش یافته و رویدادهای شناختي منفي تشدید شود ،باعو جودایي از دیگوران و
اضحرا بیشتر مي شود؛ به ویژه هنگامي که افراد مضحر با هیجانا منفي روبوه رو ميشووند.
بدین ترتی رویدادها ی شناختي ناخوشایند به طور مکرر با اضحرا فراخوانوده ميشوود کوه ایون
باورهای فراشناختي ،تفاوتهای افراد را در پرداز های شناختي و هیجاني منجر ميشوود (امیودی،
قاسم زاده و دهقان .) 1397 ،نتای پژوهش سالگورو ،راموس ،گارسویا سوانچو و کووگن  ) 2019( 1و
حسنوند عموزاده ،روشن چسلي و حسونوند عمووزاده ( ) 1392بیوان موي کنود کوه بوین باورهوای
فراشناختي و نگراني و اضحرا اجتماعي افراد رابحه معنادار وجود دارد و پژوهش گول محمودی،
منتشلو و توانا ( ) 1395نشان داد تعدادی از مؤلفههای باورهای فراشوناختي (باورهوای فراشوناختي
منفي و کارآمدی شناختي) رابحه معنيداری با اضحرا اجتماعي دانشجویان داشته است.
همچنین محالعا نشان دادند آموز مهار های ارتباطي اجتماعي ،بخشي از برنامههای تعدیل
رفتار است که به منظور اصالح رفتارهای ناسازگار به کار گرفته مويشوود (حبیبوي کلیبور ،فریود،
مصرآبادی و بهادری خسروشاهي )1398 ،و یکي از نمودهای رفتارهای ناسازگار در افراد ،نگراني آنها
از ارزیابي نامناس دیگران مي باشد که به عنوان یک عامل بازدارنده درون فوردی اسوت (لحفوي،
ابوالقاسمي و نریماني .) 1392 ،در ترس از ارزیابي منفي  2اعتقاد بر این است که سایر افراد همیشوه
نسبت به او قضاو منفي مي کنند (رفیگل  .) 2019 ،3ترس از ارزیابي منفي به عنوان نگراني بیش
ازحد از پیشبیني و انتظار ارزیابيهای بینفردی منفي تعریف ميشود که افراد با ترس از ارزیوابي
منفي اضحرا زیادی را در موقعیتهای اجتماعي تجربه کرده و تال مي کنند که از رویارو شدن با
موقعیتهای اج تماعي که آنها را تهدیدآمیز ميدانند ،اجتنا کنند (قدمپور ،محمدخاني و حسوني،
 .) 1398در افراد با ترس کم از ارزیابي منفي ،محرومیت اجتماعي برای توجه بوه عالئوم پوذیر
اجتماعي انگیزه ميدهد ،اما افراد با ترس از ارزیابي باا ،انگیزهای برای انجام این کار وجود نودارد
(تاناکا و ایکگامي  .) 2019 ،4دلواپسي ،تسلیم ،محیع بودن و اجتنا اجتماعي با ترس از ارزیابي منفي
مرتب هستند .افرادی که نمره باایي در مقیاس ترس از ارزیابي منفي به دست ميآورند ،نسبت به
اینکه دیگران درباره آنها چگونه فکر مي کنند احساس نگراني دارند .افراد با ترس از ارزیابي منفوي
باا ،توجه و واکنش بیشتری به عوامل موقعیتي نشان ميدهند (گانش ،آتیالکشمي ،ماهاریشي و
1. Salguero, Ramos-Cejudo, García-S ancho, Cogn
)2. FEAR OF NEGAT IVE EVALUATION (FNE
3. Rofiqul
4. T anaka & Ikegami
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مایا  .)2015 ،1پژوهش زرگر ،بساک نژاد ،اخالقي و زمستاني( ) 1393و برزگر و همکاران( ) 1396نشان
داد ،آموز مهار های ارتباطي باع کاهش اضحرا اجتماعي و مؤلفههای آن ،یعنوي تورس از
ارزیابي منفي ،اجتنا و اندوه اجتماعي در موقعیت جدید و اجتنا و اندوه عمومي در دانش آموزان
ميشود .نتای پژوهش حبیبي و همکاران ( )1398نیز گویای این محلو اسوت کوه آمووز مهار هوای
اجتماعي و هیجاني ،بر رواب بینفردی دانشآموزان تأثیر داشته و باعو کواهش مشوکال بینفوردی در
دانشآموزان ميگردد.

