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  چکیده
 اساس بر آموزاندانش در فردی بین ارتباط مهارت بینیپیش هدف با حاضر مطالعه: هدف
 . بود اجتماعی اضطراب و عاطفی بلوغ میزان

 مهورد  آمهاری  جامعهه . بود همبستگی و توصیفی نوع از رحاض پژوهش روش: روش
 در میاندوآب شهرستان اول دوره متوسطه دختر آموزاندانش پژوهش این در بررسی
 بها  آموزاندانش از نفر ۰۶ پژوهش این در گیرینمونه جهت. بود ۷۹ تحصیلی سال

 فهردی  نبی ارتباط مهارت هایپرسشنامه و انتخاب ساده تصادفی روش از استفاده

 اضههطراب و( ۳۷۷۳) بهارگههاوا مههاهیش و سههین  یاشههویر عههاطفی بلههوغ، (۳۷۹۱)
 از هها داده تحلیه   و تجزیهه  برای. شد توزیع آنها بین در( ۳۷۷۷  ) الجرکا اجتماعی
 . شد استفاده همزمان متغیری چند رگرسیون

 مهاعی اجت اضهطراب  و( B=42/۶) عهاطفی  بلهوغ  کهه  داد نشان تحقیق هاییافته: هایافته
(۱۶/۶-=B )کند بینیپیش را آموزان دانش میان در فردی بین ارتباط مهارت تواندمی . 

 بلهوغ  تقویهت  بها  کهه  کهرد  گیهری نتیجه توانمی، هایافته اساس بر همچنین: گیرینتیجه
 تقویهت  آمهوزان دانهش  در را فردی بین ارتباط مهارت توانمی اجتماعی اضطراب و عاطفی
 . کند می ایفا نوجوانان اجتماعی زندگی در را مهمی نقش م عا دو این لذا، کرد
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Abstract  
Aim: The aim of this study was to predict the interpersonal 
communication skills of students based on their emotional maturity 
and social anxiety. 
Method: The research method was correlation. The statistical 
population of this study was midwifery high school students in the 
first course of the city of Miandoab in the academic year 97. For 
sampling, 60 students were selected using random sampling method 
and interpersonal skills skill Scales (1983), emotional maturity 
(1991) and social anxiety (1999) were distributed among them. For 
data analysis, regression and correlation were used.  
Findings: The findings of the research showed that the relationship 
between emotional maturity (B=0.24) and social anxiety (B=-0.30) 
with interpersonal communication skill was significant in students.  
Conclusion: Also, based on the findings, it can be concluded that by 
enhancing emotional maturity and social anxiety, interpersonal 
communication skills can be strengthened in students and these two 
variable have a significant effect on teenager’s social life.  
Keywords: Interpersonal communication, Emotional maturity, 
Social anxiety. 
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  مقدمه
 از بعضهی  .ارنهد د فعها   حضهور  مدرسه   و آموزشگاه محیط در تحصیلی فعالیتهای در آموزاندانش

 یه   را معلم ب  مطالب ارائ  و دوستان با ارتباط برقراری و همساالن جمع در حضور، آموزاندانش

 از ناشهی  را عملکردشهان  ضهعف  و کنندنمی عمل خوبی ب  تکالیف انجام هنگام و دانندمی دغدغ 
 سهالهای (. ۰۲۰۲، انفردبیه ) نیستند محیط بر آمدن فائق ب  قادر کنندمی تصور و دانست  توانایی عدم

، اجتمهاعی  تکامهل  و رشهد  سهبب  و هسهتند  مهم بسیار، زندگی از مرحل  این در ارتباطات و نوجوانی
 و ۰عاطفی بلوغ، ۰فردی بین ارتباط، دوره این های ویژگی مهمترین از. شوند می فرد روانی و شناختی
 ک  گفت بتوان شاید(. ۰3۳۰، حسینی و سامانی، نیسانی، مکاری، خیرخواه) است 3اجتماعی اضطراب

 در ارتبهاط . اسهت  بهوده  بشهر  دسهتاوردهای  ترینعالی، حا  عین در و ترینقدیمی از یکی، ارتباط

 از گهرفتن  یهاری  و حیهات  حفه   جههت  در که   کارکردهایی بر عالوه، اولی  انسان برای و گذشت 

 هر در .است بوده نیز جتماعیا زندگی بر سرآغازی و اجتماعی هایفعالیت ساززمین ، داشت  دیگران

 به   اجتمهاعی  تعامهل  برقهراری  برای انسان شدید احساس نیاز دلیل ب  جز ارتباطی نوع هیچ، حا 

