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 چکیده
گـام   هاي ارتباطی در اشتیاق به برقراري ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش مهارت

آمـوزان   جامعۀ آماري پژوهش شامل کلیۀ دانـش  آزمون با گروه کنترل بود. پس-آزمون پیشآزمایشی با طرح  انجام شد. روش پژوهش نیمه
آموز  دانش 24بودند. از این جامعه تعداد  93-92ساله شهرستان قائنات (استان خراسان جنوبی) در سال تحصیلی  13-15دختر آهسته گام 

نفر)  12ش انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه گیري دردسترس به عنوان نمونۀ پژوه گام، به صورت نمونه آهسته
آزمون). سـپس گـروه آزمـایش بـه      هاي پژوهش پاسخ دادند (پیش ها پرسشنامه جایگزین شدند. معلمان یا والدین هر دو گروه از آزمودنی

در پایان هر دو گروه  ل آموزشی دریافت نکردند.و گروه کنتر هاي ارتباطی قرار گرفتند اي تحت آموزش مهارت دقیقه 45جلسه  10مدت 
گیري پرسشنامۀ کمرویی سموعی و اشتیاق بـه برقـراري ارتبـاط گنجـی بـود.       آزمون). ابزار اندازه مجدداً به ابزار پژوهش پاسخ دادند (پس

کـه اثـر    نتـایج نشـان داد   تحلیل شد.تجزیه و  22نسخۀ  Spssآوري شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس با نرم افزار  اطالعات جمع
 F=  49/153) و مقابله با کمرویی رویی ( p=  000/0و  F=  95/50هاي ارتباطی در اشتیاق به برقراري ارتباط با دیگران ( آموزش مهارت

اشتیاق به برقراري ارتباط هاي ارتباطی در  دار است. یعنی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل از نظر تأثیر آموزش مهارت ) معناp=  000/0و 
دار در اشتیاق به  هاي ارتباطی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود معنا آموزش مهارت دار است. رویی معنا و مقابله با کم

 شود. گام می رویی نوجوانان دختر آهسته برقراري ارتباط با دیگران و مقابله با کم

 ها کلید واژه
 گام ارتباطی، اشتیاق به برقراري ارتباط، کمرویی، نوجوانان آهستههاي  مهارت
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 مقدمه
نوعی مسأله جهانی که در هر کشوري وجـود   1گامی آهسته

دارد و تنها یک مشکل پزشکی نیسـت، بلکـه یـک مشـکل     
، 2آیـد (جـدال   آموزشی، روانی، اجتماعی نیز به حساب مـی 

منسـوخ   3). در حال حاضر واژة عقب ماندگی ذهنـی 2012
ورد تأیید همـۀ مراکـز علمـی،    م 4ذهنیشده و واژة کم توان

پزشکی  هاي علمی از جمله انجمن روان ها و انجمن سازمان
) در پنجمــین ویــرایش تجدیــد نظــر شــده APA( 5آمریکــا

) DSM-V( 6هاي روانی راهنماي آماري و تشخیصی اختالل
) در ویـرایش یـازدهم   WHO( 7و سازمان بهداشت جهـانی 

 8مشـکالت وابسـته   ها و المللی بیماري بندي آماري بین طبقه
)ICD-11گامی یـک اصـطالح    ) قرار گرفته است، اما آهسته

ــار انگیزشــی مطلــوب  ــا ب تــر و در راســتاي  معــادل بهتــر ب
هاي انسانی و فرهنگ ایرانی اسالمی است و نگـرش   ش ارز

ماندگی ذهنی دارد، لـذا در کشـور    تري به پدیدة عقب مثبت
اندگی ذهنـی  گام جایگزین عقب م اسالمی ایران واژة آهسته

مورد تأییـد سـازمان بهداشـت     2007شده است و در سال 
زاده،  جهانی هم قرار گرفته است (افروز، عاشـوري و قاسـم  

توانی ذهنـی و رشـدي    ). بر اساس تعریف انجمن کم1395
گامی، عبارت است از یک ناتوانی که پیش از  آمریکا، آهسته

ی در هاي قابـل تـوجه   سالگی آغاز شده و با محدودیت 18
شــود کــه  عملکــرد عقلــی و رفتــار سازشــی مشــخص مــی

(انجمن کم  دهد هاي اجتماعی و عملی را پوشش می مهارت
 ).2011، 9توانی ذهنی و رشدي آمریکا

)؛ آنگلد، کاستلو و 1391هاي کاپالن و سادوك ( بررسی
کنندة وجود همزمان سایر اخـتالالت   ) بیان1999( 10ارکانلی

 11پپراکاش، سودرسانان و رابهـو  گامی است. روانی با آهسته
اي نشان دادند که مشـکالت رفتـاري در    ) در مطالعه2007(

هــاي  هــا شــیوع بیشــتري دارد. شــیوع اخــتالل گــام آهســته

                                                 
1. Slow paced (SP) 
2. Jadal 
3. Mental Retardation or MR 
4. Intellectual Disability or ID 
5. American Association of Psychiatric (APA) 
6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
7. Word Health Organization 
8. International Classification of Diseases, 11th revision 
(ICD-11) 
9. American association on intellectual and developmental 
disabilities (AAIDD) 
10. Angold, Costello and Erkanli 
11. Prakash, Sudarsanan and Prabhu 

درصد بـرآورد   75 - 13ها  گام اجتماعی در آهسته -سازشی
ــادي، خســروي، صــباحی،  شــده اســت (فــریس ). 1394آب
ــان آهســته ــارت نوجوان ــام، مه ــی، گ ــاي حرکت ــاطی،  ه ارتب

تـري نسـبت    هاي اجتماعی و عملکرد شناختی پایین مهارت
به همساالن طبیعـی خـود دارنـد و ایـن ممکـن اسـت بـه        