یکي دیگر از عواملي که باع تشدید مشکال بینفردی ميشود ،ترس از ارزیابي مثبت است
که به احساس نگراني از ارزیابي مثبت دیگران از فرد و پریشاني بیش ازحد ناشي از این ارزیابيهوا
اشاره دارد .ویکز و هوول  )2012( 2در یافتند که ترس از ارزیابي مثبت به طوور مسوتقل از تورس از
ارزیابي منفي ،سهم معناداری از واریانس عاطفه منفي در موقعیتهای خا اجتماعي ،افکار خودکار
منفي در تعاملهای اجتماعي ،خودآگاهي و آمادگي برای پریشاني را پیشبیني مي کند و در نهایت
ارزیابي مثبت دیگران از آنها منجر به شکست خواهد شد (قدمپور و همکاران .)1398 ،نتای محالعا
هاشمي ،نقیبي ،خانجاني و ماشینچي عباسي ( ) 1393نشان داد مهار های ارتباطي قادرند در حل
مسائل اجتماعي تاثیر مستقیم گذاشته و تعارضا بینفردی را کاهش دهند؛ شریعت باقری و نیک
پور( ) 1397نیز بیان کردند ،آموز مهار های اجتماعي  -ارتباطي ،باع افزایش مسئولیتپذیری و
سازگاری با مدرسه در دانش آموزان ميشود و نتای دنولتو دری  ) 2014( 3بیان نموود کوه آمووز
کفایت اجتماعي و مهار های اجتماعي و هیجاني ميتواند مهار های خودآگاهي ،همدلي ،ارتباط
بینفردی ،مقابله با هیجانا  ،تصمیمگیری و حل مسئلة اجتماعي را افزایش داده و باع افزایش به -
کارگیری راهبرد مسئولیتپذیری ،با پذیر نقش خویش در ایجاد و حل مشکل ،افزایش بهکارگیری
راهبرد حلمسئله برنامهریزی شده با تال های سنجیده و تحلیلگرانه برای حل مشکل و یوافتن
مفهوم مثبت در موقعیت استرسزا شود (پورفراهاني ،مرادیان ،زماني نیا و همکاران.) 1398 ،
از آنجایي که باورهای فراشناختي ،ذهن آگاهي و ترس از ارزیابي اضحرا اجتماعي نوجوانان را
پیشبیني مي کنند (رباطي میلي و کریمي ،)1397 ،دانش آموزاني که باورهای فراشناختي و ترس از
ارزیا بي مثبت و منفي دارند ،در برقراری ارتباط بینفردی مشکل دارند .لذا با در نظر گرفتن مؤثر بودن
برنامه آموزشي مهار های ارتباطي و اجتماعي و اثرا مخر باورهای شناختي ،تورس از ارزیوابي
مثبت و منفي در دانش آموزان کمتر پژوهشي به بررسي اثربخشي آموز مهار های ارتباطي بور
باورهای فراشناختي ،ترس از ارزیابي مثبت و منفي دانش آموزان پرداخته است که خال پژوهشي در
این زمینه احساس ميشود .بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموز مهار اجتماعي
ارتباطي بر باورهای فراشناختي و ترس از ارزیابي مثبت و منفي دانش آموزان متوسحه اول ميباشد.
1. Ganesh, Athilakshmi, Maharishi & Maya
2. Weeks & Howell
3. Denault & Déry
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روش
پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشي و با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری
شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسحه اول شهرستان آران و بیدگل بود و  30دانش آموز پسر به
رو انتخا هدفمند و براساس نمره پرسشنامههای پیشآزمون بر اساس نمره بر  ،انتخا و به
صور تصادفي در دوگروه  15نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند .گروه آزمایش ،آموز مهار های
اجتماعي  -ارتباطي را دریافت کردند .معیارهای ورود به محالعه عبارتند از :کسو نموره باورهوای
فراشناختي و نمره ترس از ارزیابي مثبت و منفي بیشتر از نقحه بر (برای ترس از ارزیابي منفوي
کس نمره بااتر از  ،24برای ترس از ارزیابي مثبت کسو نموره بوااتر از  21و بورای باورهوای
فراشناختي نمره بااتر از  ،) 40عودم شورکت همزموان در سوایر برناموههای آموزشوي ،درمواني و
روانشناختي و عدم دریافت مشاوره فردی یا دارودرماني ،تمایل و رضایت آگاهانه برای مشارکت در
