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چکیده
مقدمه :اضطراب اجتماعی پدیدهای پیچیده و شایع در میان نوجوانان قلمداد میگردد که ابعادی چند بعدی را در بر میگیرد و میتواند نقشی حائز
اهمیت در پاتولوژی اختالالت روانپزشکی ایفا نماید و از این رو حائز توجه بالینی است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش چندرسانهای حل
مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر کرمانشاه انجام بود.
روش :روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در
سال تحصیلی  21239( 1395نفر) بودند .برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کرسجی و مورگان تعداد  377دانشآموز مشغول به تحصیل در سال
تحصیلی  95-96در مرحله اولیه انتخاب شدند .سپس پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند ( )1969اجرا گردید و  30مشارکت کننده که نمرات
اضطراب اجتماعیشان دو انحراف استاندارد باالتر از میانگین غربال بود به عنوان نمونه انتخاب شدند .اعضای نمونه به طور تصادفی در دو گروه تخصیص
یافتند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  20در سطح معنیداری  95درصد
اطمینان استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که آموزش مهارت حل مساله به روش چندرسانهای بر کاهش اضطراب اجتماعی در قالب مؤلفههای
سهگانه اضطراب اجتماعی ،اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفـی اثـربخشی معنـیداری ایـفا نموده است .ارائـه آمـوزش چندرسانـهای حل مساله
میتواند اثربخشی قابل توجهی بر مؤلفه سهگانه اضطراب اجتماعی داشته باشد.
واژههای کلیدی :آموزش چندرسانهای ،مهارت حل مساله ،اضطراب اجتماعی ،اجتناب اجتماعی.
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مقدمه
اضطراب اجتماعی یکی از رایجترین اختالالت روانی است
که با ناتوانیهای قابل توجه در ارتباط است .افرادی که
اضطراب اجتماعی شدیدی دارند در ایجاد رابطه دوستانه،
رسمی ،عاشقانه مشکل دارند .رضایتمندی از رابطه در
آنان خیلی پایینتر از افراد دیگر است ( Porter et al.,
 .)2017اضطراب اجتماعی یک ترس افراطی از شرمنده
شدن و طرد شدن از طرف دیگران است ( & Salajaghe
.)Bakhshani, 2014
 )2007( Millerمعتقد بود اضطراب اجتماعی ،یک
ترس مشخص و مزمن از یک یا چند موقعیت اجتماعی
است که فرد خود را در معرض موشکافی دیگران میبیند و
میترسد مبادا کاری انجام دهد که باعث خجالت شود یا
تحقیرآمیز به نظر آید .برای افراد مضطرب از نظر اجتماعی
عمدهترین نگرانی ،ترس از مورد توجه بودن و ارزیابی
منفی از طرف دیگران به سبب آشکارسازی عالئم
اضطراب ،ظهور خود ادراك شده یا رفتارهای اجتماعی
ناپسند است .این اختالل سومین اختالل روانپزشکی بوده
و شیوع آن در طول عمر حدود  13درصد است
( .)Tulbure, 2011این اختالل پس از اختالل افسردگی
اساسی و وابستگی به الکل در جایگاه سومین اختالل
روانپزشکی قرار دارد و معموالً به دورهای دراز مدت از
ناتوانی میانجامد و مبتالیان به این اختالل از آسیبهای
بسیاری در امور روزمره رنج میبرند ( & Salajegheh
 .)Bakhshani, 2014اضطراب بیمارگـون اختاللـی
روانشناختـی اسـت کـه منجر به ناسازگاری اجتماعی و
موفقیتهای کم اجتماعی میشود .اضطراب اجتماعی به
صورت تنشی پایدار که منجر به اجتناب از موقعیتهای
اجتماعی مختلف میشود ،تعریف شده است ( & Jun
.)Lee, 2017
با وجود ناخرسندی از حضور در اجتماع در این افراد،
آنان ناگزیر به تعامالت اجتماعی هستند .زیرا اجتماعی
بودن انسان واقعیتی اجتناب ناپذیر است و حضور و شرکت