تر براي شرکت در تفریح، اوقات فراغـت و   هاي کم فرصت
هاي ورزشـی منجـر شـود. سـطح پـایین مشـارکت        فعالیت

گیـري، انـزواي    هـا، گوشـه   گـام در فعالیـت   نوجوانان آهسته
کنـد کـه در بـین     اضطراب، کمرویی را بیشتر می اجتماعی،

، 12(کینگ، شیلدز، امـس، بلـک و اردن   این افراد شایع است
2013.( 

کمرویى به مفهوم احساس ناراحتى کـردن از بـودن در   
جمع است. کمرویی یک پدیـدة پیچیـده و مرکـب ذهنـی،     

شمار در طـی دوران   روانی و اجتماعی است که به دالیل بی
شـود   پدیدار شـده و بـا دارو برطـرف نمـی     تدریج  رشد به

 13). زیمبـاردو و رادل 1391(بشیرپور، سلیمی و فرحبخش، 
)، بر این باور است کـه کمرویـی احتیـاط مفـرط در     2001(

ویژه افراد کمـرو از ابـراز وجـود     روابط بین فردي است، به
هراسند، دربارة شـیوة واکـنش دیگـران بـه خـود بسـیار        می

شـوند و   عت دسـت دسـتپاچه مـی   سـر   حساس هستند و به
هاي جسمانی اضطراب مانند باال رفتن ضـربان قلـب،    نشانه

کننـد.   سرخ شـدن چهـره و نـاراحتی معـده را تجربـه مـی      
اجتماعی است کـه فـرد را آزار   -کمرویی یک مشکل روانی

دهد و به صورت یک ناتوانی و معلولیت اجتماعی ظاهر  می
ري فرد در مواجهـه  شود. کمرویی به عنوان واکنش بازدا می

ها و آشنایان دور نیز تعریف شده است. در مجموع  با غریبه
العـاده و تـرس از    تـوان خـود تـوجهی فـوق     کمرویی را می

مواجه شدن با دیگران تعریف کـرد، زیـرا کمرویـی نـوعی     
هراس اجتماعی است که در آن، فرد از مواجه شدن با افراد 

). 1392(افـروز،  ناآشنا و ارتباط اجتمـاعی، گریـزان اسـت    
،  هـا  کمروها در مقایسه با افراد عادي، هنگام گفتگو با غریبه

تـر،   منفی بیشـتر، اضـطراب ذهنـی افـزون     14هاي خودگویی
هـاي رفتـاري    نشـانه  تر و برانگیختگی فیزیولوزیکی فزاینده

آمیزتـــر، ماننـــد اجتنـــاب دیـــداري را نشـــان  اضـــطراب

                                                 
12. King, Shields, Imms, Black and Ardern 
13. Zimbardo and Radle 
14. Self-Statements 
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 ).  1395آبادي،  (عابدینی حجی دهند می
گــام عــزّت نفــس پــایین و  ین نوجوانــان آهســتههمچنــ

ها به دلیـل عـدم موفقیـت در     مشکالت انگیزشی دارند. آن
هاي گوناگون و تجارب مکرر شکسـت و ناکـامی،    موقعیت

) و 2001، 1کننـد (اسـمیت   احساس ناشایستگی و یاس مـی 
هـا بـه    اشتیاقی براي برقراري ارتباط با دیگـران ندارنـد. آن  

اندکی با سایر کودکان دارنـد و تـرجیح   هنگام بازي، تعامل 
هـا در حـل تعـارض،     دهند بـه تنهـایی بـازي کننـد. آن     می

هـا   برقراري ارتباط کالمی با دیگران و پیگیري دستورالعمل
گـام   ). آهسته1386مشکل دارند (خانزاده فیروزجاه و پرند، 

ها در بعـد مفهـومی (اسـتفاده از زبـان، خوانـدن، نوشـتن،       
دانش و حافظه بـراي حـل مشـکالت در     ریاضی، استدالل،

هـاي دیگـران،    میان دیگران)؛ اجتمـاعی (آگـاهی از تجربـه   
هــاي ارتبــاط بــین فــردي، توانــایی در  همــدردي، مهــارت

برقراري روابط دوستانه، قضاوت اجتمـاعی و خـودتنظیمی   
در میان دیگران)؛ عملی (مدیریت خود در گسترة زندگی از 

غلی، مـدیریت پـول،   جمله مراقبت شخصی، مسـئولیت شـ  
تفریح، رفتار شخصـی و سـازماندهی تکـالیف مربـوط بـه      
مدرســه و کــار در میــان دیگــران مشــکل دارنــد (انجمــن  

 ).2013، 3؛ هریس2014، 2روانپزشکی آمریکا
هــا نشــان داده اســت کــه شــناخت  از طرفــی پــژوهش

ها و استفاده از راهکارهـاي مناسـب بـه بهبـود و      گام آهسته
کنـد. از   ایـن نوجوانـان کمـک مـی    کاهش شدت مشکالت 

هاي اجتماعی بـر   ها نشان داد آموزش مهارت جمله پژوهش
، 4گام (استلر و گولدیک آموزان آهسته بهبود سازگاري دانش

هــاي ارتبــاطی بــر بهبــود رفتــار   )؛ آمــوزش مهــارت2011
گام  آموزان دختر آهسته سازگارانه و عملکرد تحصیلی دانش

هــاي  )؛ آمــوزش مهــارت1394آبــادي و همکــاران، (فــریس
ارتباطی در تکانشگري نوجوانان دختر داراي عالئم اختالل 

ــوزش 1394راد و حســنی، ســلوك (حــاتمی، صــادقی )؛ آم
هاي ارتباطی بر سازگاري اجتمـاعی، پرخاشـگري و    مهارت

