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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری شهر تنکابن اجرا گردید.
این پژوهش از نوع کاربردی است که با طرح پژوهشی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری
شهر تنکابن که در این سازمان در سال  1931مشغول به کار بوده اند .که تعداد آنان  933نفرگزارش شده بود نمونه تحقیق به
روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  173نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامههای مهارتهای ارتباطی و
اضطراب اجتماعی پاسخ دادند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از  :مقیاس مهارتهای ارتباطی ماتسون ( ،) 1333
مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک ( .) 1331تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم
افزار  spssانجام گردید .نتایج یافته ها نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود
دارد .همچنین پس از بررسی ،مشخص شد که مهارتهای ارتباطی توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را دارد.
واژههای کلیدی :مهارتهای ارتباطی ،اضطراب اجتماعی ،کارکنان شهرداری
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 .9مقدمه
هر انسانی می کوشد تا خود را با محـیط فیزیکـی و روانی اش سازگارکند ،زیرا انطباق با شرایط مختلـف ،از سالمت روانی
آدمی حکایت دارد؛ البته این سازگاری مـی توانـد دگرگونی را نیز به همراه داشته باشد .گاهی به لحاظ بـروز عوامل تنش زا،
سازگاری انسان دچار اختالل شـده  ،بـه بـروز رفتارهـای ناهنجار منجـرمـی شـوند ؛ بنـ ابراین سازگاری ،مجموعه کنشها و
رفتارهایی است کـه فـرد در موقعیت ها و شرایط جدید به منظور ارائه پاسـخ هـای مناسب به محرکهای موجود از خود
بروزمی دهد ( آقامحمدیان .) 1979 ،
یکی از مهـمتـرین مـسائل و مـشکالت اجتمـاعی امروزه در جوامع  ،نابهنجـاری هـای رفتـاری و روانی و روشهای روبرو شدن
با آنهاست  ،شکی نیست کـه در مسئله بهداشت روانی  ،سازگاری روزبـه روز ،بیـشتر اهمیت می یابد .در دیدگاه راجرز،
شخصیت ناسازگار ،همان فردی است که مورد تهدید درونی واقـع شـده اسـت و بـرعکس افـراد سازگار ،شخصیت هایی به
نظرمیرسند که در وجو دشان هیچ نشانی از احساس تهدید نمیتوان یاف ت (آقا محمدیان .) 1979 ،
پژوهش ها نشان می دهند که اختالل اضطراب اجتماعی ( ) SADبا اختالل در رابطه عملکردی بین ساختارهای مغزی ارتباط
دارد (لیو  1و همکاران .) 2312 ،همچنین نواحی مغزی درگیر در اضطراب اجتماعی بیشتر به ناحیه آمیگدال و ناحیه پیش پیشانی
مربوط می شوند که البته این نواحی با سیستم بازداری رفتاری نیز مربوط می شوند  .بطور کلی نواحی درگیر در اضطراب
اجتماعی همان هایی هستند که در فرایند پردازش هیجان شرکت دارند و این سیستم های عصبی در فرایند پردازش ادراکات
شناختی در پاسخ به محرک ها و فرایند تنظیم هیجان نقش دارند و سبب بروز پاسخ رفتاری به محرک می گردد.
 .6مبانی تحقیق
مهارت ارتباطی  2به معنی توانایی برقراری ارتباط با دیگران به طور مؤثر و کارآمد است .در بسیاری از برخوردهای بین فردی ،چند
دقیقه اول بسیار مهم است ،زیرا برداشت او لیهای که دیگران از رفتار ما دارند ،تأثیر قابلتوجهی بر موفقیت ارتباطات ما با آنها
میگذارد .هنگامیکه تصمیم به راهاندازی کسبوکاری جدید می گیرید ،برای موفق شدن نیازمند برقراری ارتباط با همکاران
تجاریتان همچون سرمایه گذاران ،مشتریان ،اعضای تیم و ...هستید .شما به این افراد نیاز دارید که به ایدههای جدید شما