در فعالیتها و موقعیتهای اجتماعی یکی از الزامات
زندگی تلقی میگردد.
مدرسه نهادی است که تعامالت اجتماعی نقش مهمی
در موفقیت اعضای آن دارد .محیط آموزشگاه و مدرسه از
جمله مکانهایی است که نیاز به حضور فعال دانش آموزان
در امور تحصیلی دارد .در مدرسه ،آموزگاران عالوه بر
گروهبندی دانش آموزان و آموزش مطالب متنوع که مطابق
با نیاز و ظرفیت آنها طراحی شده ،به منظور آگاهی از
میزان یادگیری مطالب توسط آنها ،آموختههایشان را به
شیوههای مختلف مورد ارزیابی قرار میدهند .معلمان
عالوه بر برگزاری امتحانات در هر دوره تحصیلی ،ارائه
مطالب درسی به شکل ارزیابیهای شفاهی و کالسی را نیز
به عنوان یکی از شیوههای مرسوم به منظور سنجش
میزان یادگیری دانش آموزان مورد استفاده قرار میدهند.
بعضی از دانش آموزان ،حضور در جمع همساالن و ارائه
مطالب به معلم را یک دغدغه بر میشمارند و در انجام
تکالیف اجتماعی عملکرد مطلوبی ندارند و ضعف
عملکـردشـان را نـاشی از عـدم توانایـی دانسته و تصور
میکنند که قادر به فائق آمدن بر چالشهای محیطی
نیستند ( .)Khajeh & Hosseinchari, 2011یکی از
روشهای افزایش مهارت در تعامالت اجتماعی آموزش
مهارتهای زندگی است .آموزش مهارتهای زندگی شامل
مهارتهای روانشناختی ،اجتماعی و بین فردی میشود.
این امر به دانش آموزان کمک مینماید که ارتباطاتی مؤثر
داشته باشند و بهگونهای مؤثر زندگی کنند ( Kazemi et
.)al., 2014
سازمان بهداشت جهانی حل مسئله را به عنوان یکی
از مهارتهای زندگی مطرح نموده است .مهارت حل مساله
به عنوان مهارتی حیاتی برای زندگی در عصر حاضر در
تمامی فعالیتها توجه متخصصان را به خود جلب نموده
است .حل مساله به عنوان یک راهبرد مقابلهای مهم ،عامل
افزایش توانایی پیشرفت شخصی و اجتماعی و کاهش
تنیدگی و نشانهشناسی روانشناختی در نظر گرفته شده
است .نداشتن مهارتهای مناسب حل مساله با شماری از
مشکالت هیجانی و رفتاری مانند اضطراب ،افسردگی و

نظیری و قاسمپور مقدم ،اثربخشی آموزش چند رسانهای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی 31 ...
خصومت ارتباط دارد ( .)Akbari et al., 2011توانایی

آموزش ذهن متخصصان امر یادگیری در کلیه علوم را به

حل مساله به افراد کمک میکند تا مشکالتشان را

خود معطوف داشته است و متخصصان علوم رفتاری و

شناسایی نموده و برای موقعیتهای استرسزا که در

روانشناسان نیز از این فناوریهای نوین آموزشی بیبهره

زندگی روزمره با آنها مواجه میشوند از طریق فرآیند

نماندند .لذا آموزشهای رایج در مدارس جای خود را به

شناختی ،عاطفی و رفتاری راه حلهای مناسبی بیابند.

استفاده از محیطهای چندرسانهای داده و شیوههای

افرادی که مهارتهای حل مساله قویای دارند فعاالنه

آموزشی دستخوش تغییر شده است .یکی از روشهای

منابعی برای حل مشکالتشان و انطباق با موقعیتهای

آموزشی مؤثر که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته

مناسب مییابند (.)Yang & Moon, 2013

آموزش چندرسانهای است .هدف آموزشهای چندرسانهای

آموزش مهارتهای زندگی و از جمله مهارت حل

انتقال آسانتر ،گستردهتر و جذابتر مفاهیم و مواد

مساله با تأکید بر مهمترین مسائل فردی و اجتماعی

آموزشی از طریق متن ،صدا ،تصویر و ویدئو است ( Bora

نوجوانان به عنوان اصلی مهم و انکار ناپذیراست که تاکنون

 .)Demircelik et al., 2015با ورود رایانهها به عرصه

علیرغم توجه خاص بسیاری از کشورهای جهان و تأکید

آموزش و پرورش ،تحول عظیمی در انتقال و سرعت

خاص سازمان بهداشت جهانی جای آن در برنامههای

یادگیری و تنوع یادگیری ایجاد شد .آنچه امروز در نظام

تحصیلی مدارس کشورمان خالی مانده است .البته اخیراً

آموزش و پرورش مطرح میشود ،استفاده از فناوریهای

گامهایی در این راستا برداشته شده که نیازمند توجه

جدید بهویژه رایانه و نرمافزارهای آموزشی و شیوه

علمی بیشتری است.

بهرهگیری از آنهاست ( .)Logan, 2003در عصر حاضر

بررسی پیشینه پژوهشی گویای کارآمدی آموزشهای

با توجه به رشد فناوری و تحوالتی که در تسریع انتقال

مبتنی بر حل مسئله بر کاهش اضطراب اجتماعی است.