زاده، تـازیکی،   پیشرفت تحصیلی (حسینیان، بهرنگی، قاسـم 
گام، آمـاده   ) مؤثر است. هدف آموزش به افراد آهسته1395

هـاي   ها براي زندگی اجتماعی و فراگیري مهارت ساختن آن
                                                 
1. Smith 
2. American Psychiatric Association 
3. Harris 
4. Estler and Goldbeck 

تـرین   ضروري بـراي داشـتن یـک زنـدگی مسـتقل بـا کـم       
هاي کـامالً   وابستگی است، براي رسیدن بدین منظور برنامه

کاربردي الزم است (سیف نراقی، شـریعتمداري، نـادري و   
اي هـ  ها آموزش مهـارت  ). یکی از این برنامه1388ابطحی، 

هـاي   هاي ارتباطی بخشـی از مهـارت   ارتباطی است. مهارت
تواننـد درگیـر    هـا افـراد مـی    زندگی هستند که به واسطۀ آن

تعامالت بین فردي و فرایند ارتباط شوند (حسین چـاري و  
 ).  1385آقادالورپور، 

ــغلی و    ــاعی، ش ــدگی اجتم ــان در زن ــت نوجوان موفقی
هاي ارتبـاطی   هاي تحصیلی، مشروط به داشتن مهارت زمینه

ــلیمانی  ــت (س ــاعی اس ــایتروال  و اجتم ــژاد و ش ). 2008، 5ن
تربیتی  شناسی و علوم همچنین تقریباً تمامی متخصصان روان
تـرین   ترین، بحرانی بر این باورند که دورة نوجوانی حساس

ترین دورة رشد هر انسان است، در این دوره فرد بـه   و مهم
ت خـود اسـت    بلوغ می دنبـال   ، بـه رسد، در پی کشف هویـ

هاي دورة کودکی اسـت، بـه    استقالل و جدایی از وابستگی
همین دالیل در دورة نوجـوانی داراي وضـعیت روانـی بـا     
ثباتی نیستند و در ایـن دوره هسـت کـه معمـوالً بیشـترین      

آیـد (اسـدي،    وجود مـی  مشکالت رفتاري براي نوجوانان به
). عــالوه بــر تغییــرات دورة نوجــوانی، مشــکالت و 1391
گامی، نیـز سـبب بـروز و تشـدید      هایی مانند آهسته ناتوانی

شـود. بـه بیـان دیگـر      مشکالت رفتاري براي نوجوانان مـی 
نوجوان در سازگاري با شرایط جدیـد بـه پیـدایش      ناتوانی

ــاري بیشــتر در ایــن دوره منجــر مــی  شــود  مشــکالت رفت
). بدین منظور با در نظر گرفتن 2001، 6(هالستیال، سوراندر

هاي ارتباطی و عدم وجود  بودن برنامۀ آموزش مهارتمؤثر 
پژوهش مشابه در ایران، پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی    

هــاي ارتبــاطی در اشــتیاق بــه  بخشــی آمــوزش مهــارت اثــر
برقراري ارتباط با دیگران و مقابلـه بـا کمرویـی نوجوانـان     

 گام انجام شد. آهسته

 روش پژوهش
آزمـون   پس –آزمون این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش

ــۀ       ــژوهش کلی ــاري پ ــۀ آم ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ب
 سـال  13-15پـذیر   گام آمـوزش  آموزان دختر آهسته دانش

                                                 
5. Soleimani Nejad and Shaetrola 
6. Helstela, and Sourander 
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ــه در ســال تحصــیلی   ــد ک ــدارس  1392 -1393بودن در م
انـد. از ایـن    استثنایی شهر قاین مشـغول بـه تحصـیل بـوده    

آموز به صـورت نمونـه    دانش 24اي مشتمل بر  جامعه نمونه
ــه صــورت   در  ــماري) انتخــاب و ب ــترس (روش سرش دس

نفــر) وگــروه آزمــایش  12تصــادفی در دو گــروه کنتــرل (
 نفر) منتسب شدند.12(

معیارهــاي ورود بــه تحقیــق عبــارت از: عــدم داشــتن  
هاي خانوادگی از قبیل طالق یا فوت والـدین، گـروه    آسیب

ســال، تمایــل بــه شــرکت در پــژوهش،  15-13سـنی بــین  
)، رضایت آگاهانـه  70 -50م (بهرة هوشی گا دختران آهسته

هاي خروج: عـدم تمایـل بـه شـرکت در      از والدین و مالك
 تحقیق، ابتال به بیماري جسمانی یا روانی حاد بود.  

هـا از ابزارهـاي پژوهشـی زیـر      منظور گردآوري داده به
 استفاده شده است:

ایـن آزمـون را راحلـه     رویی سـموعی:  آزمون کم -1
 5سـؤال،   44ساخته اسـت و داراي  1382سموعی در سال 

)، 1)، بنـدرت( 0اي در طیف لیکرت به صورت هرگز( گزینه
) اسـت. کـه   4)، همیشـه( 3)، بیشتر اوقـات( 2گاهی اوقات(

هاي با محتواي مثبت از صـفر   گذاري براي سؤال نحوة نمره
از چهار بـه  هاي منفی بر عکس یعنی  به چهار و براي سؤال

صفر است. در پژوهش حاضـر بـه منظـور بررسـی روایـی      
هـاي   ها، همبستگی هر سؤال با مجموع نمرات سـؤال  سؤال

مربوط به همان خرده مقیاس محاسبه شد و نتایج نشان داد 
 .دار اسـت  هـا معنـا   که ضـریب همبسـتگی در همـۀ سـؤال    