عالقهمند شوند و از کسب وکار شما حمایت کنند .برای رسیدن به این حمایتها ،باید مهارت ارتباطات مؤثر را یاد بگیرید .
یادگیری مهارت های ارتباطی در همه مراحل زندگی ضروری است .در مورد کسبوکارهای نوپا نیز اهمیت بسیاری دارد ،زیرا
وقتی میخواهید ایده را برای سرمایهگذاران ارائه دهید ،باید بهگونهای شگفتانگیز این کار را انجام دهید ،در برخورد با مشتریان
نیاز دارید بهگونهای با آنها ارتباط برقرار کنید که بدانند استارتآپ و ایده شما ،مشکل و نیاز آنها را برطرف میکند و در موارد
دیگری ،شما باید یاد بگیرید چگونه با افراد دیگر ارتباط برقرار کنید که حس کنند شما به فکر پاسخگویی به نیازهای آنها
هستید .مهارتهای ارتباطی در کسب وکار ،چه در ارتباطات داخلی و چه در ارتباطات خارجی شرکت ،به همان میزان که برای
شرکتهای بزرگ اهمیت دارد ،یادگیری و تقویت این مهارت نیاز به زمان دارد و همیشه راحت نیست ،باید صبور باشید .
مهارتهای ارتباطی انواعی دارد :ارتباط کالمی  9یا شفاهی،ارتباط غیرکالمی  ،4ارتباط نوشتاری .2
«اختالل اضطراب اجتماعی  »1که «هراس اجتماعی  »7نیز نامیده میشود ،اختاللی است که فرد ترس بیش از حد و غیرمنطقی
از موقعیت های اجتماعی دارد .این اضطراب و ناآرامی شدید ناشی است از خودآگاهی و ترس از این که شخص مورد تماشای
دیگران ،قضاوت آنها قرار بگیرد .فرد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی از این میهراسد که اشتباه نکند ،بد ب ه نظر نرسد ،و یا
Liu
communication skill
Verbal communication
non-verbal communication
Written communication
Social anxiety disorder
Social phobia
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در مقابل دیگران تحقیر و خجالت زده نشود .این ترس ممکن است با فقدان مهارتهای اجتماعی یا تجربه در موقعیتهای
اجتماعی بدتر شود.
اضطراب  1میتواند در یک حمله وحشتزا ایجاد شود .در نتیجه ی ترس ،فرد متحمل شرایط خاص اجتماعی با ناراحتی شدید می
شود ی ا ممکن است از حضور در اجتماع پرهیز کند .به عالوه ،انسانهای مبتال به این اختالل اغلب از اضطراب “در حال انتظار”
رنج می برند ،یعنی روزها و هفتهها نگران از رویداد اضطراب زا باشند که هنوز اتفاق نیافتاده است .فرد از این آگاه است که در
بسیاری از موارد ،ترس وی بیمورد است ،اما نمیتواند آن را مهار کند .افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی از تفکر تحریف
شده از قبیل باورهای نادرست در بارهی موقعیتهای اجتماعی و قضاوت منفی دیگران رنج می برند .اختالل اضطراب اجتماعی
میتواند بطور منفی با روال عادی روزانه فرد از قبیل :مکتب ،کار ،فعالیتهای اجتماعی و روابط تاثیر بگذارد.
افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ممکن است ترس از یک وضعیت خاص ،مانند صحبت کردن در میان جمع داشته
باشند .با این حال ،بسیاری از افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی بیشتر از یک موقعیت اجتماعی میهراسند.
اختالل اضطراب اجتماعی ممکن است با اختالالت روانی دیگری از قیبل ،اختالل ترس ،اختالل وسواسی جبری و افسردگی
مرتبط باشد .در واقع ،بسیاری از افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ابتدا با شکایات مربوط به این اختالل (یعنی بیشتر
شکایات جسمی) به دکتر مراجعه میکنند تا به خاطر نشانههای اصلی اضطراب اجتماعی .بسیاری از افراد مبتال به اختالل
اضطراب اجتماعی احساس میکنند که چیزی «اشتباه» است یا «سر جایش نیست» ،اما ممکن است احساس شان را به عنوان
نشانهی از مریضی ندانند .عالئم اختالل اضطراب اجتماعی میتواند شامل موارد ذ یل باشد:


اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی



اجتناب از حضور در موقعیتهای اجتماعی
عالئم جسمی (فی زیکی) اضطراب از قبیل :دستپاچگی ،تپش قلب ،عرق کردن ،لرزیدن ،سرخ شدن صورت ،گرفتگی



عضالت ،ناراحتی معده و اسهال.
اطفال مبتال به این اختالل ممکن است اضطراب شان را با گریه ،چسب یدن به والدین ،و بدخُلقی و بد مزاجی بیان کنند .اختالل
اضطراب اجتماعی رایج ترین اختالل اضطراب ،و سومین اختالل روانی بعد از افسردگی و وابستگی به الکل در ایاالت متحده
می باشد .تقریبا  1392می لیون امریکایی مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی اند .این اختالل اغلب در دوران نوجوانی به وجود
میآید ،اما می تواند در هر زمانی از جمله در اوایل دوران کودکی نیز اتفاق افتد .این امر در زنان شایعتر از مردان است .هیچ
علت شناختهشده ی در بارۀ اختالل اضطراب اجتماعی وجود ندارد ،اما تحقیقات نشان میدهند که عوامل بیولوژیک ،روانی و
محیطی ممکن است در بروز آن نقش داشته باشند.


عامل زیستی یا بیولوژیک  :ممکن است اختالل اضطراب اجتماعی مربوط به عدم تعادل سیروتونین که یک میانجی
عصبی در مغز است ،باشد .میانجیهای عصبی حاوی پیام های کیمیایی خاصی اند که به انتقال اطالعات از یک حجره
(سلول) عص بی به سلول عصبی دیگر در مغز کمک می کند .اگر میانجی عصبی تعادل نداشته باشد ،پیامها به درستی
نمیتوانند در مغز به گردش درآیند .این امر میتواند شیوهای را که مغز به شرایط استرسزا واکنش نشان میدهد،
شدت بخشیده و به اضظراب منجر کند .به عالوه ،به نظر میرسد ک ه اختالل اضطراب اجتماعی در بین خانوادهها
تداوم یابد .به این معنی که ممکن است اختالل از طریق ژنها که حاوی دستورالعمل برای کارکرد هر سلول در بدن
می باشند ،منتقل شود.



عامل روانی  :ممکن است توسعه ی اختالل اضطراب اجتماعی از یک تجربه شرمآور و تحقیرآمیز در یک حادثۀ



