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 چکیده

این پژوهش تعیین اضطراب اجتماعی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در هدف از  :هدف پژوهش
  .باشد می 1395در مشهد در سال ) ع( آموزان هنرستان بهیاري ثامن االئمه دانش

با استفاده از )  ع( آموزان هنرستان بهیاري ثامن االئمه نفر از دانش 131در این مطالعه مقطعی  :روش بررسی
هاي با کمک آمار توصیفی و آزمونها  تحلیل آماري داده. مورد بررسی قرار گرفتند spinاي  ماده 17پرسشنامه 

و  آماري استنباطی آنالیز واریانس، تی مستقل، کاي دو و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل
  .انجام گردید 16نسخه  spssافزار استفاده از نرم

 .بود 18.5±2.1آموزان هنرستان بهیاري  ل اضطراب اجتماعی در دانشمیانگین و انحراف معیار نمره ک :هایافته
تا  41(درصد افراد نمره در حد شدید  3، )40تا  31نمره (درصد افراد اضطراب اجتماعی در حد متوسط  31.5

همچنین همبستگی منفی . داشتند) 19نمره کمتر از (درصد افراد نمره اضطراب اجتماعی مطلوب  67.1 ،)50
  ).=0.002p(ري بین نمره اضطراب اجتماعی و پیشرفت تحصیلی مشاهده شد معنادا
همبستگی منفی معناداري . باشند آموزان هنرستان بهیاري داراي اضطراب اجتماعی پایین می دانش :گیري نتیجه

  . بین نمره اضطراب اجتماعی و پیشرفت تحصیلی مشاهده شد
  پیشرفت تحصیلی، هنرستان بهیاري  آموزان، اضطراب اجتماعی، دانش :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

. شود می مشخص اجتماعی و هیجانی جسمانی، تغییرات با که است رشد دوران بحرانی مراحل از یکی نوجوانی
 مختلف هاي حوزه در همیشه تقریباً نوجوان یک. نیست هماهنگ یا خطی ها زمینه همه در لزوماً رشد دوره
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 در پیشرفت زیرا است، ناموزونی زمان نوجوانی اصوالٌ). 2011 السکون، و روینسو( دارد متفاوتی رشد میزان
 عوامل به باید نوجوانی دوره هاي ناهماهنگی توجیه در. نیست هماهنگ ها زمینه سایر با لزوماً حوزه یک

 انتخاب کاوش، يدوره عمدتاً نوجوانی). 2012 همکاران، و هولبروك( داشت توجه محیطی و فردي مختلف
 فرایند دوره، این توصیف بهترین همچنین است، منسجم خودپنداري سمت به حرکت تدریجی یندآفر و

 و فردي بین تحصیلی، تکالیف يپیچیده هايچالش بر تسلط توانایی افزایش آن يمشخصه که است پیشرفت
 که است وجود این با. است جدید عالیق و اجتماعی هايهویت استعدادها، جستجوي حال عین در و هیجانی

 کمک براي نوجوانان به الزم هايمهارت آموزش جهت در روانشناسی و تربیتی مسایل کارشناسان توجه لزوم
 آمیز،موفقیت شناختیروان انطباق و رشد از دوره این يویژه عطف نقاط به دستیابی موانع، از آنان عبور به

  .گرددمی احساس
 از منتج تنها نوجوانان رفتارهاي. است جامعه و خانواده در او هاي یادگیري از ناشی نوجوان رفتارهاي

 با مرتبط رفتارهاي میان این در. است متقابل جبر فرآیند کننده منعکس رفتار بلکه نیست محیطی عوامل
 معموالً تحصیلی پیشرفت). 2010 شاپیرو، و روبر( گردد می تبیین مدرسه و خانه حوزه دو در نوجوان تحصیل

 هاي سازه و اضطراب چون فردي عوامل از. هستند ارتباط در یکدیگر با که است اي چندگانه املعو نتیجه
 و مکاري( آموزش محیط با مرتبط عوامل و خانواده کارکرد چون محیطی عوامل تا گرفته خود به مربوط