) ضریب آلفاي کرونباخ 1392بشیرپور، سلیمی و بجستانی (

انـد و در تحقیـق    گزارش کرده 82/0راي این پرسشنامه را ب
 دست آمد. به 85/0حاضر نیز ضریب پایایی 

ایـن مقیـاس را    آزمون اشتیاق به برقراري ارتباط: -2
 12گنجی ترجمه و گردآوري کرده اسـت. در ایـن آزمـون    

موقعیت برقراري ارتباط آمـده کـه آزمـودنی بـا دو گزینـۀ      
ا پاسخ دهد. به هر موقعیتی کـه  ه هرگز و همیشه باید به آن

) و به هر مـوقعیتی کـه پاسـخ    0اند، نمرة ( پاسخ هرگز داده
در پژوهش حاضر بـراي   دهند. ) می1اند، نمرة ( همیشه داده

بررسی پایایی آزمون اشتیاق بـه برقـراري ارتبـاط از روش    
 75/0کودر ـ ریچاردسون استفاده شد که ضریب پایایی آن  

منظور بررسی روایـی سـؤاالت،    بهاست. در پژوهش حاضر 
هامحاسبه شد و  همبستگی هر سؤال با مجموع نمرات سؤال

هـاي   نتایج نشان داد که ضریب همبسـتگی در همـۀ سـؤال   
معنادار است. جلسـات درمـانی و ارزشـیابی هـر جلسـه و      
ارزشیابی نهایی بـر اسـاس اولـین مجموعـۀ انطبـاق یافتـۀ       

هنـی سـازمان   هـاي زنـدگی در معلـولین ذ    آموزش مهـارت 
 بهزیستی کشور است.

روش اجراي پژوهش بـدین صـورت بـود کـه بعـد از      
ــودنی    ــدین آزم ــا وال ــان ی ــه، معلم ــاب نمون ــه   انتخ ــا ب ه

هاي کمرویـی و اشـتیاق در برقـراري ارتبـاط بـا       پرسشنامه
 45جلسـۀ   10دیگران پاسخ دادند. گروه آزمایش به مـدت  

گرفتنـد و  قرار  هاي ارتباطی اي، تحت آموزش مهارت دقیقه
اي دریافت نکردند و در پایان و بعـد از   گروه کنترل مداخله

هـاي   هـا مجـدداً بـه پرسشـنامه     گذشت یک هفته آزمـودنی 
 تحقیق پاسخ دادند.

 )1388سودانی (آبادي و  هاي ارتباطی کایوند، شفیع هاي ارتباطی بر اساس راهنماي آموزش مهارت پکیج آموزش مهارت
 شرح جلسه جلسات

 .اهداف بیان جامعه، در ارتباط هاي شیوه دربارة نکاتی بیان اولیه، معرفی و آشنایی جلسۀ اول
 .ارتباطی مدل تشریح مؤثر، ارتباط موانع مفید، ارتباط یک خاتمۀ و سازي آماده جلسۀ دوم
 غیرکالمی ارتباط در محیطی عوامل و فیزیکی خصوصیات آن، تفسیر و غیرکالمی زبان جلسۀ سوم

 .رابطه حین کردن گوش هاي مهارت بر تسلط کردن، گوش موانع کردن، گوش انواع جلسۀ چهارم
 .پذیر انعطاف اما قاطع پاسخ دادن و صوتی همدلی معانی، و احساسات انعکاس جلسۀ پنجم
 .اجتماع در ارتباط برقراري شیوة آن، کارکردهاي و فواید ابرازوجود، انواع جلسۀ ششم
 قدرت پرورش وجود، ابراز گانۀ شش مراحل »نه«گفتن جلسۀ هفتم 
 .گروهی و شخصی هاي تعارض مهار و پیشگیري هاي روش آن، انواع و تعارض جلسۀ هشتم
 .مسأله حل فرآیند هاي تله آن، کاربرد و مسئله آمیز مشارکت حل روش جلسۀ نهم 
 هاي ارتباطی مهارت کارگیري به براي اي تعهدنامه اجراي و طرح عشق، و همدلی صداقت، جلسۀ دهم
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دست آمده از این پژوهش  هاي به براي تجزیه و تحلیل داده
ــرم ــزار  از ن ــخۀ  SPSSاف ــراف  22نس ــانگین و انح ، از می

استاندارد در سطح توصیفی و از تحلیل کوواریـانس بـراي   
 آزمون استفاده شد. ها در پس نمرات گروهمقایسۀ میانگین 

 ها یافته
نفـر   24هـا   نتایج آمار توصیفی نشان داد که تعداد آزمـودنی 

نفـر در   12نفر در گروه آزمایش و  12بود که از این تعداد 
گروه کنترل جایگزین شدند. میانگین متغیرهاي اشـتیاق بـه   

روه آزمـون گـ   رویی در پـیش  برقراري ارتباط و مقابله با کم
آزمـون   آزمایش و کنترل تقریباً یکسان است، ولـی در پـس  

آزمون گروه آزمایش  (پیش گروه آزمایش افزایش یافته است

؛ و کمرویــی 33/4در متغیــر اشــتیاق بــه برقــراري ارتبــاط  
اسـت.   08/109و  75/5و در گروه کنترل به ترتیب  58/97

 آزمون گـروه  هاي ارتباطی (پس بعد از انجام آموزش مهارت
آزمایش) میـانگین نمـرات در متغیـر اشـتیاق بـه برقـراري       

و میانگین نمـرات گـروه    5/137و متغیر کمرویی  7ارتباط 
 گزارش شد). 91/107و  6کنترل به ترتیب 

هاي ارتباطی بـر   براي بررسی اثربخشی آموزش مهارت
کمرویی و اشتیاق به برقراري ارتباط بـا دیگـران از تحلیـل    

هاي نرمال بودن توزیع  . ابتدا مفروضهکواریانس استفاده شد
اسـمیرنوف   -ها با استفاده از آزمون آماري کلموگروف داده

 بررسی شد.

 اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر) -نتایج آزمون کولموگراف. 1جدول 
 داري معنا سطح اسمیرنوف-کولموگروف متغیر

 31/0 97/0 آزمون گروه آزمایش پیش ارتباطاشتیاق به برقراري 
  

 46/0 85/0 آزمون گروه آزمایش پس
  

 75/0 68/0 آزمون گروه آزمایش پیش رویی مقابله با کم  
  

 96/0 51/0 آزمون گروه کنترل پس
  

 

متغیرهـاي  داري در  چـون سـطح معنـا    1با توجه به جدول 
تـر از   رویـی بـزرگ   مقابله با کم اشتیاق به برقراري ارتباط و

 است؛ توزیع نمرات این متغیرها نرمال است. 05/0

 هاي ارتباطی در اشتیاق به برقراري ارتباط . نتایج تحلیل کوواریانس اثر آموزش مهارت2جدول 
 مجموع منبع تغییرات

 مجذورات 
 درجه

 آزادي 
 میانگین 
 مجذورات

 سطح Fنسبت
 داري معنا 

  مجذوراتاي
 تفکیکی

 توان

 1 01/99 000/0 50/49 14/25 2 29/50 مدل اصالح شده
 1 30/75 000/0 30/75 25/38 1 25/38 آزمون) پیش متغیرهمراه(نمرات

 1 95/50 000/0 95/50 88/25 1 88/25 کنترل) -اثرآموزش(آزمایش 
     50/0 21 96/10 خطا

      23 95/60 جمع کل اصالح شده
 

آزمون  کنندة این است که نمرات پیش نتایج جدول فوق بیان
ــاط (  ــراري ارتب ــه برق ــتیاق ب ) p=  000/0و  F=  30/75اش

دار است ( شیب خط رگرسـیون یکسـان نیسـت). هـم      معنا
هــاي ارتبــاطی در اشــتیاق بــه  چنــین اثــر آمــوزش مهــارت

دار اسـت.   ) معنا p=  000/0و  F=  95/50برقراري ارتباط (

یعنی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل از نظر تأثیر آموزش 
دار  هاي ارتباطی در اشتیاق به برقـراري ارتبـاط معنـا    مهارت

هاي تعـدیل شـده نشـان داده     است. در جدول زیر میانگین
 شده است.
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هاي تعدیل  شده اشتیاق به برقراري ارتباط در  انگین. می3جدول 
 تحلیل کواریانس

 انحراف معیار میانگین گروه
 21/0 95/3 آزمایش
 21/0 12/6 کنترل

هـاي   میـانگین  کننـدة ایـن اسـت کـه     نتایج جدول فوق بیان
تـر از گـروه    داري کم تعدیل شده گروه آزمایش به طور معنا
هـاي   آمـوزش مهـارت  کنترل بوده است که به معنـی تـأثیر   

ارتباطی در اشـتیاق بـه برقـراري ارتبـاط نوجوانـان دختـر       
 است. گام آهسته

 اطی در مقابله با کمروییهاي ارتب . نتایج تحلیل کواریانس اثر آموزش مهارت4جدول

 Fنسبت میانگین مجذورات درجه آزادي مجذورات  مجموع منبع تغییرات
 سطح

 معناداري 
  مجذوراتاي
 تفکیکی

 توان

 1 69/161 000/0 84/80 80/2308 2 61/4617 مدل اصالح شده
 1 90/133 000/0 90/13 11/3824 1 11/3824 آزمون) پیش متغیرهمراه(نمرات

 1 49/153 000/0 49/15 58/4383 1 58/4383 کنترل) -اثرآموزش(آزمایش 
     55/28 21 71/599 خطا

      23 33/5217 جمع کل اصالح شده
 

آزمـون   کنندة این است که نمـرات پـیش   بیان 4نتایج جدول 
معنــادار ) p=  000/0و  F=  90/133رویــی ( مقابلــه بــا کــم

است (شیب خط رگرسیون یکسان نیست). هـم چنـین اثـر    
 49/153رویی ( هاي ارتباطی در مقابله با کم آموزش مهارت

 =F  000/0و  =p دار است. یعنـی تفـاوت دو گـروه     ) معنا
هـاي ارتبـاطی    آزمایش و کنترل از نظر تأثیر آموزش مهارت

ــم ــا ک ــه ب ــا در مقابل ــر  رویــی معن دار اســت. در جــدول زی
 هاي تعدیل شده نشان داده شده است. میانگین

رویی در تحلیل  هاي تعدیل  شده مقابله با کم . میانگین5جدول 
 کواریانس

 انحراف معیار میانگین گروه
 09/2 13/81 آزمایش
 09/2 53/125 کنترل

 
نتایج جدول فوق بیانگر این است که میانگین تعدیل شـده  

کمتر از گروه کنترل بـوده  داري  گروه آزمایش به طور معنی
هـاي ارتبـاطی در    است که به معنی تـأثیر آمـوزش مهـارت   

 باشد. گام می رویی  نوجوانان دختر آهسته مقابله با کم

 گیري بحث و نتیجه
ــر  ــا هــدف بررســی اث بخشــی آمــوزش  پــژوهش حاضــر ب

هاي ارتباطی در اشتیاق به برقراري ارتباط با دیگران  مهارت

گـام انجـام شـد. نتـایج      وجوانان آهستهو مقابله با کمرویی ن
هـاي ارتبـاطی باعـث بهبـود      نشان داد که آمـوزش مهـارت  

اشتیاق به برقراري ارتبـاط بـا دیگـران و کمرویـی دختـران      
نتایج این فرضیه بـا نتـایج هندرسـون و     شود. گام می آهسته