مفاد آموزشی ایجاد شده ،استفاده از نرمافزارهای آموزشی

 )2017( Jun & Leeدر پژوهشی با عنوان نقش

و چگونگی بکار بردن آنها حائز اهمیت است .تحقیقات

تابآوری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و توانایی حل

انجام شده در این زمینه ،نشان دهنده پیشرفت این ابزارها

مساله در میان دانشجویان پرستاری کره جنوبی گزارش

در مدارس و اثربخشی آنها در یادگیری است ( Bavi,

کردند بین اضطراب اجتماعی و توانایی حل مساله رابطه

.)2012

معنیداری وجود دارد .به عالوه تابآوری نقش واسطه

با وجـود اهـمیت یـادگـیری مهـارت حـل مسالـه در

جزئی در رابطه بین اضطراب اجتماعی و توانایی حل مساله

دانشآموزان و با توجه به نقش توانمندی مذکور در کاهش

دارد ،)2007( Baba Shahabi & Kashaninia .در

اضطراب اجتماعی از یک سو و نقش مثبتی که بکارگیری

پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر مهارت حل مساله بر

فناوری در آمـوزش داشتـه اسـت؛ تـاکنـون در کشـور مـا

اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی مؤثر مقیم

پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش چندرسانهای مهارت حل

مراکز شبانهروزی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان

مساله بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان نپرداخته است.

کرمانشاه گـزارش کـردند مهـارت حـل مسالـه بـه طور

لذا هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش

معنیداری موجب کاهش اضطراب اجتماعی گروه مداخله

چندرسانـهای حـل مسالـه بـر کـاهش اضطـراب اجتماعی

در مقایسه با گروه کنترل شده است.

دانشآموزان دختر مقطع متوسطه در شهر کرمانشاه بود.

آموزشهای مختلف و از جمله آموزش حل مسأله به
شیوههای گوناگونی در مدارس صورت میپذیرید و اکنون
فناوریها نقش بارزی در انواع آموزش یافتهاند .امروزه
ظهور فناوریهای نوین آموزشی و استفاده از رایانه در امر
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روش
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی
چندرسانهای مهارت حل مساله بر کاهش اضطراب
اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه در شهر کرمانشاه
بود .این مطالعه در قالب طرحی نیمه آزمایشی با
پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل انجام شد .دادههای
پژوهش حاضر در خالل  9ماه از فروردین  1395لغایت
فروردین ( 1396بدون وقفه تحصیلی تابستان و  13روز
تعطیلی عید) در قالب مصاحبه بالینی ،پرسشنامه خود
گزارش دهی جمعآوری شدند .جامعه آماری کلیه دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال
تحصیلی  95با حجم  21239نفر بودند .برای تعیین حجم
نمونه بر اساس جدول کرسجی و مورگان تعداد  377نفر

اسکوئر و تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شدند.
همچنین دادههای کیفی حاصل از مصاحبهها ،ضبط شده
تا در مراحل بعدی مورد تحلیل محتوا قرار گیرند .یکی از
جوانب حائز اهمیت و گه گاه چالش برانگیز کارآزماییهای
بالینی ،اعمال مالحظات اخالقی است .رضایت آگاهانه در
این پژوهش فارغ از هرگونه اجبار ،تهدید ،تطمیع و اغوا
انجام گرفت و به امتناع افراد از قبول یا ادامه شرکت در
مطالعه احترام گذاشته شد .به منظور رعایت موازین
اخالقی ،آزمودنیهای لیست انتظار پس از پایان پژوهش،
 10جلسه گروه درمانی آموزشی را دریافت نمودند .در این
مطالعه از مصاحبه بالینی ساختاریافته و آزمون اضطراب
اجتماعی استفاده شد.
مصاحبه بالینی ساختار