پژوهش بوده و تمایل نداشتن برای شرکت در پژوهش و بدست آوردن نمرا پیش آزمون کمتر از
نقحه بر معیارهای خروج از محالعه بود .دادهها با استفاده از تحلیل کواریانس و پیشفرضهای آن
در نرم افزار  SPSSنسخه  24تحلیل شد.
ابزارهای پژوهش
الف ) پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز وکاترایت – هاتن  :یک مقیاس خودگزارشي 30
آیتمي است که تفاو های فردی را درمورد باورهای فراشناخت ،قضاو ها و گرایشا نظار گوری
ارزیابي ميکند ،که در سال  2004توس ولز و کارترایت هواتون سواخته شود .پرسشونامه دارای 5
زیرمقیاس؛ مهارناپذیری و خحر ،باورهای مثبت درباره نگراني ،وقوف شناختي یا خودآگاهي شناختي ،
اطمینان به حافظه یا اطمینان شناختي و نیاز به مهار افکار است .این پرسشنامه در یک طیف چهار
درجهای از موافق نیستم تا خیلي موافقم نمرهگذاری ميشود .در بررسي ولز ( ) 2010روایي سازهای
ضر ی همبستگي پرسشنامه فراشناخت با پرسشنامه اضحرا صفت حالت اسبیل برگور ( ) 0/53و
پرسشنامه نگراني حالت بین ( ) 0/54پرسشنامه اختالل وسواس فکری عملي پادوا ( ) 0/49معنوادار
است و در پژوهش تعجبي و مرادی( ) 1395اعتبار دروني مقیاس با ضری آلفای کرونباخ نشان داد؛
زیرمقیاسهای کنترلناپذیری  ،0/83باورهای فراشناختي ،0/71اطمینوان شوناختي  ،0/88نیواز بوه
کنترل افکار  0/84و پایایي کل نیز  0/87بود .پایایي به رو ضری آلفوای کرانبواخ بورای کول
سواا در پژوهش حاضر 0/81بدست آمد.
ب) پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز  :پرسشنامه خود گزارشي و شامل  10ماده
مي باشد که توس ویکز ( ) 2010ساخته شد .شیوه نمرهگذاری این آزمون ،بر اساس مقیاس لیکر (
از صفر کامال نادرست تا  9کامال درست) بود .همساني دروني مقیاس ترس از ارزیابي مثبت با ضری
آلفای کرونباخ برای کل نمونه  0/85بیان شده و ضری روایي همزمان ایون م قیواس بوا مقیواس
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اضحرا تعامل اجتماعي  0/70و معنادار گزار شده است (دمرچلوي ،کاکاونود و جاللوي.) 1396 ،
پایایي به رو ضری آلفای کرانباخ برای کل سواا در پژوهش حاضر 0/70بدست آمد.
ج) پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی لیری ( :)1983فرم کوتاه پرسشنامه لیری شامل
 12سوال ا ست و به منظور توصیف ساختارهای ترس آور و نگران کننده طراحي شده است .پاسوخ
دهنده ،وضعیت خود را در هر سوال در یک طیف پن درجهای ( =1هرگز صدق نميکند تا  =5تقریب ًا
همیشه صدق مي کند) مشخص مي کند .در این مقیاس ،از طریق هشت سوال ،وجود ترس و نگراني
درباره ارزیابي منفي دیگران و از طریق چهار سوال دیگر ،نبود ترس و نگراني درباره ارزیابي منفوي
دیگران اندازهگیری ميشود .نمرههای باا نشان ميدهند که فرد سحوح باای اضحرا و ترس را
تجربه مي کنند (دمرچلي و همکاران .) 1396 ،بررسي گروهي از دانشجویان مقحع کارشناسي با این
مقیاس نشان داد که این ابزار همبستگي باایي با فرم اصلي این مقیاس دارد (  .) r=0/96اعتبار
این مقیاس به رو بازآزمایي و با فاصله زماني دو هفته  0/98و همساني دروني آن به رو آلفای
کرونباخ  0/83بود (دادا زاده ،یزدان دوست ،غرایي و اصغرنژاد .) 1391 ،پایایي بوه رو ضوری
آلفای کرانباخ برای کل سواا در پژوهش حاضر 0/61بدست آمد.
پروتکل آموزشي در طول دوره دو ماهه طي  8جلسه 1ساعته به صور هفتگوي برگوزار شود.
عنواوین و موضوعا برنامه آموزشي ارائه شده به شرح جدول  1بوده است.
جدول . 1برنامه و مراحل اجرای آموزش مهارتهای اجتماعی  -ارتباطی
جلسه