 3)؛ روزنبـرگ 2008( 2)؛ ساندرز و چسـتر 2005( 1زیمباردو
) همسـو  2012( 5دسوزا و دسـوزا  )؛2011( 4)؛ بانک2009(

) در 1394آبـادي و همکـاران (   بوده است. همچنین فـریس 
هاي ارتباط بین فردي  اي نشان دادند، آموزش مهارت مطالعه

و حل مسألۀ اجتماعی موجب بهبود سـازگاري اجتمـاعی و   
شـود کـه    گـام مـی   آمـوزان آهسـته   پیشرفت تحصیلی دانش

ا این تفاوت که در این همخوان با نتایج این تحقیق است. ب
مطالعه به متغیرهـاي کمرویـی و اشـتیاق برقـراري ارتبـاط      

گودرزي، مکوند حسینی، محمدرضایی و اکبري  توجه شد.
اي نشان دادند که آموزش  ) نیز در مطالعه1393بلوطبنگان (

آمـوزان تـأثیر    هاي زندگی بر میزان کمرویـی دانـش   مهارت
 دارد که همسو با این پژوهش است.

هاي اساسـی در کـارکرد    گام محدودیت وجوانان آهستهن
هــاي سازشــی مفهــومی،  هوشــی؛ رفتــار سازشــی، مهــارت

اجتماعی و عملی؛ در دورة رشد دارند (افروز و همکـاران،  
). بهرة هوشی پایین و درك نامناسـب واکـنش هـاي    1395

                                                 
1. Henderson and Zimbardo 
2. Saunders and Chester 
3. Roozenberg 
4. Banks 
5. D'Souza and D'Souza 
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گـام منجـر    هیجانی به اضطراب بیشتر در نوجوانـان آهسـته  
با کمرویی و عدم تمایل به ارتبـاط بـا    شود و این مسأله می

ــان و    ــیاري از متخصص ــی دارد. بس ــۀ نزدیک ــران رابط دیگ
هاي اخیر در بررسی مشکالت کودکـان   روانشناسان در دهه

اند که بسیاري از مشـکالت   و نوجوانان به این نتیجه رسیده
هاي خود و دیگـران،   این افراد در تحلیل نادرست از هیجان

عدم احساس کنترل روابط، برخورد درك موقعیت خویش، 
مناسب براي رویارویی با موقعیـت دشـوار، عـدم آمـادگی     
براي حل مشکالت و مسائل زندگی به شیوة مناسب ریشـه  

گـام از   ). افـراد آهسـته  1395آبکنار،  دارد (عاشوري و جلیل
کودکی تا بزرگسالی داراي فقر یا ناکامی اجتماعی در تعامل 

هاي ارتبـاطی مناسـب    داشتن مهارتبا دیگران هستند. عدم 
هـاي بیشـتر بـراي دوسـتی، مـانع       و محدود کردن فرصـت 

شـود   سازگاري اجتمـاعی و حتـی پیشـرفت تحصـیلی مـی     
 ).  2008، 1(داج

هاي ارتباطی، موجب افزایش سـازگاري   آموزش مهارت
اجتماعی و افزایش سالمت روان و کـاهش سـطح اسـترس    

). آمـوزش  1394اران، آبادي و همک شود (فریس در افراد می
هاي ارتبـاطی باعـث افـزایش سـازگاري کودکـان و       مهارت

اي کـه بـا    شود بـه گونـه   ها می همچنین کنترل هیجانات آن
افزایش سازگاري، هم بر رفتار و هـم بـر کنتـرل هیجانـات     
خود کنترل خوبی داشته باشند (همایی، کجباف و سـیادت،  

ــارت1388 ــوزش مه ــاطی توانســت ر  ). آم ــاي ارتب ــار ه فت
هاي احترام به دیگران، شرکت در کـار   نوجوانان را در زمینه

گروهی، ارتباطات اجتماعی مـؤثر، کنتـرل خشـم، رعایـت     
حقوق دیگران و ابراز عالقه و مهرانی اسالح و تقویت کند 

ها را براي یک زندگی سازگارانه آماده کند (سـلیمانی،   و آن
هـاي   ر زمینـه تواند به ایجاد مشکالتی د ). کمرویی می1385

مختلف سالمت روانی از قبیل کاهش اعتماد به نفس، عزّت 
نفس، خودپنـداره، احسـاس کـم ارزشـی، احسـاس گنـاه،       

هـاي اجتمـاعی، مسـائل     مشکالت ارتباطی، ضعف مهـارت 
تحصیلی، مسائل روانپزشکی و ... منجر شود (آمیکو، بروچ، 

ــتورمر  ــاس و اس ــریفی،  2004، 2ه ــا ش ــابی و پاش ؛ کردنوق
هاي برقراري ارتباط مؤثر بر کاهش  . آموزش مهارت)1384

اي فـرد و   کمرویی معلوالن تـأثیر دارد (حیـدرپور، دوکانـه   
                                                 
1. Dodge 
2. Amico, Bruch, Haase and Sturmer 

هاي ارتباطی به عنـوان یـک    ). آموزش مهارت1387بهاري، 
تواند اثرات مثبت و مفیدي در افـزایش   روش پیشگیرانه می

کنترل هیجانات، مقابله با اسـترس، اعتمـاد بـه نفـس بـاال،      
یش خــود پنــداره، افــزایش عــزت نفــس، حــل بهتــر  افــزا

مشــکالت و تعارضــات بــین فــردي و در پــی آن کــاهش  
کمرویی را به همراه داشته باشد (یحیی محمـودي، ناصـح،   

ــه  1392صــالحی و تیزدســت،  ــا مجهــز شــدن ب ــراد ب ). اف
هاي ارتباطی اعتمـاد بـه نفـس بیشـتري در اجتمـاع       مهارت