 که  ، اسهت  پرورانهده  را مختلفهی  هایروش دیگران با رابط  برقراری برای انسان. پیونددنمی وقوع
 و هها اندام وضعیت یا بدن کلی حالت، چهره حالت مانند غیرکالمیهای  شیوه و زبان تکامل و رشد

 و اطالعهات  از بخشهی  تواننهد مهی  هها شهیوه  ایهن  از ی  هر .شودمی شامل را ...و بیانگر حرکات
، 4بهولتن ) دهد انتقا ، شنونده یا، دیگر فرد ب  را، گوینده یا، صحبت حا  در فرد نظر مورد احساسات

 (. ۰۲۰2، 5اورت و اسپلیت، کومن، رودرا ؛۰3۱4، سحرابی ترجم ، ۰۳۳4
 داشت ( متقابل ارتباط) تعامل هم با افراد ک  گیردمی صورت زمانی، فردی میان ارتباط برقراری

 طهر   ب  افراد .باشند داشت  شرکت آن در باید نفر دو حداقل و است تباد  ی  ارتباطی هر .باشند

 نشان واکنش هم ب  نسبت و کنندمی مشاهده، دهندمی گوش، کنندمی صحبت یکدیگر با گوناگون

 و متهین ) اسهت  اجتمهاعی  زنهدگی  شیوه همان این و کنندمی ردوبد  بسیاری اطالعات و دهندمی
 و درآمهدی  شهریفی  ؛۰۲۰6، 6کیونهاگی  و ههارو ، تیهرووالس ، فینهی ، فیهوری ، سنتینی ؛۰3۳۱، جهان

 و مثبت طرواب داشتن .اند ضروری ما اساسی نیازهای ارضای برای انسانی روابط(. ۰3۱۰، کامکاری
 خهواهیم  آینده در چ  آن و هستیم امروز ک  چ  آن .است آدمی کما  و رشد کلید دیگران با سالم

 شکل اجتماعی انسان ی  صورت ب  را ما رفتار ما روابط .است دیگران با ما رابط  معلو  دو هر بود

 دارند عمده نقش ما خویشتن مفهوم و هویت، شخصیت بودن فرد ب  منحصر در چنین هم دهندمی
 (. ۰۲۰۳، 2ویلیامز و کسلر، ویلیامز، ۰3۱۱، ثنایی)

                                                 
1. Interpersonal communication skills 

2. Emotional maturity 
3. Social anxiety 

4. Bolton   

5. Roorda, Koomen, Spilt & Oort 
6. Santini, Fiori, Feeney, Tyrovolas, Haro, Koyanagi 

7. Williams, Kessler, Williams 
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 اههدا   ب  رسیدن برای عاطفی تمایالت تسهیل و هدایت توانایی ب  عاطفی بلوغ دیگر سوی از
 توانهایی  معنهای  به   عهاطفی  بلهوغ (. ۰۲۰۰، مهی  و پا، رحیم، یوسف) دارد اشاره، شده گرفت  نظر در

۰خودکنترلی
، عهاطفی  بلوغ با شخص ی ، واقع در. است یادگیری و تفکر  محصو ک  شودمی درک 

(. ۰۲۰۰، ۰دیورجها  و کهائور ، سهین  ) است کنتر  تحت خوبی ب  وی عاطفی زندگی ک  است فردی
-محهرک  از برخی ب  تفاوتیبی، آن کنار در و تنش تحمل توانایی عاطفی بلوغ عالمت ترینبرجست 

 کیهانی ، پورسید، منصورنژاد) نمایدمی احساسات دستخوش را او و گذاردمی اثر فرد بر ک  است هایی
 (. ۰3۳۰، خدابخش و

 بهرای  نیهز  کمتهری  توانایی از، دارند کمتری عاطفی بلوغ ک  نوجوانانی، دهدمی نشان تحقیقات
 شهوند مهی  مواجه   بیشهتری  تحصیلی مشکالت با و برخوردار محیط با اجتماعی و عاطفی سازگاری

 عنهوان  تحهت  پژوهشهی  در( ۰۲۲2) 4 داس و مانوههاران  توسط آمده دست ب  جنتای (.۰۲۰۰، 3شارما)
 که   است حاکی( جوانی) بزرگسالی آغاز تا نوجوانی از عاطفی بلوغ و اجتماعی ضد رفتار سیر خطوط

 کمبهود ، دیگهر  بیان ب . است کمتر دارند پافشاری ضداجتماعی رفتارهای در ک  جوانانی عاطفی بلوغ
 آینهده  گیهری جههت  و پرخاشهگری  از جلوگیری، انگیزش بر کنتر  در خصوصا ،عاطفی بلوغ عناصر
 (. ۰۲۰۱، 5کنزک و خدج، لی) دارد وجود