  )1392 خیرخواه،
 اجتماعی فوبی اختالل روانی، شناسیآسیب حوزه در روزمره، زندگی بر ها اختالل تأثیرگذارترین از یکی

 از نوع سومین و اضطرابی اختالالت نوع شایعترین جمله از اختالل این). 1394 میکائیلی، و سلطانی( است
 از درصد 13.3. است الکل به وابستگی اختالل و ماژور افسردگی اختالالت از بعد روانی اختالالت ترین معمول

 اجتماعی فوبی که شود می باعث موضوع این برند می رنج خود گیزند در اجتماعی فوبی از عمومی جمعیت
 شود می آغاز بزرگسالی زمان در معموالً اجتماعی فوبی. گیرد قرار روانشناختی اختالالت ترین شایع ردیف در
  )1391 حامدي، و علیلو خانجانی، آقاخانی،( است سال 18-29 سن در آن شیوع بیشترین حال این با

 در گرفتن قرار که است هایی موقعیت یا اشیاء از مشخص و دائمی ترس فوبی، اصلی خصوصیات کل در
 و کوشان( کند می اجتناب آور اضطراب محرك از بیمار لذا شود، می اضطرابی واکنش به منجر بالفاصله آنها،

 واهمه جتماعی،ا متعدد هاي موقعیت در شدن شرمنده یا و تحقیر از اختالل این مبتال بیماران). 1390 واقعی،
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 ورزند می اجتناب گیرند قرار دیگران قضاوت یا و دید معرض در که هایی موقعیت در گرفتن قرار از و داشته
  )1387 مسعودنیا،(

 مشاهده قابل غیر رویدادهاي از ترس ي پایه بر چون است تر پیچیده ها فوبی انواع دیگر از اجتماعی فوبی
 و قنبري وکیلیان،( دارند اختالل این در مهمی نقش کننده ناراحت افکار و بوده... و انتقاد منفی، ارزیابی مانند

  )1387 طباطبایی،
 فرد زندگی در عمیقی مشکالت متمادي سالیان طی در تواند می که است مزمن و پیوسته اغلب اختالل سیر

 انجامد می ناتوانی از ازمدتدر اي دوره به اختالل این). 1387 طباطبایی، و قنبري وکیلیان،( کند ایجاد مبتال
 در اجتماعی اضطراب اختالل خصوص در زیادي مطالب و گسترده هاي پژوهش). 1394 میکائیلی، و سلطانی(

 هیجانی هاي اختالل سایر بین در اختالل این اهمیت دهنده نشان موضوع این. است رسیده چاپ به محدود زمان
  ).2013 باقریان، و امیري محمدي، زرگر،( است بوده اخیر دهه در

 زرگر،( است بیشتر باالتر تحصیالت داراي افراد در اجتماعی فوبی اختالل که است داده نشان مطالعات
 است شده انجام اضطراب زمینه در متعددي مطالعات گذشته دهه چند در). 1392 باقریان، و امیري محمدي،

 در را مشکالتی تحصیل طول در اضطراب ي ربهتج که اند داده نشان مطالعات این). 2013 کریمی، و فیاض(
 منفی تأثیر است ممکن شغلی ناراحتی بر عالوه که). 1387 مسعودنیا،( کند می ایجاد آنها زندگی بعدي مراحل

  )1387 مسعودنیا،( باشد داشته آنها روزانه و شغلی عملکرد بر
. شود می محسوب او اساسی ايه نیاز از یکی جمع در حضور است اجتماعی موجودي انسان که آنجا از

 آنها براي جمع در حضور کنند، برقرار دیگران با مثبتی تعامل نتوانند اجتماعی فوبی دلیل به که افرادي بنابراین
 شود می آنها  اجتماعی - شغلی کارکرد در اختالل سبب همین و داشت خواهد همراه به زیادي اضطراب

 نیز و بوده اجتماعی مالقات در شکست تجربه داراي اختالل این چارد جوانان). 1392 توانگر، و یزدخواستی(
 فوبی اختالل گفت توان می کل در). 1394 میکائیلی، و سلطانی( باشند می ضعیف اجتماعی شبکه داراي