شرح مختصر از محتوای جلسات

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

آشنایي و معرفي اولیه ،بیان نکاتي درباره شیوههای ارتباط در جامعه ،بیان اهداف.
آمادهسازی و خاتمه یک ارتباط مفید ،موانع ارتباط مؤثر ،تشری مدل ارتباطي ،زبان غیرکالمي و تفسیر
آن ،خصوصیا فیزیکي و عوامل محیحي در ارتباط غیرکالمي.
انواع گو کردن ،موانع گو کردن ،تسل بر مهار های گو کردن حین رابحه.
انعکاس احساسا و معاني ،همدلي صوتي و دادن پاسخ قاطع اما انعحاف پذیر
انواع ابراز وجود ،فواید و کارکردهای آن ،شیوه برقراری ارتباط در اجتماع ،مراحل شش گ انوه ابوراز وجوود،
پرور قدر نه گفتن ،آموز صحی انتقاد کردن و آموز پذیر انتقاد دیگران
تعارض و انواع آن ،رو های پیشگیری و مهار تعارضهای شخصي و گروهي
رو حل مشارکت آمیز مسئله و کاربرد آن ،تلههای فرآیند حل مسئله.

هشتم

صداقت ،همدلي و عشق ،طرح و اجرای تعهدنامه ای برای بکارگیری مهار های اجتماعي  -ارتباطي.

ششم
هفتم

یافتهها
دانش آموزان شرکتکننده  33/3درصد پایه هفوتم 33/3 ،درصودپایه هشوتم و  33/3درصود پایوه
تحصیلي نهم بودند .میانگین نمرا پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای باورهای فراشناختي  ،ترس
از ارزیابي مثبت و ترس از ارزیابي منفي در گروه مداخله و گواه در جدول  2خالصه شده است.
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جدول  . 2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه
متغیر

پیشآزمون

گروه  /مرحله

میانگین
65/66
62/66
32/06
32/53
38/80
40/86

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

باورهای فراشناختي
ترس از ارزیابي مثبت
ترس از ارزیابي منفي

پسآزمون
میانگین
56/20
66/40
25/60
31/46
31/86
38/73

انحراف معیار
10/99
11/14
5/93
5/82
7/75
4/96

انحراف معیار
13/66
10/22
5/40
5/96
7/86
8/37

جهت اجرای تحلیل کوواریانس ابتدا پیش فرضهای آزمون اجرا شد .بررسي پیشفرضهوای
نرمال بودن ،همگني واریانس ها و آزمون ام باکس اجرا و تأیید شد .آزمون کشیدگي و چولگي جهت
بررسي نرمال بودن دادهها نشان داد؛ نمرا متغیرهای پژوهش در محودوده ( - 2و  )+2قورار دارد،
بنابراین متغیرها از توزیع نرمالي برخوردار بودند .نتای آزمون لوین برای برابوری واریوانس خحوای
متغیرهای وابسته در متغیرهای باورهای فراشناختي ،ترس از ارزیابي مثبت و منفوي و آزموونM
باکس در جدول ( ) 3آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون لوین و  Mباکس
متغیر

F

df1

df2

p

باورهای فراشناختي
ترس از ا رزیابي منفي
ترس از ارزیابي مثبت
آزمون  Mباکس

0/10
3/05
0/000
1/14

1
1
1
6

28
28
28
56/80

0/75
0/09
0/98
0/33

همانگونه که در جدول  3مالحظه ميشود ،مفروضه برابری واریانس خحا برای همه متغیرهوا
برقرار شد ( )p>0/05و آزمون Mباکس پویش شورط تحلیول کوواریوانس چنود متغیوره برقورار
است(.)p>0/05
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نمرات با کنترل نمرات پیش آزمون
درجه آزادی