یافت ه1

( :)SCIDیک

در مرحله اولیه انتخاب شدند .شرکت کنندگان مطالعه

مصاحبه بالینی است که برای تشخیص اختاللهای محور

پس از اخذ رضایت آگاهانه و انجام مصاحبه نیمه ساختار

یک بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای

یافته وارد فرآیند پژوهش شدند .پرسشنامه اضطراب

روانی نسخه چهارم به کار میرود .ضریب پایایی بین

اجتماعی  )1969( Watson & Friendاجرا گردید و

ارزیابها برای  60 ،SCIDدرصد گزارش شده است

 30مشارکت کننده که نمرات اضطراب اجتماعیشان دو

( .)First et al., 1996توافق تشخیصی این ابزار به زبان

انحراف استاندارد باالتر از میانگین غربال بود به عنوان

فارسی برای اکثر تشخیصهای خاص و کلی با پایایی باالتر

نمونه انتخاب شدند .آزمودنیها به کمک نرمافزار Excel

از  %60مطلوب مشاهده شده است ،ضریب کاپا برای کل

به گونه تصادفی در قالب دو گروه آزمایش و کنترل

تشخیصهای فعلی و تشخیصهای طول عمر به ترتیب

تخصیص یافتند .برنامه آموزشی چندرسانهای حل مساله

 0/52و  0/55به دست آمده است ( Sharifi et al.,

طی  36جلسه به آزمودنیهای گروه آزمایش ارائه شد و

 .)2009مصاحبه بالینی ساختار یافته دو نسخه اصلی

گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت .مالكهای ورود

دارد :نسخه  SCID-Iکه به ارزیابی اختالالت اصلی

به پژوهش عبارت بودند از :سن آزمودنیها حداقل 12

روانپزشکی (محور  1در  )DSM-IVمیپردازد و نسخه

سال و حداکثر  18سال باشد .در آزمون اضطراب اجتماعی

 SCID-IIکه اختالالت شخصیت (محور  2در DSM-

حد نمره (دو انحراف استاندارد باالتر از میانگین) را کسب

 )IVرا ارزیابی میکند .اضطراب اجتماعی جزء محور 1

کنند .مالكهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :بر اساس

است .لذا در این پژوهش از نسخه  SCID-Iاستفاده شد.

نظریه پزشکی فرد بیماری جسمانی خاصی که مانع

این ارزیابی توسط سه روانپزشک صورت گرفت ( Amini

مشارکت در برنامه آموزش شود را داشته باشد.

.)& et al., 2006

شرکتکننده جهت اضطراب همزمان درمانهای دیگری را

الف -پرسشنامه اضطراب اجتماعی :پرسشنامه

دریافت کند (رواندرمانی یا دارودرمانی) .پس از اتمام

اضطراب اجتماعی توسط )1969( Watson & Friend

فرآیند آموزش از آزمودنیها ارزیابی اضطراب اجتماعی

به منظور تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی ساخته

صورت گرفت .دادهها به کمک آزمونهای آماری کای

. Structured Clinical Interview for DSM-I

1

نظیری و قاسمپور مقدم ،اثربخشی آموزش چند رسانهای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی 33 ...
شده است .این ابزار  58مادهای دارای دو خرده مقیاس

مساله شامل  -1:متن :در چندرسانهای مهارت حل مساله

اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی است .خرده

از متن برای عنوانها و منوها و بیان محتویات پروژه

مقیاس اجتناب اجتماعی  28ماده و خرده مقیاس ترس از

استفاده شده است -2 .صوت :صوت در جهت تشدید

ارزشیابی منفی  30ماده است .نمرات باال در این

اثرگذاری فیلمهای ویدئویی ،متن آموزش و تصاویر ،روی

پرسشنامه به معنای اضطراب اجتماعی بیشتر ،اجتناب و

دانش آموزان؛ نقش مهمی را ایفا میکند -3 .تصاویر:

ترس از ارزشیابی منفی بیشتر استHormozi .

تصاویر مورد استفاده با ارائه اطالعات پیچیده ،به شیوهای

 )2000( Nezhad et alاعتبار پرسشنامه مذکور را از

که فهمیدن و یادگرفتن را تسهیل میکنند-4 .ویدئو :با

طریق اعتبار سازه برابر با  0/77گزارش کردهاند.

اجرای کلیپهای ویدئویی خوب ،نمایشهای زیبایی در

Quoted from Kaivand, ( Watson & Friend

پروژه چندرسانهای حل مساله ایجاد شده .پروتکل ابزار

 )Sodani & Shafiabadi, 2009در پژوهش خود بر

آموزش از پژوهش  ،)2014( Bahramiاستخراج شده

روی یک نمونه  29نفری ،ضرایب پایایی پرسشنامه

است .پروتکل آموزش چندرسانهای حل مساله طی 36

اضطراب اجتماعی را با استفاده از روش بازآزمایی محاسبه

هفته و یک بار در هفته اجرا گردید ( 36جلسه) .در

نموده که در مؤلفه اجتناب اجتماعی  0/79و برای ترس از

طراحی و تولید چندرسانهای آموزشی از نظریه شناختی

ارزیابی منفی  0/94گزارش کردندBaharluee .

یادگیری چندرسانهای  Mayerاستفاده شده است.