 جلب خود به پذیر،درمان و گسترده اختالل یک عنوان به را کارشناسان از بسیاري توجه امروزه، اجتماعی
 موالیی، و تقوي گودرزي، زنجانی،( است اختالل این وسعت است کننده نگران که چیزي. است کرده
 در اختالل این مهم نقش به توجه با و است اندك اختالل این خوديخودبه بهبود اینکه به توجه با). 1387

 از شانای ارتباطی و فردي مشکالت کاهش منظور به اجتماعی فوبی درمان فرد، شخصی و اجتماعی عملکرد
  )1387 طباطبایی، و قنبري وکیلیان،( است برخوردار زیادي اهمیت
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 شده آموخته درسی مطالب از آموزدانش یا آموزاندانش یادگیري میزان از است عبارت تحصیلی پیشرفت
 هايآموخته میزان گیرياندازه منظور و شودمی سنجیده آموزاندانش از شده گرفته امتحانات نمره براساس که

  .باشدمی آموزشی هايهدف به نیل میزان یا آموزاندانش موفقیت میزان يمقایسه آموزان،دانش فردي
 شغلی و شناختی هايمهارت دانش، کسب براي نوجوانان ساختن آماده آموزشی، نظام وظایف مهمترین از
 عوامل ترینمهم جمله از نفس عزت و است پیشرفت و توسعه درحال هم ما جامعه. است اجتماع به ورود جهت

  ).2009 کلین،( است تحصیلی پیشرفت و پیشرفت انگیزش بر اثرگذار
 خدمات اول خط در مشخص و شده تعریف شغلـی هاي مهارت با و کاربردي نیروهاي عنوان به بهیاران

 به که است اي گونه به آنان آموزشی محتواي و شیوه و دارند قرار بیماران به خدمات مستقیم ارائه و درمانی
 و درمانی بهداشتی مراکز عمومی نیاز پاسخگوي و دهد  می اي ویژه هايمهارت و توانمندي رده ایـن

 سراسر پزشکی علوم هايدانشگاه از متنابهی تعداد انتظامی، نیروي و ارتش بر عالوه لذا و باشد می ها بیمارستان
 هايمأموریت دلیلهب انتظامی نیروي در. دارند هدهعه ب را بهیاران تربیت دورافتاده مناطق در خصوصاً کشور
 در انتظامی نیروي خدوم کارکنان درمانی هايحمایت لزوم و مرزي نقاط بخصوص کشور نقاط کلیه در متعدد

  .نماید می  چندان دو را بهیار تربیت اهمیت درمانی هاي نیکیکل و ها بیمارستان گسترش نیز و نقاط این
 کفایتی،بی احساس عملکرد، کاهش جمله از رفتارهایی بروز باعث باال اجتماعی طراباض اینکه به توجه با

 این به توجه با و. شود می تخریبی خود رفتارهاي و واقعیت از دوري و موادمخدر سوءمصرف تنهایی، احساس
-هب خانواده از دور و آموزشی و نظامی ترکیبی شرایط در بهیاري هنرستان در بهیاري دوره آموزان دانش که

 و سنهم به نسبت تريمتفاوت شرایط و. باشند می تحصیل به مشغول سال دو مدت به روزيشبانه صورت
 پیشرفت با آن ارتباط و اجتماعی اضطراب تعیین هدف با بررسی این. دارند عادي هاي هنرستان در ساالنشان
 .شد انجام 1395 سال در هدمش در)  ع( االئمه ثامن بهیاري هنرستان آموزان دانش در تحصیلی

  
  روش پژوهش

 تحصیل به مشغول آموزان دانش کلیه  را پژوهش این آماري جامعه. است مقطعی توصیفی نوع از مطالعه این
 گیرينمونه. دادند می تشکیل 1395 سال در مشهد)  ع( االئمه ثامن بهیاري هنرستان بهیاري سوم دوره دوم سال
 ابتداي در پژوهشگر. شد انجام) نفر 157( هنرستان آموزان دانش کلیه روي بر و سرشماري روش به پژوهش این