کننـد کـه ایـن     یجاد مـی یابند و روابط موفقی را ا حضور می
موفقیت، اعتماد به نفس فرد را باال برده و اضطراب حضور 

دهد (گودرزي و  در جمع و همچنین کمرویی را کاهش می
هـاي ارتبـاطی    لذا بـراي ارتقـاي مهـارت    ).1393همکاران، 

ــان آهســته  ــان، خصوصــاً نوجوان ــی نوجوان ــوان از  گــام م ت
 استفاده کرد.هاي ارتباطی  هاي آموزش مهارت برنامه

شناسـان،   تواند براي همـۀ روان  نتایج پژوهش حاضر می
گـام   آموزان عادي و آهسته مشاوران، والدین و معلمان دانش

و همچنــین تمــامی متخصصــان نظــام آمــوزش و پــرورش 
شـناختی در   تلویحات مفیدي در ارتباط بـا مشـکالت روان  

ان، نوجوانان داشته باشد؛ بنـابراین، ایجـاد آگـاهی در مربیـ    
معلمان و والدین نسبت به نقش کمرویی و عدم اشتیاق بـه  
برقراري ارتباط و تأثیر آن در زندگی فردي و اجتماعی فرد 

 سزایی دارد.  اهمیت به
هاي پـژوهش اجـراي آن در میـان حجـم      از محدودیت

نمونۀ اندك، در شرایط سـنی خاصـی (نوجـوانی) در یـک     
ین پـژوهش  منطقۀ جغرافیایی مشخص است. همچنین در ا

دهی مقیاس کمرویی و اشـتیاق بـه    از ابزارهاي خودگزارش
گام آن  برقراري ارتباط استفاده شد که مربی نوجوانان آهسته

را تکمیل کرد؛ در چنین روشی، ممکن اسـت افـراد نسـبت    
ها سوگیري داشته باشد و دقـت نتـایج    به پاسخگویی سؤال

تیـاط شـود.   تر شود؛ بنـابراین، در تعمـیم نتـایج بایـد اح     کم
هاي بعدي با در نظر گـرفتن   شود که در پژوهش پیشنهاد می

هاي سنی مختلف و  حجم نمونه بیشتر در میان افراد در رده
دست آمـده   هاي مختلف انجام و نتایج به در مناطق یا استان

هاي مختلف بـا یکـدیگر مقایسـه شـود. همچنـین       در گروه
به و مشـاهده  شود عالوه بر پرسشنامه از مصـاح  پیشنهاد می

 آوري اطالعات استفاده شود.  هم براي جمع
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 منابع
آوري  نوجـوان و تـاب  -رابطۀ تعارض والد). 1391اسدي، الهه (

با مشکالت روانشناختی نوجوانان مناطق چهارگانه آمـوزش  
نامۀ کارشناسـی ارشـد، دانشـکده     . پایانو پروش شهر شیراز

می واحــد علــوم تربیتــی و روانشناســی، دانشــگاه آزاد اســال
 مرودشت.

. رماني دوشهارو ي روانشناسىکمرو). 1392غالمعلی (، افروز
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمى. 

). 1395زاده، سـوگند (  افروز، غالمعلی.، عاشوري، محمد و قاسم
و تفـاوت   AAIDDو  AAMRگامی در  تحول تعریف آهسته

رشــد آمــوزش . DSM0Vو  DSM-IV-TRمالکهــاي آن در 
 .24-21): 1(12، همشاوره مدرس

). مقایسـۀ  1392بشیرپور، محراب و سلیمی بجسـتانی، حسـین (  
میزان اثربخشی مشاورة گروهی مبتنی بر رویکرد وجودي و 

آمـوزان پسـر    رویـی دانـش   رفتاري بر کـاهش کـم   -شناختی
، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کـاربردي دبیرستانی، 

2 :60-51. 
حسـین و فرحبخش،کیـومرث   بشیرپور، محراب.، سلیمی، محمد

). مقایسه میزان اثربخشی مشاوره گروهـی مبتنـی بـر    1392(
رویکرد وجودي و شناختی رفتاري برکاهش کمرویی دانـش  

دانـش و پـژوهش در روانشناسـی    آموزان پسـر دبیرسـتانی.   
 . 50-61): 2(14، کاربردي

). 1394راد، سـعید و حسـنی، جعفـر (    حاتمی، محمـد.، صـادقی  
هــاي ارتبــاطی در تکانشــگري  مهــارت اثربخشــی آمــوزش

ــم اخــتالل ســلوك.   ــر داراي عالئ ــان دخت فصــلنامه نوجوان
 .227-254): 31(9، پژوهش در نظامهاي آموزشی

). آیـا افـراد   1385حسین چاري، مسعود و آقادالورپور، محمـد ( 
فصـلنامه روانشناسـی   انـد.  هـاي ارتبـاطی   کمرو فاقد مهارت

 .123-135: 10، ایرانی
زاده، سـوگند و   یمین.، بهرنگـی، محمدرضـا.، قاسـم   حسینیان، س

ــه ( ــازیکی، طیب هــاي  ). اثربخشــی آمــوزش مهــارت1395ت
ارتباطی به مادران بـر سـازگاري اجتمـاعی، پرخاشـگري و     

، هـاي نـوین تربیتـی    اندیشـه پیشرفت تحصیلی فرزندانشان. 
): 1(12دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء، 

25-10. 
اهللا  اي فـرد، فریـده و بهـاري، سـیف     ور، سـوزان.، دوکانـه  حیدرپ
هاي برقراري ارتباط مـؤثر بـر    ). تأثیر آموزش مهارت1387(

-افزایش عزّت نفس و کـاهش کمرویـی معلـوالن جسـمی    
هـاي تـازه در علـوم     فصـلنامه اندیشـه  حرکتی استان تهران. 