 عواطف فهم ب  و نداشت  مدیریت خود هیجانات و عواطف روی بر ک  نوجوانانی رسدمی نظر ب 
 از ترس ویژه ب . نندکمی تجرب  نیز را بیشتری اضطراب و هاترس، اندنشده واقف هاآن دالیل و خود
 شهدید  نهوع  در. رودمی انتظار هاآن از ک  عملکردهایی انجام یا و اجتماعی تعامالت در موفقیت عدم
 تهرس  ب  اجتماعی اضطراب. شود اجتماعی اضطراب ب  تبدیل است ممکن نگرانی و ترس این، خود

 که   شودمی ناشی فرد باور این از و دارد اشاره عملکردی و اجتماعی هایموقعیت از پیوست  و آشکار
 اخهتال   به   مبهتال  افهراد . کهرد  خواههد  عمهل  آمیزی تحقیر یا آورخجالت طرز ب  هاموقعیت این در

 مجبهور  را خود ندرت ب  و کنندمی پرهیز آورترس هایموقعیت از معمو  طور ب  اجتماعی اضطراب
 شدیدی اضطراب دچار، شوند روبرو هاموقعیت این با چنانچ  و نمایندمی اجتماعی موقعیت تحمل ب 

، اجتمهاعی  اضهطراب  اخهتال   زیربنهایی  ههای مکانیزم تبیین در(. ۰3۳۲، فرزان  کیخای) شد خواهند
 انگهاره . دارنهد  تاکیهد  شناختی فرایندهای نقش بر عمدتا ک  است شده ارائ  متعددی نظری الگوهای

 منفی هایهیجان ایجاد مسئو  آنچ  ک  است این هیجانی هایاختال ، شناختی هایمد  در اصلی
 از افهراد  تفسیر و انتظار بلک ، نیستند رویداد خود، است...  و عاطفی مشکل، خشم، اضطراب قبیل از

 آنچه   از بیش را خاص موقعیتی ب  تعلق خطر مرتب افراد، اضطرابی هایحالت در. رویدادهاست آن
 اضهطراب  غیرعادی طور ب  و خودکار طور ب  برآوردها بیش اینگون ، کنندمی برآورد، دارد وجود واقعا

                                                 
1. Self-control ability  

2. Singh, Kaur & Dureja 

3. Sharma  
4. Manoharan & Dous  

5. Lai, Khaddage, Knezek 
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، ویهچ ) کرد اشاره ناکارآمد هاینگرش ب  توانمی شناختی فرایندهای این جمل  از. سازندمی فعا  را
 بلهوغ  بها  افهراد  ک  شد داده نشان( ۰۲۲2) آیون  و امیرخان پژوهش در(. ۰۲۲3، ۰لویئس و چرچیل
 ههای موقعیهت  به   اسهت  ممکهن  و کنند کنتر  را خود هیجانات ک  بود نخواهند قادر، کمتر عاطفی

 بهرای  جهایگزینی  روش افهراد  ایهن  زیهرا ، بدهنهد  پاسه   هیجانهات  تخلیه   طریق از تنها زا اضطراب
 که   شودمی ظاهر وقتی اجتماعی هایموقعیت در اضطراب طرفی از. ندارند اضطراب ب  پاسخگویی

 باور فرد ک  وقتی. نیست مطمئن دیگران مطلوب ارزیابی از و گیردمی قرار دیگران ارزیابی مورد فرد
 اجتمهاعی  اضهطراب  دچهار ، باشدمی وی خود خود ادراک از متفاوت وی مورد در دیگران ادراک دارد
، همکهاران  و قهوامی  از نقهل  به  ، ۰۳۳5) ولهز  و کالرک(. ۰۲۰3، ۰خانام و احمد، بانو، احمد) شودمی

 است مشکل بروز زیربنایی عامل اجتماعی رویدادهای منفی پیامد یافراط برآورد ک  معتقدند( ۰3۳3
. کنهد می ایفاء اجتماعی اضطراب در مهمی نقش خود از منفی ارزیابی با مرتبط شناختی فرایندهای و

 عهزت  از، باشهند می اجتماعی اضطراب دارای ک  افرادی ک  است آن بیانگر متعددی تحقیقات نتایج
 به   توجه   بها (. ۰۲۰4، 3وهلمیهنن  فروجد، هینو کالتیاال، ایزوما، وانان) ندهست برخوردار کمتری نفس
 کهافی  توج  عدم، کنندمی تجرب  را اضطراب با همراه غافلگیری نوعی بلوغ دوره در نوجوانان اینک 