( ،)1998در پژوهش خود ضرایب پایایی پرسشنامه

 )2000( Mayerدر کتاب یادگیری چندرسانهای ،نظریه

اضطراب اجتماعی را با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ

شناختی یادگیری چندرسانهای را بدین شرح بیان میکند:

و بازآزمایی محاسبه نموده که برای اجتناب به ترتیب0/90

برخالف آن دسته از پیامهایی که چگونگی عملکرد ذهن

و  0/83و برای ترس از ارزیابی منفی  0/86و  0/88و برای

بشر را در نظر نمیگیرند ،پیامهایی که با نظر گرفتن

کل پرسشنامه  0/92و  0/89گزارش کرده است.

چگونگی ذهن بشر طراحی میشوند ،منجر به یادگیری

 Sodani ،Kaivandو  ،)2009( Shafiabadiنیز در

معنیدار خواهند شد ( .)Bahrami, 2014تمرینها و

پژوهش خود برای تعیین پایایی مقیاس اضطراب اجتماعی

 CDآموزشی تعاملی مهارتهای زندگی بود .ویژگیهای

از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کردند که

این  CDشامل :تصاویر متحرك و ثابت رنگی ،گفتار،

برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  0/82و 0/91

نوشتار و موزیک بود .در پایان آموزش موضوعات سواالتی

بدست آمد ،که بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول است.

به صورت چند گزینهای مطرح شد که فراگیران با پاسخ

پایایی این ابزار در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون

دادن به سواالت ،بازخوردهای الزم را دریافت کرده و بین

آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/89و برای خرده

دانشآموز و رسانه ،تعامل ایجاد گردید .فیلمهای آموزشی

مقیاسهای اجتناب و ترس از ارزشیابی منفی به ترتیب

(غیرتعاملی) آموزش مهارتهای زندگی همانند CD

 0/92و  0/85بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل

آموزشی ،ویژگیهای الزم را مانند تصاویر ثابت و متحرك

قبول است.

رنگی ،نوشتار ،گفتار و موزیک بود ،اما فاقد بعد تعاملی

ب -ابزار آموزش (چندرسانهای آموزش مهارت

بودند .خالصه جلسات بدین شرح میباشند؛ جلسه اول:

حل مساله) :دانش آموزان از محدودیتهای روشهای

تکمیل پرسشنامهها و توجیه مراجعین ،توضیح قوانین و

قدیمی آموزش؛ فراتر میروند در واقع معلم راهنمای مسیر

برقراری ارتباط .جلسه دوم :توضیح اینکه وجود مشکل در

تعلیم و تربیت و دانش آموزان ،هسته اصلی فرآیند آموزش

زندگی تمام افراد امری طبیعی است .استفاده از صوت

و پرورش هستند .عناصر سیستم چندرسانهای مهارت حل

برای معرفی مشکالت متفاوت .جلسه سوم :آموزش
چندرسانهای

جهتگیری.

جلسه

چهارم:

تقویت
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جهتگیری .جلسه پنجم :تعریف مساله .جلسه ششم:

پیش فرض طبیعی بودن توزیع متغیرها برقرار است

تعریف مساله در قالب ویدئو و تصاویر .جلسه هفتم :تقویت

( .)P=0/652آزمون همگنی شیب رگرسیون نشان داد

تعریف مساله .جلسه هشتم :تولید راه حلهای بدیل.

پیش فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است

جلسه نهم تا دوازدهم :آموزش چندرسانهای تولید راه

( )P=0/288و همچنین آزمون لوین نشان داد مفروضه

حلهای بدیل .جلسات سیزدهم و چهاردهم :آموزش

همگنی واریانسها نیز برقرار است ( .)P=0/117جهت

چندرسانهای تصمیمگیری .جلسه پانزدهم :اجرا راه حل

تحلیل داده از نرمافزار  SPSSویرایش  20در سطح

مناسب .جلسات شانزدهم تا هجدهم :آموزش چندرسانهای

معنیداری  95درصد اطمینان استفاده شد .در تحلیل

اجرای راه حل مناسب .جلسه نوزدهم تا بیست و سوم:

دادهها ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها در دو

آموزش چندرسانهای تأکید بر تفکر وسیلهای -هدفی و

گروه پژوهش ارائه و بررسی شد .سپس نمرات متغیر

بازبینی .جلسات بیست و چهارم تا سی و پنجم :عملکرد

اضطراب اجتماعی در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون

تک تک اعضا در بهکارگیری تفکر وسیلهای -هدفی مورد

مورد بررسی قرار گرفتند .در جدول  1خصوصیات

بررسی ،تمرین و تشویق قرار گرفت .جلسه سی و ششم:

جمعیتشناختی نمونه پژوهش نشان داده شده است.

