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 خالصه 
 مقدمه

تری دارند؛ و برای درمان کامل  ضعیفهای ارتباطی  افراد مبتال به فوبی اجتماعی نسبت به افراد عادی مهارت
در افراد مبتال به فوبی اجتماعی سابقه طوالنی . های ارتباطی آموزش داده شود باید به این افراد مهارت

های ارتباطی  های خود برای یادگیری مهارت اجتناب اجتماعی ممکن است، استفاده شخص از فرصت
هدف از این . تواند مفید باشد ی ارتباطی به این افراد میها مناسب را محدود کند در نتیجه آموزش مهارت

های ارتباطی  های ارتباطی به روش کارگاهی و مجازی بر بهبود مهارت پژوهش مقایسه تأثیر آموزش مهارت
 .باشد دانشجویان مبتال به فوبی اجتماعی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد می

 کار وشر
نفر از دانشجویان مبتال به  34بوده که در آن تعداد ( پس آزمون-پیش آزمون)یاین مطالعه از نوع نیمه تجرب

تعداد )فوبی اجتماعی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، به طور تصادفی در دو گروه آموزش کارگاهی
وئین های ارتباطی ک و مهارت (spin)پرسشنامه فوبی اجتماعی. قرار گرفتند( نفر 15تعداد )و مجازی ( نفر 15

ها، تجزیه و تحلیل  آوری داده پس از جمع. دام قبل از مداخله، بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله تکمیل شد
 .های آماری مربوطه، انجام و نتایج گزارش شد و آزمون spss 15آن با استفاده از نرم افزار 

 نتایج
دو روش کارگاهی و مجازی افزایش های ارتباطی در مرحله بعد از مداخله در هر  میانگین نمرات مهارت

های تکراری نشان داد که در گروه کارگاهی از لحاظ  نتیجه آزمون تحلیل واریانس با اندازه. یافته بود
دار  مشاهده شد، از لحاظ آماری معنی( قبل، بعد و پیگیری)گروهی، میزان افزایشی که در سه مرحله  درون

های  ؛ ولی از لحاظ مقایسه(>441/4p)دار بوده است  ی نیز معنیاین افزایش در گروه مجاز(. >441/4p)بود
 (.=23/4p)داری نداشته است  گروهی حاکی از این است که فرآیند تغییرات در دو گروه تفاوت معنی بین

 جه گیریینت
دار  های ارتباطی با هر دو نوع روش آموزشی کارگاهی و مجازی منجر به افزایش معنی آموزش مهارت

دار بین دو ای ارتباطی در دانشجویان مبتال به فوبی اجتماعی شد و با توجه به عدم تفاوت معنیه مهارت
های ارتباطی  پذیرتر بودن روش آموزشی مجازی، آموزش مهارتتر و امکانروش و نیز به دلیل هزینه پایین

 .شود  به این شیوه پیشنهاد می
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