اجتماعی در گذشته ،ریشه گرفته باشد.
عامل محیطی :ممکن است افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ترس شان را از مشاهدۀ رفتار دیگران و یا
مشاهدۀ این که چه چیزی برای کسان دیگر به عنوان پیامد رفتار شان (از جمله خندیدن و یا تمسخر کردن) اتفاق
Anxiety
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افتاده است توسعه دهند  .عالوه بر این کودکانی که توسط والدین خود محافظت و بیش از حد حمایت میشوند
ممکن است مهارت های خوب اجتماعی را به عنوان بخشی از رشد عادی شان نیاموزند
در این پژوهش به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان رابطه دارد؟
 .3روش شناسی تحقیق
از آن جا که در این تحقیق رابطه مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین پژوهش حاضر ،تحقیقی از نوع همبستگی می باشد .در تحقیقات همبستگی ،محقق می خواهد بداند که آیا بین دو یا
چند چیز یا دو گرو ه اطالعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر ،یعنی اینکه تغییر در دیگری همراه است یا خیر و اگر
چنین ارتباطی وجود دارد ،از چه نوع و میزان آن چقدر است .در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ این سوال است که
مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان چه نوع همبس تگی وجود دارد و چگونه می توان براساس موضوع مورد
بحث به فرضیات و سواالت تحقیق پاسخ داد؟
جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه کارکنان شهرداری شهر تنکابن که در سال  1931مشغول به کار بودند که تعداد آنها
 933نفر بودند .نمونه آماری پژوهش به تعداد  173نفر از کارکنان بودند .در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده
استفاده .پرسشنامه ها بین کارکنان تقسیم شد و به آنها توضیحات ارائه شد و اطمینان داده شد که تمامی اطالعات پرسش
نامه در جهت موضوع استفاده می شود و کامال محرمانه هستند.
ابزار این پژوهش پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئیندام  3مقیاسی مشتمل بر  94سوال است که توسط موسسه
کوئیندام(  ) 2334منتشر شده است و پنج زیر مقیاس توانایی دریافت با درک پیامهای کالمی و غیرکالمی ،نظم دهی به
هیجانات  ،مهارت گوش دادن ،بینش نسبت به فرآیند ارتباط  ،و قاطعیت ارتباطی را در بر میگیرد.
در یک مطالعه در خارج از کشور روایی و پایایی این ابزار بررسی شد .پایایی ابزار به روش آزمون باز آزمون  3 /73به دست آمده
است .هم چنین پایایی به روش آلف ا ی کرونباخ نیز  3 /11به دست آمد(باجانلی و اردوغان .) 2339 ،در ایران نیز روایی و پایایی
این پرسشنامه بررسی شده است .برای بررسی پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ دونیمه سازی استفاده شد .مقدار آلفای
کرونباخ و تصنیف برای کل مقیاس 3 /11به دست آمد .همچنین برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شد که
مقدار ضریب  KMOبرابر با  3 /11بود( یوسفی و خیر.) 1912 ،
پرسشنامه اضطراب اجتم اعی بک در سال  1331توسط ایلینا جرابک برای سنجش اضطراب اجتماعی ساخته شده است .این
ابزار دارای  22سوال  2گزینه ای با گزینه های تقریبا همیشه ،اغلب اوقات ،گاهی اوقات ،بندرت ،تقریبا هیچ وقت است .این
پرسنامه توسط سام دلیری (  ) 1911در ایران روی یک گروه  477نفری از دانش آموزان اجرا شده است و روایی و پایایی آن
مطلوب گزارش شد
با استفاده از روش تحلیل عاملی 2 ،عامل شامل ترس از بیگانگان ،ترس از ارزیابی توسط دیگران ،ترس از صحبت کردن در
جمع ،ترس از انزوای اجتماعی ،و ترس از آشکار شدن عالیم اضطراب استخراج شده است که این  2عامل  47 /29درصد
واریانس کل تست را تبیین می کنند (سام دلیری .) 1911 ،در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ محاسبه
گردید که ضریب حاصله  3 /17بود.

Cunningham
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 .4یافته های تحقیق
جدول  - 9آمار توصیفی نمرات متغیرهای تحقیق