جمعبندی و نتیجهگیری نهایی اجرای پسآزمون و ختم

جدول  .1وضعیت جمعیت شناختی شرکت کنندگان

جلسه .برای درك بهتر مهارت حل مساله در این پژوهش

پژوهش

از تصاویر ،فیلم ،خواندن متن توسط دانش آموزان و گوش

مقطع

دادن به صوتهای آموزشی خاص که برای مهارت حل

تحصیلی

مساله طراحی شده بودند ،کمک گرفته شد .به عنوان مثال
در جلسه دوم برای طبیعی نشان دادن وجود مشکل در

درصد

فراوانی

فراوانی

تراکمی

پایه اول

8

26/67

26/67

پایه دوم

13

43/33

70

پایه سوم

9

30

100

فراوانی

زندگی افراد از چندین صوت که هر فرد درباره مشکالت
زندگیاش صحبت میکردند ،استفاده شد .در جلسه سوم

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود43/33 ،

انواع جهتگیری مثبت حل مساله ،جهتگیری منفی و

درصد آزمودنیها در پایه دوم 30 ،درصد در پایه سوم و

اجتناب از حل مساله و نیز آثار هر یک در قالب ویدیو

 26/67درصد در پایه اول متوسطه هستند .تحلیل دادهها

توضیح داده شدند .در جلسات بعد نیز مراحل حل مساله

توسط آزمون کای اسکوئر تفاوت معنیداری را در

در قالب فیلمهای آموزشی و مثالهایی از واکنش حل

شاخصهای مذکور بین دو گروه نشان نمیدهد

مساله به صورت فیلم و تصاویر به افراد گروه آزمایش ارائه

(.)p<0/05

شد.
یافتهها
در مطالعه حاضر با توجه به وجود طرح مستقل در قالب
پیشآزمون و پسآزمون و همچنین وجود متغیرهای
وابسته با مقیاس فاصلهای از آزمون پارامتریک تحلیل
کوواریانس تک متغیره یا آنکوا استفاده شد .پیش از انجام
تحلیل ،مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره
مورد بررسی قرار گرفت .مفروضه طبیعی بودن توزیع
متغیرها توسط آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد

در جدول  2توزیع نمرات آزمودنیها در متغیر
اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای آن یعنی اجتناب
اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی گزارش شده است.
همانطور که جدول  2نشان میدهد ،میزان اضطراب
اجتماعی و خرده مقیاسهای آن در گروه آزمایش نسبت
به گروه گواه تفاوت معنیداری مشاهده میگردد .میانگین
اضطراب در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون  46/29و
میانگین تعدیل شده اضطراب در پسآزمون  41/1است.
میانگین اضطراب در گروه کنترل در مرحله پیشآزمون

نظیری و قاسمپور مقدم ،اثربخشی آموزش چند رسانهای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی 35 ...
 44/77و میانگین تعدیل شده اضطراب در پسآزمون

 24/06و میانگین تعدیل شده ترس از ارزشیابی منفی در

 38/85است .میانگین اجتناب در گروه آزمایش در مرحله

پسآزمون  22/09است .میانگین ترس از ارزشیابی منفی

پیشآزمون  22/23و میانگین تعدیل شده اجتناب در

در گروه کنترل در مرحله پیشآزمون  23/59و میانگین

پسآزمون  19/01است .میانگین اجتناب در گروه کنترل

تعدیل شده ترس از ارزشیابی منفی در پسآزمون 23/52

در مرحله پیشآزمون  21/18و میانگین تعدیل شده

است .بهمنظور ارزیابی میزان تفاوت نمرات از آزمون تحلیل

اجتناب در پسآزمون  21/33است .میانگین ترس از

کوواریانس استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  3ارائه

ارزشیابی منفـی در گـروه آزمـایش در مـرحله پیشآزمون

شده است.