درجه آزادی

فرضیه

خطا
23
23
23

9/51
9/51
9/51

23

9/51

نام آزمون

مقدار

آزمون اثر پیالیي
آزمون امبدای ویلکز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترین ریشه
روی

0/55
0/44
1/24

3
3
3

1/24

3
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معناداری

مجذور اتا

0/001
0/001
0/001

0/55
0/55
0/55

0/001

0/55
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جدول ( ) 4نتای حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر روی میانگینهای پسآزمون گروه
مداخله و گواه را با کنترل پیشآزمون نشان ميدهد .همانحور که نتای نشان ميدهد مقدار  Fمعني -
دار بوده است(  df=3وF=9/51.و  ) P<0.05و ميتووان نتیجوه گرفوت کوه آمووز مهوار
اجتماعي -ارتباطي حداقل بر یکي از متغیرهای باورهای فراشناختي ،ترس از ارزیابي مثبت و ترس از
ارزیابي منفي تاثیرگذار بوده است .برای مشخص شدن تاثیر آموز برهر یوک از متغیرهوا ،نتوای
تحلیل کواریانس در جدول  5ارائه شده است.
جدول .5نتایج تحلیل کواریانس مقایسه تاثیر آموزش مهارت اجتماعی ارتباطی بر نمرات متغیرهای
باورهای فراشناختی ،ترس از ارزیابی مثبت و منفی
اثر
باورهای
فراشناختي
ترس از ارزیابي
منفي
ترس از ارزیابي
مثبت