 که داد اطمینان آنها به آن اهداف و پژوهش مورد در آموزان دانش به توضیح ضمن آموزشی هاي کالس
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 که پژوهش انجام از اي مرحله هر در توانند می کنندگانشرکت اینکه و ماند می محرمانه شده کسب اطالعات
 دقیقه 15 مدت به آموزان دانش ها پرسشنامه توزیع از پس. دهند انصراف آن انجام ادامه از خود اختیار به بودند

 تکمیل عدم دلیل به ریزش نفر 26 تعداد نمونه جمعیت کل از. کنند تکمیل را ها پرسشنامه که داشتند فرصت
  .گرفت قرار سیبرر مورد نمونه، 131 تعداد نهایت در و افتاد اتفاق پرسشنامه
 اجتماعی اضطراب پرسشنامه و دموگرافیک اطالعات پرسشنامه دو پژوهش این اطالعات گردآوري ابزار

spin وزن، قد، سن، شامل فردي مشخصات با رابطه در سؤال 11 از متشکل دموگرافیک اطالعات فرم. بود 
 مشکالت سابقه ،)روستا یا شهر(گیزند محل والدین، تحصیالت والدین، تأهل وضعیت خانواده، درآمد معدل،
 فوبی مقیاس از اجتماعی، فوبی سنجش براي. بود خانواده اعضاي تعداد و خانواده در اعتیاد سابقه روانی،

 لیکرت ايدرجه پنج طیف براساس که بود، آیتم 17 بر مشتمل مقیاس این. شود می استفاده (spin) اجتماعی
 خرده سه داراي مقیاس این. است شده بنديدرجه چهار تا صفر از) کم خیلی کم، متوسط، زیاد، زیاد، خیلی(

 ترس، مقیاس خرده به مربوط 15-14-10-5-3-1 سواالت که باشد می فیزیولوژي و ترس اجتناب مقیاس،
 مقیاس خرده به مربوط 17-13-7-2 سواالت و اجتناب مقیاس خرده به مربوط 16-12-11-9-8-6-4 سوالت

 اجتماعی فوبی به مبتال افراد 0.79 دقت با است قادر که باشد می 19 آزمون این برش نقطه. دباشن می فیزیولوژي
 از کنند، کسب 19 از کمتر نمره آزمون این در که افرادي. سازد تفکیک یکدیگر از را اختالل این بدون و

 که افرادي کم، حد رد اجتماعی فوبی کنند کسب 30 تا 19 بین نمره که افرادي نرمال، اجتماعی فوبی لحاظ
 فوبی کنند کسب 50 تا 41 بین نمره که افرادي متوسط، حد در اجتماعی فوبی کنند کسب 40 تا 31 بین نمره

. باشند می شدید بسیار اجتماعی فوبی داراي کنند کسب باال به 51 نمره که افرادي و شدید حد در اجتماعی
 در که کردند محاسبه 0.78 هفته، دو فاصله در بازآزمایی شرو اساس بر را آزمون پایایی مقیاس، این سازندگان

 کلی طور به راspin مقیاس هاي آیتم) کرونباخ آلفاي( درونی هماهنگی همچنین. باشد می معنادار 0.001 سطح
 0.80 و 0.91 ،0.89 برابر ترتیب به فیزیولوژیکی، هاي مقیاس خرده و اجتناب ترس مولفه 3 براي و 0.94

 پرسشنامه این بازازمایی پایایی) 2006( همکاران و انتونی. داشت قرار مطلوبی بسیار سطح در که دکردن محاسبه
 در کرونباخ آلفاي روش به را مقیاس کل درونی همسانی و 0.86 اجتماعی، فوبی تشخیص با هایی گروه در را

  .اند کرده گزارش 0.92 برابر بهنجار گروه
 آلفاي روش با را آن درونی همسانی و 0.82 ایران در را ابزار این زماییبازا پایایی) 1384( مرادي طهماسبی