جدول  .2توزیع نمرات آزمودنیها در متغیر اضطراب اجتماعی
متغیرها

آزمونها
پیشآزمون

اضطراب

پسآزمون
نمرات تعدیل شده پسآزمون
پیشآزمون

اجتناب

پسآزمون
نمرات تعدیل شده پسآزمون
پیشآزمون

ترس از ارزشیابی
منفی

پسآزمون
نمرات تعدیل شده پسآزمون

انحراف

گروه

تعداد

میانگین

کنترل

15

44/77

7/54

آزمایش

15

46/29

8/98

کنترل

15

44/54

7/44

آزمایش

15

42/24

7/19

کنترل

15

38/85

5/38

آزمایش

15

41/1

3/9

کنترل

15

21/18

3/35

آزمایش

15

22/23

3/95

کنترل

15

15/21

3/22

آزمایش

15

19/78

2/21

کنترل

15

15/33

2/20

آزمایش

15

19/01

1/67

کنترل

15

23/59

4/19

آزمایش

15

24/06

5/03

کنترل

15

23/39

4/22

آزمایش

15

22/46

4/98

کنترل

15

23/52

3/18

آزمایش

15

22/09

2/23

معیار

همانطور که جدول  3نشان میدهد ،آموزش حل

 ،)F=17/57اجتناب ( )F=76/65 ،df=1 ،P=0/0001و

مساله به روش چندرسانهای بر هر سه مؤلفه کاهش

ترس از ارزشیابی منفی ()F=97/67 ،df=1 ،P=0/0001

اضطراب اجتماعی شامل اضطراب (،df=1 ،P=0/0001

اثربخشی معنیداری ایفا نموده است.
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جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در نمرات اضطراب اجتماعی
متغیرها

اضطراب

اجتناب

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

سطح

F

معنیداری

پیشآزمون

9/86

1

9/86

8/15

0/0001

اثر درمان

69/18

1

69/18

57/17

0/0001

خطای باقیمانده

32/74

27

1/21

کل اصالح شده

120/38

29

پیشآزمون

4/35

1

4/35

5/88

0/0001

اثر درمان

48/66

1

48/66

65/76

0/0001

خطای باقیمانده

19/89

27

0/74

کل اصالح شده

73/03

29

پیشآزمون

4/21

1

4/21

5/69

0/0001

ترس از ارزشیابی

اثر درمان

50/30

1

50/30

67/97

0/0001

منفی

خطای باقیمانده

20/06

27

0/74

کل اصالح شده

75/33

29

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه
چندرسانهای آموزشی مهارت حل مساله بر کاهش
اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در
شهر کرمانشاه انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که
آموزش مهارت حل مساله به روش چندرسانهای بر کاهش
اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای آن شامل اضطراب،
اجتناب و ترس از ارزشیابی منفی تأثیر معنیداری دارد .در
این راستا و همسو با یافتههای مطالعه ما ،در میان
دانشجویان پرستاری کره جنوبی گزارش نمودند که بین
اضطراب اجتماعی و توانایی حل مساله ارتباط معنیداری
وجود دارد .به عالوه تابآوری نقش واسطه را در رابطه بین
اضطراب اجتماعی و توانایی حل مساله ایفا نموده است
( )2015( Kleiboer et al .)Jun & Lee, 2017در
پژوهشی با عنوان نقش درمان حل مساله مبتنی بر
پشتیبانی اینترنتی بر افسردگی و اضطراب گزارش کردند
که تنها شرکت کنندگانی که درمان حل مساله را دریافت
نموده بودند در نشانهگان افسردگی بهبود معنیداری نشان
دادند .نتایج برای اضطراب نیز مانند نتایج افسردگی بود
اگر چه اثر آن کمتر از افسردگی بودBaba Shahabi .

&  )2007( Kashaniniaدر پژوهشی با هدف بررسی
تأثیر مهارت حل مساله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد
سرپرست گزارش نمودند که مهارت حل مساله بهطور
معنیداری موجب کاهش اضطراب اجتماعی گروه مداخله
در مقایسه با گروه کنترل شده است .در این راستا و همسو
با یافتههای مطالعه حاضر )2014( Bahrami ،در
پژوهشی گزارش نمود که برنامه آموزشی چندرسانهای حل
مساله بر سالمت روان دانش آموزان مؤثر بوده و اثر
آموزشی آن در طول زمان پایدار میماند .در مطالعهای
دیگر  )2011( Akbari et alدر پژوهشی با عنوان تأثیر
آموزش مهارتهای حل مساله در اضطراب امتحان
دانشجویان گزارش نمودند که برنامه آموزشی باعث کاهش
سطح اضطراب امتحان در گروه آزمایشی میگردد .نتایج
پیگیری چهار ماهه نیز نشان داد که اثربخشی روش
آموزشی ،پایدار بوده است .همچنین Baharizar
&  )2015( Gharibiدر مطالعهای گزارش نمودند که
آموزش مهارت حل مسأله سبب کاهش عالئم اضطراب
ریاضی در آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه
کنترل

میشود.

همچنین

خودتنظیمی

تحصیلی

آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل
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ارتباطات دانشآموزان تواناییها و قابلیتهای خود را

 )2015( alدر پژوهشی با عنوان اثر آموزش چندرسانهای

سریعتر بروز میدهند و به منظور وادار کردن دانشآموزان

پرستاران بر روی بیماریهای مرتبط با افسردگی و

به گوش دادن و درگیر شدن آنها در ارائه مطالب به کار

اضطراب در بخش مراقبتهای ویژه عروق کرونر گزارش

میرود .دانشآموزان در چنین محیطی فعال هستند نه

کردند که اضطراب و افسردگی مرتبط با بیمارستان در

منفعل ،آنها تشویق شدند که حلکننده مساله و متفکر

بیماران میتواند با آموزش چندرسانهای پرستاران

مستقل باشند و به پاسخهای واقعی دست یابند و فرصت

بیمارستان کاهش یابد.