اضطراب اجتماعی

173

23

119

72937

24931

مهارت های ارتباطی

173

21

112

119973

24993

توانایی دریافت و ارسال پیام

173

12

41

21999

1911

کنترل عاطفی

173

12

41

27931

1991

مهارت گوش دادن

173

3

27

17921

1919

173

7

21

23922

1994

173

1

23

13913

7917

ارتباطی

مولفههای

مهارت

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف
استاندارد

بینش

نسبت به فرآیند

ارتباط
ارتباط توام با قاطعیت

با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق ،میانگین و انحراف معیار برای اضطراب اجتماعی برابر با ( ،) 72 /37 ± 24 /31
میانگین و انحراف معیار برای مهارتهای ارتباطی برابر با (  ) 119 /73 ± 24 /93محاسبه شده است .در بین مولفههای مهارت
ارتباطی  ،توانایی دریافت و ارسال پیام با میانگین و انحراف معیار (  ) 21 /99 ± 1 /11دارای بیشترین میانگین و مهارت گوش
دادن با میانگین و انحراف معیار (  ) 17 /21 ± 1/19دارای کمترین میانگین می باشد.
قبل از هر گونه آزمونی که با فرض نرمال بودن دادهها صورت میگیرد باید آزمون نرمال بودن صورت گیرد .هنگام بررسی
نرمال بودن دادهها ما فرض صفر مبتنی بر ا ینکه توزیع دادهها نرمال است را در سطح خطای  3 /32تست میشود  .بنابرا ین اگر
آماره آزمون بزرگتر مساوی  3 /32بدست آ ید ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر ا ینکه داده نرمال است ،وجود
نخواهد داشت .به عبارت د یگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود .یکی از بهترین روش های شناسایی نرمال بودن توزیع داده ها
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف  13که در جدول زیر به نتیجه این آزمون پرداخته شدهاست
جدول  :2آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها
آماره

سطح

Z

معناداری

اضطراب اجتماعی

173

39413

39332

مهارت های ارتباطی

173

39127

39424

173

39713

39211

کنترل عاطفی

173

39149

39477

مهارت گوش دادن

173

19323

39223

173

39321

39911

173

19313

39117

متغیر

مولفههای مهارت ارتباطی

تعداد

توانایی دریافت و
ارسال پیام

بینش

نسبت

به

فرآیند ارتباط
ارتباط توام با قاطعیت

Kolmogorov–Smirnov test
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اطالعات جدول فوق بیانگر این است که سطح معنیداری مقادیر  zبدست آمده برای متغیرهای تحقیق باالتر از  3 /32است
(  ،) p>3 /32که این امر بیانگر آن است که نمرات این متغیرها ،دارای توزیعی نرمال بوده و امکان استفاده از آزمونهای
پارامتری جهت بررسی فرضیههای تحقیق وجود دارد.
به منظور ارزیابی مفروضه همخطی بودن عامل تورم واریانس ( ) VIFو ضریب تحمل مورد بررسی قرار گرفت .جدول 9
ضریب تحمل و تورم وا ریانس متغیرهای پژوهش را نشان می دهد .عامل تورم وار یانس شدت همخطی چندگانه را در تحلیل
12

11

رگرسیون ارزیابی می کند .این شاخص بیان میدارد چه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد شده بابت همخطی افزایش
یافته است (نیتر  .) 2314 ،19آمارۀ تحمل نیز یک آمارۀ مرتبط با  VIFاست ،و برابر با معکوس  VIFاست .تحمل نشان میدهد
چند درصد از واریانس متغیر پیشبین توسط سایر متغیرهای پیشبین تبیین نمیشود (کوپر  .) 2312 ،14مقدار تحمل کمتر از
 3 /1نشان دهندۀ مشکل در معادله رگرسیون و مقدار  VIFبزرگتر از  13باشد همخطی چندگانه باال میباشد (گرین ،12
.) 2311
جدول :9ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب
تحمل

تورم
واریانس

توانایی دریافت و ارسال پیام

39127

19111

کنترل عاطفی

39193

19232

مهارت گوش دادن

39733

19221

بینش نسبت به فرآیند ارتباط

39121

19231

ارتباط توام با قاطعیت

39771

19211

براساس نتایج جدول فوق شاخص ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای وابسته پژوهش به ترتیب بزرگتر از  3 /1و کوچک تر
از  13است .این مطلب نشان دهنده آن است که پدیده همخطی بودن در متغیرهای پژوهش رخ نداده است.
فرضیه  :مهارت های ارتباطی با اضطراب اجتماعی دانشآموزان رابطه دارد.
جهت بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش همزمان استفاده شده است .در این پژوهش اضطراب
اجتماعی به عنوان متغیر مالک و مهارت های ارتباطی به عنوان متغیر پیش بین ایفای نقش میکند.
جدول  :4متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیون بین مهارت های ارتباطی با اضطراب اجتماعی
متغيرهاي پيش بين وارد شده

متغيرهاي مالك

روش

توانایی دریافت و ارسال پیام
کنترل عاطفی
مهارت گوش دادن

اضطراب اجتماعی

همزمان

بینش نسبت به فرآیند ارتباط
ارتباط توام با قاطعیت

در ادامه به بررسی شدت همبستگی ،میزان توانایی تبیین و خودهمبستگی در جدول  2- 4پرداخته می شود.