 در اجتمهاعی  اضهطراب . داشت خواهد آنان شناختی روان سالمت بر منفی تاثیر، دوران این مسائل ب 
، گسیخت  ازهم روابط ب  ب  منجر اختال  این همچنین. دارد ارتباط مدرس  از شدید امتناع با نوجوانان
(. ۰۲۰3، خانم و احمد، بانو، احمد) شودمی افراد در ذهنی استعداد کاهش و افسردگی، شدید اضطراب

 یاجتمهاع  اضهطراب  و انهد نرسهیده  عهاطفی  بلوغ ب  ک  آموزانیدانش شده عنوان مطالب ب  توج  با
 در شودمی باعث مسال  همین و داشت  مشکل فردیبین ارتباط برقراری در، کنندمی تجرب  را زیادی
 نه   توانهایی  خود کم دوستان ندادن دست از برای و باشند نداشت  خوبی عملکرد مناسب یابیدوست
. باشد انحرا  سمت ب  آموزاندانش شدن کشیده زمین  مسال  همین و باشند نداشت  آنها ب  را گفتن

 بهر  تاکید با آیا ک  است سوا  این ب  پاسخگویی بدنبا  پژوهش این، شده عنوان مطالب ب  توج  با
 در اجتمهاعی  اضهطراب  و عهاطفی  بلوغ میزان توان می آموزاندانش در فردی بین ارتباط های مهارت

  نمود؟ بینی پیش را آنها
 

  پژوهش روش
 جامعه  . باشهد مهی  همبستگی نوع از توصیفی روش لحاظ ب  و کاربردی هد  لحاظ ب  پژوهش این

 در میانهدوآب  شهرسهتان  او  دوره متوسهط   دختهر  آموزاندانش پژوهش این در بررسی مورد آماری
 روش از اسهتفاده  با آموزاندانش از نفر ۱۲ پژوهش این در گیرینمون  جهت. بود ۳2 تحصیلی سا 

 کردن پر در دقت و صداقت، اطالعات بودن محرمان )قیاخال معیارهای. شدند انتخاب ساده تصادفی

                                                 
1. Wich, Cherchil & Louis  
2. Ahmad, Bano, Ahmad, Khanam 

3. Vaananaen, Isomaa, Kaltiala-Heino, Frojd & Helminen 
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 دختهر  آمهوز دانش شامل تحقیق ب  ورود معیارهای. شد داده توضیح آموزاندانش برای( هاپرسشنام 
 متوسط  او  دوره در تحصیل و رفتاری مشکالت وجود عدم، سا  ۰5 تا ۰3 بین سنی داشتن، بودن

 مصهر  ، روانهی  یها  جسهمی  مشهکالت  داشتن نیز خروج یمعیارها همچنین. بود میاندوآب شهر در
 افراد صورت همین ب  و. شد گرفت  نظر در پژوهشگر سواالت ب  پاسخگویی ب  تمایل عدم و داروها

 از پهس ، پهژوهش  اجهرای  طهو   در. شدند همتاسازی پژوهش در شرکت برای مختلف های گروه در
 صهداقت ، هها پرسشهنام   کامهل  بودن محرمان ) اخالقی معیارهای مورد در آموزاندانش کامل توجی 
، (آمهوزان دانهش  توسهط  شهده  عنهوان  مطالهب  درسهتی  و مسهال   اهمیهت  و مطالهب  ارای  در داشتن

  .گردید توزیع آموزاندانش بین در هاپرسشنام 

 

 پژوهش ابزار

8نوجوانان اجتماعی اضطراب مقیاس
  

 ۰۱ شهامل  که   اسهت  شهده  ابداع ۰۳۳۳ سا  در ۰الجرکا توسط نوجوانان اجتماعی اضطراب مقیاس
 ههای درموقعیهت  انهدوه  و اجتمهاعی  اجتنهاب ، منفی ارزیابی از ترس، مقیاس زیر س  از و است گوی 
 نوجوانهان  اجتمهاعی  اضهطراب  مقیهاس . اسهت  شده تشکیل عمومی اندوه و اجتماعی اجتناب، جدید

 ههای نمره. باشدمی( ۰=  من از تمتفاو کامالً تا5=  من شبی  کامالً از)ایدرج  پنج مدرج صورت ب 
 محاسب  منظور ب  خود پژوهش در( ۰3۳۲) خواج . است باالتر اضطراب از حاکی مقیاس این در باال

 ضهریب  منفهی  ارزیهابی  از تهرس  مؤلفه   بهرای  که   کردنهد  اسهتفاده  کرونباخ آلفای روش از، پایایی
 اجتناب بعد و، 2۲/۲ آلفای ضریب دیدج هاییموقعیت در اندوه و اجتماعی اجتناب مؤلف ، ۱6/۲آلفای

