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 خالصه 
 مقدمه

. کنند تر عزت نفس را گزارش می ر اجتماعی مضطرب، سطوح نسبتا پاییناند که افراد از نظ محققان دریافته
برخی محققان نشان . این امر نشان دهنده اهمیت ارزیابی منفی از خود در زمینه اضطراب اجتماعی است

و هر . تر بر روی مقیاس عزت نفس عمومی در ارتباط است دادند که اضطراب اجتماعی با نمرات پایین
رود، نمرات آنان در مقیاس اضطراب  راد در مقیاس عزت نفس و مولفه ارزیابی خود باالتر میمقدار نمره اف

از طرفی مشخص شده است که افراد مبتال به فوبی اجتماعی نسبت به افراد عادی . یابد اجتماعی کاهش می
ارتباطی آموزش های  تری دارند؛ و برای درمان کامل باید به این افراد مهارت های ارتباطی ضعیف مهارت

های ارتباطی به روش کارگاهی و مجازی بر  هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر آموزش مهارت. داده شود
 .باشد بهبود عزت نفس دانشجویان مبتال به فوبی اجتماعی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد می

 کار وشر
به فوبی اجتماعی، در دو گروه آموزش  نفر از دانشجویان مبتال 34در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 

های ارتباطی در هر دو گروه با محتوای یکسان به مدت یک هفته  مهارت. کارگاهی و مجازی قرار گرفتند
های ارتباطی کوئین دام و عزت نفس کوپر  و مهارت( spin)پرسشنامه فوبی اجتماعی. آموزش داده شد

های آمار توصیفی  ها با روش داده. د از مداخله تکمیل شداسمیت قبل از مداخله، بالفاصله و یک ماه بع
زوج، آزمون تحلیل  tمستقل، tآزمون )و آماره های تحلیلی ( میانگین و انحراف معیار و توزیع فراوانی)

 .تحلیل گردید SPSSدر نرم افزار ( واریانس و ضریب پیرسون

 نتایج
. ر دو روش کارگاهی و مجازی افزایش یافته بودمیانگین نمرات عزت نفس در مرحله بعد از مداخله در ه

گروهی،  های تکراری نشان داد که در گروه کارگاهی از لحاظ درون نتیجه آزمون تحلیل واریانس با اندازه
(. >441/4p)دار بود مشاهده شد، از لحاظ آماری معنی( قبل، بعد و پیگیری)میزان افزایشی که در سه مرحله 

گروهی حاکی  های بین ؛ ولی از لحاظ مقایسه(>44/4p)دار بوده است  ازی نیز معنیاین افزایش در گروه مج
 (.=24/4p)داری نداشته است  از این است که فرآیند تغییرات در دو گروه تفاوت معنی

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

نتایج رابطه معکوس بین نمره فوبی اجتماعی و عزت . فس در دانشجویان مبتال به فوبی اجتماعی شدعزت ن
 .نفس را نشان داد
های ارتباطی، آموزش کارگاهی، آموزش  فوبی، فوبی اجتماعی، عزت نفس، مهارت :یکلمات کلید
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