 .42-50): 4(3، تربیتی

). تهیـه پرسشـنامه   1386فیروزجاه، حسین و پرند، اکرم ( خانزاده
آمـوزان پسـر عقـب مانـده      ارزیابی اختالالت رفتاري دانـش 

ــایی.    ــف دوره راهنم ــی خفی ــناختی ذهن ــات روانش ، مطالع
): 3(3دانشکده علوم تربیتی و روانشناسـی دانشـگاه الزهـرا،    

137-123. 
). 1391سادوك، بنجامین جیمز و سـادوك، ویرجینیـا آلکـوت (   

ترجمـه   روانپزشـکی.  -اريخالصه روانپزشکی، علـوم رفتـ  
 پورافکاري. تهران: شهر آب.

 دهمـین  نامـه  ویـژه  جهـان،  قصه ). زیباترین1390تقی ( سلیمانی،
 و کودکان فکري پرورش کانون کشوري، گویی قصه جشنواره
 .تهران استان نوجوانان

سیف نراقی، مـریم.، شـریعتمداري، علـی.، نـادري، عـزت ا... و      
سازي شغلی  ). بررسی میزان توانمند1388ابطحی، معصومه (

آمـوزان کـم تـوان ذهنـی، از دیـدگاه       در برنامۀ درسی دانش
ریزي و دبیران ذیـربط.   کارشناسان ستادي، متخصصان برنامه

 .135-160):5(2، مجله علوم تربیتی
اثربخشی روش مشاورة ). 1395ادي، ابوالفضل (آب عابدینی حجی

رفتاري بر کـاهش کـم رویـی و     –گروهی به شیوة شناختی 
. پایــان نامــه ســال13-16افــزایش عــزت نفــس نوجوانــان 

کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی گـروه علـوم تربیتـی    
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاین.

آمـوزان بـا    دانش ).1395عاشوري، محمد و جلیل آبکنار، سمیه (
 . تهران: رشد فرهنگ.نیازهاي ویژه و آموزش فراگیر

). 1394آبادي، لیال.، خسروي، معصومه و صباحی، پرویز ( فریس
هـاي ارتبـاطی بـین فـردي و حـل       اثربخشی آموزش مهارت

مسأله اجتماعی بر بهبود رفتار سازگارانه و عملکرد تحصیلی 
، لنامه افراد اسـتثنایی فص دانشآموزان دختر با کم توانی ذهنی.

5)18:(121-102. 
). 1388آبادي، عبداهللا و سودانی، منصور ( کایوند، فریدون.، شفیع
ــر اضــطراب اجتمــاعی   اثربخشــی مهــارت هــاي ارتبــاطی ب

آمـوزش و پـرورش    4آموزان پسر اول متوسطه ناحیه  دانش
 .1-24: 42، شناسی کاربردي دانش و پژوهش در رواناهواز. 
). تهییه و تدوین 1384رسول و پاشا شریفی، حسن (کردنوقابی، 

آمـوزان دورة   هاي زنـدگی بـراي دانـش    برنامۀ درسی مهارت
-34): 12(4. فصلنامۀ نـوآوري آموزشـی   تحصیلی متوسطه.

11. 
گودرزي، نسرین.، مکوند حسینی، شاهرخ.، محمدرضایی، علـی  

ــري بلوطبنگــان، افضــل ( ــوزش 1393و اکب ). اثربخشــی آم
گویی بـر میـزان کمرویـی     ندگی به روش قصههاي ز مهارت
ــش ــوزان. دان ــات روان  آم ــلنامه مطالع ــالینی  فص ــی ب ، شناس
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17)5:(136-122. 
 ).1388علـی (  سـید  سیادت، و باقر محمد کجباف، رضا.، همایی،
 شـناختی  روان مطالعات سازگاري کودکان. بر گویی قصه تأثیر

 .100-119): 2(5 ،الزهرا دانشگاه
یحیــی محمــودي، نــدا.، ناصــح، اشــکان.، صــالحی، ســیروس و 

ــاهر (  ــت، ط ــوزش گروهــی   1392تیزدس ــی آم ). اثربخش
گـویی بـر مشـکالت     هاي اجتماعی مبتنـی بـر قصـه    مهارت

شناسـی تحـولی:    روانرفتاري برون سـازي شـده کودکـان.    
 .249-257):35(9، روانشناسان ایرانی
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Abstract 
Aim: The purpose of this study was to study the effect of communication skills training on the 
desire to communicate with others and to prevent the shyness among slow paced adolescents. 
Method: The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with 
control group. The statistical population of the study consisted of all 13-15 year-old slow 
paced female students in the city of Ghaenat (South Khorasan Province) in the academic year 
of 2013-2014. From this community, 24 slow-paced girls were selected by random sampling 
method and randomly assigned to two experiment and control groups (each group consisted 
of 12 students). Teachers or parents of both groups answered the research questionnaires (pre-
test). The experiment group was trained in communication skills for 10 sessions of 45 minutes 
and the control group did not receive any education. At the end, both groups responded to the 
research questionnaires (post-test). The tool was a measure of the Samouie’s Shyness 
Questionnaire and Ganji’s Desire to Communicate. The collected data were analyzed using 
SPSS software version 22 using covariance analysis. Results: The results showed that the 
effect of communication skills training on the desire to communicate with others (P=0.50, 
F=0.000) and coping with shyness (F=153.49, P=0.000) is meaningful. That is, the difference 
between the experiment and control groups in terms of the effect of communication skills 
training on the desire to communicate and coping with shyness is meaningful. Conclusion: 
Communication skills training for the experiment group compared to the control group 
significantly improves the desire to communicate with others and deal with shyness among 
slow paced adolescents. 
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