 .نمودند گزارش را 5۱/۲ آلفای ضریب عمومی اندوه و اجتماعی

 

9عاطفی بلوغ مقیاس
  

 سهیاه   ایهن .  اسهت  شده تدوین ۰۳۳۰ سا  در بهارگاوا ماهیش و سین  یاشویر توسط مقیاس این
 بازگشهت ، عهاطفی  ثبهات  عدم) عاطفی بلوغ مختلف ابعاد بررسی آن هد  ک  است سؤا  4۱ شامل

 بر آن پاسخدهی طیف. باشد می (استقال  فقدان و اجتماعی ناسازگاری، شخصیت فروپاشی، عاطفی
 از ترتیهب  به  ) زیهاد  خیلهی  تا هرگز از ابزار این گیری اندازه مقیاس. است شده تنظیم لیکرت اساس
 که   شهد  گیری اندازه اندانشجوی برروی آزمون باز -آزمون توسط پایایی. کندمی تغییر( 5 تا ۰ نمره

 همبسهتگی  و بود ماه 6 آزمون دو این بین زمانی فاصل . بودند سال  ۰۲-۰4 پسران و دختران شامل
 آلفهای  ضهریب  از اسهتفاده  بها  عهاطفی  بلهوغ  آزمهون  پایهایی . بهود  25/۲ اجرا دو این بین گشتاوری
 خهرده  بهین  ونهی در همسهانی  اسهت  56/۲ دونیم  همبستگی کردن دونیم  روش ب  و۱۲/۲کرونباخ

                                                 
1. Social Anxiety Scale for Teens  
2. Lajercaa 

3. Emotional Maturity Scale 
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 فقهدان  و شخصهیت  فروپاشهی ، اجتماعی سازگاری، عاطفی بازگشت، عاطفی ثبات عدمهای  مقیاس
 و دختهران  عهاطفی  بلوغ بین است 63/۲و۱5/۲و25/۲و 6۳/۲و6۰/۲ ترتیب ب  ازمون کل با استقال 
 یاجتمهاع  ناسهازگاری  و عهاطفی  بازگشهت  مقیهاس  درخرده اما، ندارد وجود تفاوت کلی بطور پسران
 تفهاوت  سنین ب  توج  با انآموز دانش عاطفی بلوغ.دارند پسران ب  نسبت بیشتری مشکالت دختران

 (. ۰3۳5، کریمی و تبارمنظمی، قهرمانی) دارد وجود

 

  8فردی بین ارتباط مهارت مقیاس
 افهراد  در فهردی  بهین  ارتبهاطی  مهارت میزان سنجش آن هد  و بوده سوا  ۰۳ دارای مقیاس این

 نهوع  از آن پاسهخگویی  طیهف . اسهت  شهده  سهاخت   ۰۳۱3 سا  در ماتسون توسط ک  تاس مختلف
 و خهوب ، رضهایتبخش ، پایین، پایین بسیار ب  ترتیب ب  5 تا ۰ از آن ب  مربوط امتیاز ک  بوده لیکرت
 همه   امتیهازات  مجمهوع ، پرسشهنام   کلهی  امتیهاز  آوردن بدست برای. یابدمی اختصاص خوب بسیار

 بهاالتر ههای   نمهره . داشهت  خواههد  را ۳5 تها  ۰۳ ازای  دامنه   امتیاز این. کنید جمع هم با را سواالت
 بهرای  اما. برعکس و بود خواهند دهنده پاس  شخص در باالتر فردی بین ارتباط مهارت دهنده نشان
 فهردی  بهین  ارتبهاط  مههارت  میهزان  سهنجش  جهت زیر بندی دست  از توان می، تر ذقیق نتیج  ی 

 46-65 نمهره ، ارتبهاطی  حهاد  مشهکل  نشهاندهنده  45 زیهر  نمهره : کرد ستفادها دهنده پاس  شخص
 .است توانمند فرد نشاندهنده 66-۳5 نمره، ارتباطی مشکل نشاندهنده

 همبسهتگی  یه   و محاسب  پرسشنام  همزمان روایی جهت( ۰3۳۰) زاده منجمی نام  پایان در
 روایهی  نتیجه   در و( r=  6۳۱/۲) آمهد  ستبد موثر ارتباط برقراری توانایی پرسشنام  با آن بین قوی

 روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنام  پایائی همچنین. گرفت قرار تایید مورد آن همزمان
 به  ( ۲) صهفر  از کرونبهاخ  آلفای اعتماد ضریب دامن  معموالً. شد محاسب  کرونباخ آلفای گیریاندازه
 بدسهت  مقهدار  چ  هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای  ب+( ۰) ی  مثبت تا، پایداری عدم معنای
 بهرای  کرونبهاخ  آلفهای . شودمی بیشتر پرسشنام  اعتماد قابلیت باشد نزدیکتر ی  مثبت عدد ب  آمده