 اجتماعی فوبی به مبتال افراد تشخیص براي 19 برش نقطه از خود تحقیق در او. داد گزارش 0.86 کرونباخ
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. شد ارزیابی کرونباخ آلفاي توسط اجتماعی فوبی پرسشنامه درونی همسانی حاضر پژوهش در. کرد استفاده
 طور به ابزار مورد در و) 0.89( و) 0.79( ،)0.83( ترتیب به فیزیولوژیک و اجتناب ترس، ابعاد خصوص در که

  .بود) 0.87( کلی
 درصد، فراوانی، برآورد( توصیفی آمار کمک با 16 نسخه spss افزار نرم تحت شده آوريجمع اطالعات

 تی واریانس، آنالیز استنباطی آماري هايآزمون و )باال و پایین حد ، میانه و معیار انحراف میانگین، محاسبه
 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد پیرسون همبستگی ضریب و دو کاي مستقل،

  
  ها یافته
در بهار ) ع(هنرستان بهیاري ثامن االئمه در حال تحصیل آموزان دانش از نفر 131 شامل بررسی مورد هاي نمونه
آموزان  میانگین معدل دانش. سال بود 17.3±68.آموزان مورد مطالعه  شمیانگین سن دان. بودند 1395سال 
) درصد 41.2(آموزان  اکثر دانش. بود 21.39±2.34نها آ) bmi(و میانگین شاخص توده بدنی  1.19±17.43

آموزان داراي تحصیالت دیپلم و در  درصد پدر دانش 37.4در . درآمد خانوادگی یک تا دو میلیون داشتند
 18.3درصد افراد شهر و  80.2محل زندگی . آموزان داراي تحصیالت زیر دیپلم بودند صد مادر دانشدر 33.6

 .درصد روستا بود

. بود 18.5±2.1آموزان هنرستان بهیاري   میانگین و انحراف معیار نمره کل اضطراب اجتماعی در دانش
تا  41(درصد افراد نمره در حد شدید  3، )40تا  31نمره (درصد افراد اضطراب اجتماعی در حد متوسط  31.5

همچنین همبستگی منفی . داشتند) 19نمره کمتر از (درصد افراد نمره اضطراب اجتماعی مطلوب  67.1 ،)50
  ).=0.002p(معناداري بین نمره اضطراب اجتماعی و پیشرفت تحصیلی مشاهده شد 

ین اضطراب اجتماعی با میزان درآمد نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس نشان داد بین نمره میانگ
باالترین میانگین فوبی اجتماعی در ). p=0.72(خانوادگی و درآمد مادر ارتباط معناداري وجود ندارد 

و کمترین میانگین . سواد و ابتدایی بوده است دانشجویانی بوده است که سطح تحصیالت پدر آنها در حد بی
ح تحصیالت پدرشان لیسانس و باالتر بود اما نتایج آزمون آنالیز فوبی اجتماعی در دانشجویانی بود که سط

نتایج حاصل از آزمون تی مستقل )  p=56/0(دار نیست  دهد که این تفاوت معنی طرفه نشان میواریانس یک
نتایج حاصل . ارتباط معناداري بین نمره اضطراب اجتماعی با محل زندگی و سابقه اعتیاد در خانواده نشان نداد
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) =0.002p(ز آزمون همبستگی پیرسون همبستگی منفی معناداري بین نمره اضطراب اجتماعی و معدل درسی ا
  . نشان داد

  
  گیريبحث و نتیجه

 3 ،)40 تا 31 نمره( متوسط حد در اجتماعی اضطراب افراد درصد 31.5 که، داد نشان پژوهش این هاي یافته
 از کمتر نمره( مطلوب اجتماعی اضطراب نمره افراد درصد 67.1 ،)50 تا 41( شدید حد در نمره افراد درصد

-نمی تجربه را باالیی اجتماعی اضطراب آموزان دانش از گروه این که دهد می نشان ها یافته این. داشتند) 19

 نوجوانی، سنین در ماهیانه حقوق دریافت شغلی، تضمین دلیل به افراد این که است این بر احتمال نیتبی. کنند
 شغلی و تحصیلی نگرانی وجود عدم همچنین و شغلی تثبیت دلیل به اجتماع و خانواده سوي از بیشتر رشپذی