کافـی جهـت ساخـتن فـرضیـات ،تـحلیل و پـیشبینی

به منظور تبیین یافتههای مطالعه حاضر میتوان

پیامدهای اجرای راهحلها برای آنها فراهم گردد .آموزش

اذعان نمود که آموزش حل مساله موجب ایجاد توانایی

مهارت حل مساله یکی از مهمترین فرآیندهای تفکر است

تعریف و شناسایی صحیح و انعطافپذیر مساله میشود.

که به افراد کمک مینماید تا مقابله مؤثری با مشکالت و

این قابلیت در برخورد و مقابله سازگارانه با مسائل و

چالشهـای زندگـی داشتـه بـاشند و در سالمـت روانـی

مشکالت زندگی ،باعث انعطافپذیری ذهنی شده و افراد

اجتماعی افراد نقش مهمی ایفا مینماید .هدف از ارائه

این فرصت را به ذهن و تفکر خویش میدهند که از زوایای

مهارت حل مساله ،کمک به افراد در جهت شناخت هر چه

مختلف به مساله نگاه کنند و به راه حلهای مختلف

بهتر خود ،برقراری روابط بین فردی مناسب و مؤثر ،کنترل

بیندیشند .آموزش حل مساله تأثیر زیادی در کاهش عالئم

هیجانات ،مدیریت داشتن بر شرایط تنشزا و حل کردن

فیزیولوژیکی اضطراب اجتماعی دارد .عالئم فیزیولوژیکی

مسائل و مشکالت افراد است .در سایه تأمین چنین هدفی،

اضطراب شامل :تعرق ،سرخ شدن ،دستپاچه شدن ،لرزیدن

تواناییهای روانی اجتماعی افراد افزایش مییابد .از جمله

و غیره از مشخصههای بارز اختالل اضطراب اجتماعی

محدودیتهای این پژوهش نمونهگیری غیر تصادفی و

هستند و یکی از مراحل آموزش حل مساله ،تشخیص

اجرای پژوهش صرفاً در جامعه دانشآموزان دختر بود.

عالئم هیجانی و تشخیص مشکالت است؛ با نشان دادن

پیشنهاد میشود که پروتکل حاضر بر نمونهای از دانش

وجود رابطه میان عالئم هیجانی با موقعیتهای اجتماعی

آموزان پسر مورد کارآزمایی قرار گرفته و نتایج با یافتههای

که فرد در آنها احساس مشکل میکند ،نسبت به علت و

مطالعه حاضر مقایسه گردد ،طرحی که امکان اجرای آن

منشاء عالئم فیزیولوژیک آگاهی بیشتری پیدا کرده و در

در مطالعه حاضر میسر نشد.

کنترل آن مؤثرتر عمل میکند ( Soltani & Mikaeeli
 .)Manee, 2013استفاده از آموزش چندرسانهای مهارت
حل مسأله ،به میزان قابل توجهی انگیزه دانشآموزان را
افزایش میدهد ،به واسطه کاربرد مؤثر فنآوری اطالعات و

تشکر و قدردانی
نویسنده از تمامی افرادی که در این مطالعه شرکت کرده و
در تسهیل فرآیند پژوهش یاری رساندند ،کمال تشکر و
قدردانی را دارد.
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Abstract
Introduction: Social anxiety is a complicated and a common phenomenon among teenagers that includes
multidimensional dimensions and can have an important role in the pathology of psychiatric disorders.
Therefore, it is important to be clinically attended. The present study was conducted with the aim of examining
the effectiveness of multimedia training of problem solving in reducing social anxiety in female high school
students of Kermanshah.
Method: Research method was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. The statistical
population was all of female high school students of Kermanshah in 2016 school year (21239 people). To
determine the sample size based on Morgan table 377 students that are studying in the academic year 2016-2017
were selected. 30 students who obtained the highest score in Watson & Friend's Social Anxiety Scale (1969),
based on the assumption of 2 standard deviations, were included in the trial and were assigned into two groups
randomly. To analyze the data, the univariate analysis of covariance test was used by SPSS software version 20
at 95% confidence level.
Results: Analyzing data showed that problem solving training in multimedia method has a significant effect on
reducing social anxiety in the form of triple components, including social anxiety, social avoidance and fear of
negative evaluation (P<0.000). The findings of the present study showed multimedia training of problem solving
can have a significant effect on triple components of social anxiety.
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