 ایهن  خهوب  پایهایی  دهنهده  نشهان  که   آمهد  بدسهت  23/7 فهردی  بین ارتباطی مهارتهای پرسشنام 

 . است پرسشنام 

 

  هایافته

 . شد استفاده رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی و توصیفی آمار از هاداده تحلیل و تجزی  برای

 

 
 

                                                 
1. Interpersonal communication skills questionnaire 
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  اجتماعی اضطراب و عاطفی بلوغ، فردی بین ارتباط متغیرهای توصیفی آمار. 1 جدول

 اضطراب اجتماعی  بلوغ عاطفی  ارتباط بین فردی   پایه
 انحرا  معیار  انگین می انحرا  معیار  میانگین  انحرا  معیار  میانگین 

 2/5 4۰ ۱/۳ ۰6۰ ۰/3 2۲  هفتم

 3/۱ 43 ۰۰/۰۰ ۰2۲ 5/5 23 هشتم 

 6/۰۲ 4۱ ۰/۰5 ۰25 4/2 ۱۰ نهم 

 ۰/۱ 44 2/۰۰ 2/۰23 4/5 2/24 کل 

 
باشد. میانگین ارتباط بهین  جدو  باال مربوط ب  آمار توصیفی متغیرها براساس پای  تحصیلی می

و  ۰2۲، ۰6۰و بلوغ عهاطفی برابهر    ۱۰و  23، 2۲و نهم ب  ترتیب برابر هشتم ، های هفتمفردی پای 
هها در حهد متوسهط    میهانگین ، باشد. با توج  ب  آمارمی 4۱و  43، 4۰و اضطراب اجتماعی برابر  ۰25
 باشند. می

 

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع -آزمون کلموگروف .2جدول 

 ب اجتماعیاضطرا بلوغ عاطفی ارتباط بین فردی 

 2۱ 2۱ 2۱ درج  آزادی 

 ۱/۰ 3/۰ 6/۰ اسمیرنو   -کلموگرو 

 3/۲ 6/۲ ۰۰/۲ معناداری 

 
بیشتر بوده و بنهابراین   ۲5/۲ها از همانطور ک  در جدو  باال مشخص است تمام مقدار معناداری

 فرض نرما  بودن برقرار است.
 

 ماتریس همبستگی بین متغیرها  .3جدول 
 بلوغ عاطفی اضطراب ین فردی مهارت ارتباط ب 

 3۰/۲* -**۲/ 35 ۰ مهارت ارتباط بین فردی 

 -۰۳/۲ ۰ -**35/۲  اضطراب اجتماعی

 ۰  -۰۳/۲ 3۰/۲* بلوغ عاطفی

 دار است.  معنی ۲5/۲*در سطح 
 دار است.  معنی ۲۰/۲**در سطح 

 
ن جدو  بین دهد. براساس ایجدو  باال ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می

و برخهی از   ۲۰/۲هم  متغیرها بجز بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی همبستگی معناداری در سهطح  
 وجود دارد.  ۲5/۲متغیرها در سطح 
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 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد پژوهش. 4جدول 

 خطای استاندارد برآورد شدهمجذور همبستگی تعدیل مجذور همبستگی همبستگی مدل
۰ 4۰/۲* ۰۱/۲ ۰5/۲ ۳۱/۳ 

 * مهارت ارتباط بین فردی 
 بلوغ عاطفی، ** اضطراب اجتماعی

 
دهد بهین مجموعه    باشد ک  نشان می/. می4۰، ۰مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها در مد  

، متغیرهای پیش بین و متغیر مالک)مهارت ارتبهاط بهین فهردی( همبسهتگی متوسهطی وجهود دارد      
درصهد از کهل    ۰5دههد که    نشان مهی ، باشد/ می۰5ه ک  برابر با همچنین ضریب تعیین تعدیل شد

-تغییرات میزان مهارت ارتباط بین فردی وابست  ب  متغیرهای مستقل ذکر شده در این معادله  مهی  

 باشد. 