 نسبت کمتر اجتماعی اضطراب داراي جمعی و نظامی محیط در تحصیل حین آکادمیک آموزش آینده، براي
 اضطراب نمره بین که داد نشان مطالعه این هاي یافته .باشند می عادي مدارس در خود سنی مشابه جمعیت به

 وجود معناداري منفی ارتباط) ع( االئمه ثامن بهیاري هنرستان آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت با اجتماعی
  ).=0.002p( دارد

 دانشگاهی پیش و متوسطه دوره آموزاندانش اضطراب علل بررسی نام به خود تحقیق در )1379(رحیمی 
 پیشرفت بین اندداشته شدید و متوسط و کلی اضطراب هايودنیآزم%  09/36. است رسیده زیر نتایج به

. بوده پسران از بیش دختر آموزاندانش کلی اضطراب و دارد وجود منفی رابطه اضطراب میزان و تحصیلی
  . است شده گزارش دارمعنی رابطه اضطراب میزان با تحصیلی فقر تحصیلی، و شغلی هاينگرانی بین همچنین

 در اجتماعی روانی تحول از اضطرابی منابع گیريشکل بررسی نام به خود تحقیق در )1379( پیروزي
-دانش اجتماعی – روانی تحول سطح بین که اندرسیده نتیجه این به تهران شهر متوسطه سوم سال دختران

 – یاجتماع سطح با آموزاندانش اضطراب میزان بین و بوده معکوس رابطه آنان اضطراب میزان با آموزان
 در مؤثر عوامل تعیین عنوان تحت تحقیقی در) 1377( رنجبرزاده. است نبوده دارمعنی رابطه آنان اقتصادي

 اندکرده گزارش را نتایج همدان شهر هايدبیرستان آموزاندانش بین در آن شیوع میزان و اضطراب ایجاد
%  9/54 اضطراب فاقد%  5/19 عبارتی به اند،بوده اضطراب از درجاتی داراي مطالعه مورد جمعیت%  5/80

 به متعلق اضطراب نسبی فراوانی. اندداشته شدید اضطراب%  2/7 متوسط اضطراب% 4/18 خفیف، اضطراب
 اند،داشته 11 زیر معدل که بوده آموزانیدانش به مربوط شدید اضطراب و بوده 11-14 معدل با آموزاندانش
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 رابطه اضطراب میزان و اقتصادي وضعیت بین و نبوده دارمعنی رابطه یتحصیل پیشرفت و اضطراب میزان بین اما
 درآمد با آموزاندانش از کمتر بوده باال آنها خانوادگی درآمد که آموزانیدانش اضطراب میزان و دارد معنی

  . است بوده پایین خانوادگی
 با آن بررسی و امتحان اباضطر نامهپرسش اعتباریابی و ساخت نام به خود تحقیقی در )1375( عباسی

 و عمومی اضطراب میزان بین که است کرده اشاره نکته این به تحصیلی عملکرد نفس، عزت عمومی، اضطراب
. است داشته وجود منفی رابطه تحصیلی عملکرد و عمومی اضطراب بین دارد معنی همبستگی امتحان اضطراب

 اضطراب بینیپیش قدرت دارمعنی طور به عمومی اباضطر که است مطلب این تحقیق این در توجه قابل نکته
 هايیافته با که باشدمی عمومی اضطراب – امتحان اضطراب براي بینیپیش متغییر بهترین و دارد را امتحان

  .است هماهنگ 1376ابوالقاسمی و نجاریان
 رابطه اضطراب انمیز و آموزاندانش تحصیلی موفقیت بین که است رسیده نتیجه این به )1374( میثاقی

  .دارد وجود منفی
 و دارمعنی رابطه که رسیده نتیجه این به تحصیلی پیشرفت و اضطراب بین بررسی در )1372( آباديعباس

 دو به آموزاندانش تفکیک با همچنین. دارد وجود تحصیلی پیشرفت میزان و اضطراب سطح بین معکوس
 اضطراب از بیشتر آشکار اضطراب سطح میزان که اندیدهرس نتیجه این به معدل براساس ضعیف و قوي گروه
  .است بوده پنهان
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