معنی -

ضریب

داری

ایتا

0/003

0/30
0/19
0/40

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1148/44

1

1148/44

11/16

218/66

1

218/66

5/88

0/023

248/25

1

248/25

17/12

0/001

نسبت F

همانحور که جدول ( ) 5نشان ميدهد در متغیر باورهای فراشناختي مقدار  Fمعنيدار بوده است
(F=11/16و  )P<0.05و ميتو ان نتیجه گرفت که آموز مهار اجتماعي ارتباطي بر باورهای
فراشناختي تاثیر گذار بوده است و میزان این تاثیر در مرحله پسآزمون 30درصد بوده است .در ترس
از ارزیابي منفي مقدار  Fمعنيدار بوده ( F=5/88و  ) P<0.05و ميتوان نتیجه گرفت که آموز
مهار اجتماعي ارتباطي بر ترس از ارزیابي منفي تاثیر گذار بوده است و میزان این تاثیر در مرحله
پس آزمون  19درصد بووده اسوت .درتورس از ارزیوابي مثبوت مقودار  Fمعنويدار بووده (17/12
=Fو  ) P<0.05و مي توان نتیجه گرفت که آموز مهار اجتماعي ارتباطي بر ترس از ارزیوابي
مثبت تاثیر گذار بوده است و م یزان این تاثیر در مرحله پس آزمون 40درصد بووده اسوت .مقایسوه
میانگین های دو گروه نشان داد که آموز مهار اجتمواعي ارتبواطي موجو کواهش باورهوای
فراشناختي و ترس از ارزیابي مثبت و منفي شده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر اثربخشي آموز مهار اجتماعي ارتباطي بر باورهای فراشناختي و ترس از
ارزیابي مثبت و منفي در دانشآموزان مقحع متوسحه بود .نتای پژوهش نشان داد آموز مهوار
اجتماعي ارتباطي بر باورهای فراشناختي در دانش آموزان مقحع متوسحه مؤثر بود .بنابراین ميتوان
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گفت آموز مهارتهای ارتباطي اجتماعي باع کاهش باورهای فراشناختي ضعیف افراد ميشود بنا
به کمبود محالعا در مورد اثربخشي مهارتهای ارتباطي اجتماعي بر باورهای فراشناختي ،ميتوان به
محالعاتي که به طور ضمني به این موضوع پرداختهاند اشاره کرد که نتای پژوهش حاضر با یافتههای
سالگورو و همکاران ( ،)2019حسنوند عموزاده و همکاران ( ) 1392و گل محمدی و همکاران( ) 1395
بر تاثیر روی باورهای فراشناختي همسو بود .از آن جهت که سوگیری در تعبیر و تفسیر رویدادهای
محی اجتماعي منجر به ایجاد فرضیههای اشتباه در مورد خود و محی اجتماعي ميشود و این امر
ارزیابي منفي از موقعیتهای اجتماعي را به دنبال داشته و نتیجه این ارزیابي منفي ،کناره گیری و
عدم ارتباط با دیگران است ،نتای قابل تبیین است .از دیدگاه ولز( )2009باورهای فراشناختي مثبت و
منفي در ارزیابي موقعیتهای تازه با توجه به مدل کنش اجرایي خودتنظیمي بازبیني تهدیدآوری از
موقعیتهای اجتماعي داشتند و این امر فعالسازی باورهای مختل را به دنبال دارد .برای مثال باور
مثبت" برای اینکه در امان بمانم ،باید به خحر توجه کنم "موج تداوم احسواس تهدیود در فورد
ميشود .همچنین باور منفي"من هی کنترلي به تفکر خود ندارم "با توانایي فرد درکنار گذاشوتن
سبک تفکر ناسازگارانه تداخل مينماید .عالوه بر این باورهای منفي مانند" فکر کردن به این افکار
باع ميشود تا کنترل ذهنم را از دست بدهم" باع تشدید توجه تثبیت شده در وضعیت جواری
ميشود .اما با آموز مهار های ارتباطي اجتماعي و فراگیری مهار هایي چون؛ نحووهی تفسویر
زبان غیرکالمي و هم چنین شیوههای استفاده از این قسمت از ارتبواط (ارتبواط غیرکالموي) ،کنترل
افکارمنفي و خحر ،آگواهي از ویژگيهای شخصي و عوامل وضعیتي موجود در ارتبواط ،اسوتفاده از
شیوههای مناس ابراز وجود ،موج ميشود که دوری گزیني افوراد از جموع ،کنوارهگیوری از موردم
پیرامون خویش و همچنین داشتن احساس منفي در ارتبواطهوای اجتمواعي روزموره ،کاهش یابد.
همچنین نتای پژوهش حاضر نشان داد آموز مهار اجتماعي ارتباطي بر تورس از ارزیوابي
منفي در دانشآموزان مقحع متوسحه مؤثر است .به این صور کوه آمووز مهارتهوای ارتبواطي
اجتماعي باع کاهش ترس از ارزیابي منفي شده بود .نتای این پژوهش با یافتههای پژوهش زرگر و
همکاران ( ) 1393و برزگر و همکاران( )1396همخواني داشت .همچنین پژوهش دهستاني ،ابراهیمي
و ابوهاشمي مقدم( ) 1398نشان دادند اضحرا اجتماعي ميتواند مهار ارتباط بینفردی در دانش -
آموزان را پیش بیني کند .در تبیین این یافته ميتوان گفت ،افراد به دلیل ترس از طرد شدن و ترس از