 
 فردی های ارتباط بین بینی مهارت راهه در پیش تحلیل واریانس یک .5جدول 

 درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
میانگین 

 جذوراتم
F داریسطح معنی 

 
8 

 ۲۲3/۲* ۰۳/6 45/6۰2 ۰ ۳۰/۰۰54 رگرسیون

   62/۳۳ 22 4۰/56۱۰ ماندهباقی

    2۳ 3/6۳36 کل

     بلوغ عاطفی، ** اضطراب
 متغیر مالک: مهارت ارتباط بین فردی 

 
/. ۲5و در سطح خطای کهوچکتر از   ۰( در مد  ۰۳/6) Fدار بودن مقدار آزمون با توج  ب  معنی

بین و یه  متغیهر مهالک    مرکب از دو متغیر پیش، توان نتیج  گرفت ک  مد  رگرسیونی تحقیقمی
  بینی کند.مد  خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات مهارت ارتباط بین فردی را پیش

 
 های ارتباط بین فردی  بینی مهارتبین در پیشضرایب رگرسیون متغیرهای پیش .6جدول 

 
-معنهادار مهی   بلوغ عاطفی و اضطراب بر مهارت ارتباط بین فردی تاثیر متغیر؛، طبق جدو  باال

بهاالترین تهاثیر رگرسهیونی را روی متغیهر      3/۲(. متغیر اضطراب با ضریب رگرسهیونی  ≥P/۲5باشد)
 مهارت ارتباط بین فردی دارد. 

 الگو
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t .Sig 
B خطای استاندارد Beta 

 ۲۲۲ ۰۰/5  45/۳ 3/4۳ ثابت

 ۲4/۲ ۲۰/۰ ۰4/۲ ۲5/۲ ۰۰/۲ بلوغ عاطفی

 ۲۰/۲ 46/۰- 3/۲- ۰۲۰/۲ ۰5/۲- اضطراب اجتماعی
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 گیری بحث و نتیجه
آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانشهد  این تحقیق پیش

بلوغ عاطفی بهر   تاثیر متغیر؛های پژوهش نشان داد ک  . بررسی فرضی اضطراب اجتماعی در آنها بود
منصههورنژاد و ههای  باشههد. ایهن یافته  بهها نتهایج پههژوهش   مههارت ارتبهاط بههین فهردی معنههادار مهی    

توان گفت که   باشد. در تبیین این یافت  می( همسو می۰۲۲2) ۰ امیرخان و آیون( و ۰3۳۰همکاران)
، شود ک  محصو  تفکر و یادگیری است. در واقعیی خودکنترلی درک میبلوغ عاطفی ب  معنای توانا
، فردی است ک  زندگی عاطفی وی ب  خوبی تحت کنتر  است)سهین  ، ی  شخص با بلوغ عاطفی

-بهی ، ترین عالمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش و در کنهار آن (. برجست ۰۲۰۰، ۰کائور و دیورجا

-گهذارد و او را دسهتخوش احساسهات مهی    ت ک  بر فرد اثر مهی هایی استفاوتی ب  برخی از محرک

 (. ۰3۳۰، نماید)منصورنژاد و همکاران
از توانایی کمتهری نیهز بهرای    ، نوجوانانی ک  بلوغ عاطفی کمتری دارند، دهدتحقیقات نشان می

-سازگاری عاطفی و اجتماعی با محهیط برخهوردار و بها مشهکالت تحصهیلی بیشهتری مواجه  مهی        

( در پژوهشی تحهت عنهوان   ۰۲۲2آمده توسط مانوهاران و داس) دست ب نتایج  (.۰۲۰۰، شوند)شارما
خطوط سیر رفتار ضد اجتماعی و بلوغ عاطفی از نوجوانی تا آغاز بزرگسالی)جوانی( حاکی اسهت که    

کمبهود  ، عاطفی جوانانی ک  در رفتارهای ضداجتماعی پافشاری دارند کمتر است. ب  بیان دیگهر  بلوغ
گیهری آینهده   جلوگیری از پرخاشهگری و جههت  ، خصوصا در کنتر  بر انگیزش، وغ عاطفیعناصر بل

بلههوغ عههاطفی در نظههر  عنههوان بهه ( سهه  عامههل را ۰۲۲2، نقههل از مهههران، ۰۲۲5وجههود دارد. مرلههر)
تمایل ب  صادقان  بهودن( اسهت.   ، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، گرفت )توانایی مواجه  با واقعیت

زمین  را ، توان گفت ک  برقراری ارتباط خوب با دیگران)مهارتهای ارتباطی(می، ن معیارهابراساس ای
توانهد  کند. همچنین افزایش بلوغ عهاطفی مهی  برای باال بردن سطح بلوغ عاطفی بین افراد مهیا می

هنگهام  هایی چون شکیبایی و مدارا را در فشار روانی ناشی از درون افراد را برطر  ساخت  و توانایی
ای که  موجهب   عصبانیت و درک و فهم ب  منظور ارزیابی افکار و خلق و خوی و تنظیم آنها ب  گون 

 رشد و تعالی شود را افزایش دهد. 
اضطراب اجتمهاعی بهر مههارت     تاثیر متغیر؛نتایج نشان داد ک  ، دیگر پژوهش در بررسی فرضی 

آبیهار و  ، مریدی، زادهقلیخانهای صفیایج پژوهشباشد. این یافت  با نتارتباط بین فردی معنادار می
اضهطراب اجتمهاعی به  تهرس     توان گفت که   باشد. در تبیین این یافت  می( همسو می۰3۳6زمانی)

شود که   های اجتماعی و عملکردی اشاره دارد و از این باور فرد ناشی میآشکار و پیوست  از موقعیت
تحقیر آمیزی عمهل خواههد کهرد. افهراد مبهتال به  اخهتال          آور یاها ب  طرز خجالتدر این موقعیت

کنند و ب  ندرت خود را مجبهور  آور پرهیز میهای ترساضطراب اجتماعی ب  طور معمو  از موقعیت
دچار اضطراب شدیدی ، ها روبرو شوندنمایند و چنانچ  با این موقعیتب  تحمل موقعیت اجتماعی می

                                                 
1. Amirkhan & Ayoong 

2. Singh, Kaur, & Dureja 
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، ههای زیربنهایی اخهتال  اضهطراب اجتمهاعی     در تبیین مکهانیزم  (.۰3۳۲، خواهند شد)کیخای فرزان 
الگوهای نظری متعددی ارائ  شده است ک  عمدتا بر نقش فرایندهای شناختی تاکیهد دارنهد. انگهاره    

های منفی های هیجانی این است ک  آنچ  مسئو  ایجاد هیجاناختال ، های شناختیاصلی در مد 
بلک  انتظار و تفسیر افهراد از  ، خود رویداد نیستند، ی و ... استمشکل عاطف، خشم، از قبیل اضطراب

افراد مرتب خطر تعلق ب  موقعیتی خاص را بیش از آنچه   ، های اضطرابیآن رویدادهاست. در حالت
بیش برآوردها ب  طور خودکار و ب  طور غیرعادی اضهطراب   اینگون ، کنندبرآورد می، واقعا وجود دارد

های ناکارآمد در ارتباطات بهین  توان ب  نگرشاز جمل  این فرایندهای شناختی می سازند.را فعا  می
(. یعنهی فهرد در   ۰۲۲3، چرچیل و لویئس، ؛ ویچ۰3۳۱، یاقوتی و رضایی، پور فردی اشاره کرد )قربان

برقراری ارتباط بین فردی تفسیرهایی بر علی  خود در ذهن و افکارش مبنی بر اینکه  مهن مسهخره    
توانم با دیگران صحبت کنم و ... انجام داده و ب  هنگام دار است و نمیصدای من خنده، خواهم شد

کند و در نهایت ههر نهوع حضهور در    های زیادی را تجرب  میبرقراری ارتباطات بین فردی اضطراب
 جمع باعث ایجاد نوعی اضطراب در او خواهد شد. 

ههای  محدودیتهایی بهوده اسهت؛ از محهدودیت    این پژوهش نیز همانند دیگر کارهای پژوهشی دارای
ها بود. همچنهین چهون ایهن    آموزان و مدیران در پر کردن پرسشنام عدم مشارکت برخی از دانش، تحقیق

هها بایهد احتیهاط کهرد.     از تعمیم نتایج آن ب  دیگر گهروه ، آموزان دختران انجام شده استپژوهش در دانش
های خودگزارشهی اشهاره نمهود     توان ب  استفاده از پرسشنام  میهای پژوهشی  همچنین از دیگر محدودیت

شهود که  پهژوهش حاضهر در      ها را زیر سوا  ببرد. با تاکید بر این مسائل پیشهنها مهی   ک  شاید روایی یافت 
ههش  >همچنین ابزار متفاوتی نیز امتحان شوند تها روایهی پهژ   ، های دیگر سنی و جنسیتی انجام شود گروه

ارتقهای مههارت    راستای در آموزشی هایشود ک  کارگاه گیرد. عالوه بر اینها پیشنهاد میمورد بررسی قرار 
آموزان برگزار گردنهد. همچنهین مفیهد    میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی در دانش، ارتباط بین فردی

 ضهعف مههارت ارتبهاط بهین فهردی و اضهطراب       پیامهدهای  دربهار   آموزانوالدین و دانش است تا آگاهی
 ها افزایش یابد.رسان  طریق بروشور و از جامع  خانواده و در اجتماعی

 

 تقدیر و تشکر 
تقهدیر و  ، بدین وسیل  از تمامی مدیران مدارس و کسانی ک  در اجهرای پهژوهش همکهاری نمودنهد    

 آید. تشکر ب  عمل می
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