ارزیابي منفي نسبت به تایید عمل خود از جان دیگران حساس مي باشند و شاید این ترسها آنها را
در موقعیتهای اجتماعي به گونهای مضحر و پریشان ميسازد که جرئت اظهارنظر و ابراز عقیده را
از دست ميدهند ،اما آموز موثر معموا منجر به بهبود ادراک این افراد از مهار های اجتمواعي
خود ميشود .آموز مهار -های اجتماعي به افراد مي آموزند که در بسویاری از مواقوع واکونش
دیگران ،بر خالف پیش بیني بدبینانهشان ممکن است عادی و حتي مثبت نیز باشد (زرگر و همکاران ،
 .) 1393بنابراین این آموز باع ميشود دانشآموزان یاد بگیرند که در موقعیتهای اجتماعي چه
رفتاری باید داشته باشند تا بتوانند به شیوه مناس و محلوبي با اطرافیان خود رواب دوستانه و مناس
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بینفردی برقرار نمایند .این رواب دوستانه از سویي باع خواهد شد که فرد در محیحي صمیمانه و
بدون اضحرا به تعامل با دیگران بپردازد و از سوی دیگر در اثر تقویتي که نوجوان از موفقیت در
برقراری ارتباط دوستانه دریافت ميکند ،پي خواهد برد که برای برقراری و ادامه رواب بین فردی در
سایر موقعیتها نیز توانایي ازم را خواهد داشت .در نتیجهی این اعتماد به نفس کسو شوده در
برقراری ارتباط مؤثر و مناس بینفردی و تقویت حاصل از این موفقیت ،از هراس نوجوان در زمینه
مورد ارزیابي منفي دیگران قرار گرفتن و اجتنا و اندوه وی در هنگام قرار گرفتن در بین دوستان و
آشنایان و اجتنا از برقراری ارتباط تازه با افراد غریبه کاسته خواهد شد (برزگرو همکاران.) 1396 ،
چرا که یادگیری مهار های ارتباطي دانش آموزان را نسبت به مهار های ارتباطيشوان خوشوبین
کرده در نتیجه ميتواند به افراد در کاهش ترس از ارزیابي منفي ،یاری رساند.
دیگر نتای پژوهش حاضر نشان داد آموز مهار اجتماعي ارتباطي بر ترس از ارزیابي مثبت
در دانشآموزان مقحع متوسحه مؤثر است .به این صور که آموز مهار های ارتباطي اجتماعي
باع کاهش ترس از ارزیابي مثبت شد .نتای پژوهش حاضر با یافتههای ویکز و همکواران ( 2008
) ،ویکز و هوول ( )2012و پژوهش هاشمي و همکاران( ) 1393همسو است .در پوژوهش ویکوز و
هوول ( ) 2010نوشان داده شد کوه ترس از ارزیابي مثبت با ناراحتي بیوشتر هنگوام دریافوت بازخورد
اجتمواعي مثبوت و بواور ضوعیف تور بوه درسوتي بازخورد مثبت اجتمواعي دریافوت شوده مورتب
اسوت و ترس از ارزیابي مثبت ر ابحه اضحرا اجتماعي و ناراحتي مربوط به بازخورد مثبت اجتماعي
را میانجي مي کند .بنابراین بازنموایي سوگیرانه در افراد ممکون اسوت جنبههای مثبت تصویر خود را
به همان اندازه جنبوههوای منفي آن شامل شود .لذا به کمک تکنیکهای مهار های اجتماعي و
ارتباطي ،افراد مسئ ولیت رفتارهای خود را به عهده گرفته و در رواب بین فردی نیز بهتر عمل مي -
نمایند (شریعت باقری و نیک پور) 1397 ،؛ در نتیجه با دریافت بازخورد مثبوت اجتمواعي دیگوران،
پریشان نمي شوند زیرا بین اطالعا مثبت با باورشوان مبنوي بور انتظوار آنوان از عملکردشووان در
موقعیووتهووای اجتموواعي ارتباط منحقي ایجاد ميکنند.
به طور کلي نتای حاصل از این پژوهش نشان مي دهد که آموز مهار اجتماعي ارتبواطي
موج کاهش میزان ترس از ارزیابي مثبت و منفي و باورهای فراشناختي شده است .لذا پیشنهاد
ميشود برنامهای مدون جهت آموز مهار های ارتباطي به صوور کارگاههوای آموزشوي و یوا
تدوین کتا های راهنما در این زمینه برای مقاطع مختلف تحصیلي ،توس آموز و پرور درنظر
گرفته شود و معلمین و مسئولین امر تعلیم و تربیت با الگوسازی مناس در زمینهی ارتباط مؤثر با
دیگران ،بستر مستعدی جهت آموز عینيتر ،فراهم سازند .اما پژوهش حاضر با محدودیتهوایي
روبرو بود از جمله مي توان به محدود شدن نمونه به پسران متوسحه اول و عدم امکان مقایسه نتای
در دو جنس ،تعداد زیاد سواا در سنجش متغیرهای پژوهش ،متغیر بودن جلسا در روزهای هفته
بدلیل برنامههای آموزشي و امکان حضور دانش آموزان در تمامي جلسا در طول دوره اشاره کرد.
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همچنین پیشنهاد مي شود پژوهش بر روی دانش آموزان دختر و همچنین در مقاطع تحصیلي دیگر
نیز مورد بررسي قرار گیرد.
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