55

variance inflation factor
tolerance
57 Neter
54 Cooper
58 Greene
58
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جدول : 5خالصه مدل رگرسیونی و بررسی خودهمبستگی
متغیر مالک

R

R2

AR2

اضطراب اجتماعی

3912

3949

3941

انحراف

دوربین

استاندارد

واتسون

13931

1937

بر اساس اطالعات جدول فوق ،شدت همبستگی بر اساس مقدار ضریب هم بستگی چندگانه برای اضطراب اجتماعی برابر با
 3 /49می باشد .مجذور  Rتعدیل شده برابر  3 /41میباشد ،که نشان میدهد  41درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی اضطراب
اجتماعی ،میتواند توسط متغیر پیشبین تبیین شود .همچنین آماره دوربین واتسون بین اعداد  1 /2تا  2 /2محاسبه شده است،
لذا احتمال خودهمبستگی بین باقیماندهها رد میشود و باقیماندهها مستقل از یکدیگر بوده و میزان باقیماندۀ یک مورد ،در
میزان باقیمانده مورد بعد از آن تاثیری ندارد.
جدول : 2جدول تحلیل واریانس برای بررسی معناداری مدل رگرسیونی
متغیر مالک
اضطراب
اجتماعی

منبع

مجمو ع

درجه

میانگین

تغییر

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

139129442

1

133429113

باقیمانده

1321399734

231

9119431

مجموع

1122239297

233

-

آماره
F

Sig.

39331

27973

بر اساس اطالعات فوق ،میزان معنا داری  Fبا درجه آزادی  1و  231برای اضطراب اجتماعی (  ) F )1,231( =27 /73کمتر از میزان
 3 /31محاسبه شده است که این امر بیان گر این است که مدل رگرسیونی در سطح  % 33معنادار است ( .) p <3 /31

جدول  : 7ضرایب همبستگی و رگرسیون بین سطح و مهارت های ارتباطی با اضطراب اجتماعی
ضرائب غیر استاندارد
عامل

B

انحراف
استاندارد

Beta
استاندارد

سطح
T

معنی -
داری

1979193

29429

-

229249

39331

- 39217

39192

- 39377

- 19114

39131

کنترل عاطفی

- 39221

39149

- 39314

- 19799

39314

مهارت گوش دادن

- 39491

39231

- 39131

- 29121

39392

- 39277

39142

- 39339

- 19319

39327

- 39921

39121

- 39119

- 29212

39324

مقدار ثابت
توانایی دریافت و ارسال
پیام

بینش نسبت به فرآیند
ارتباط
ارتباط توام با قاطعیت

با توجه به اطالعات جدول فوق ،به ترتیب ارتباط توام با قاطعیت با سطح معناداری  3 /324و ضریب رگرسیونی استاندارد شده
 - 3 /119و مهارت گوش دادن با سطح معناداری  3 /392و ضریب رگرسیونی استاندارد شده  - 3 /131در تبیین واریانس
اضطراب اجتماعی تاثیر دارد .همچنین سطح معناداری مقدار ثابت برابر با  3 /331محاسبه شده است که این امر نشان میدهد
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مقدار ثابت محاسبه شده بر متغیر مالک تاثیرگذار است .نتیجهی نهایی آنالیز رگرسیون انجام شده ،به همراه ضرایب غیر
استاندارد متغیرهای مؤثر در مدل در زیر آمده است.
(ارتباط توام با قاطعیت×(+)0/353مهارت گوش دادن× = 937/231 + )- 0/439اضطراب اجتماعی
بحث و نتیجه گیری
هر انسانی میکوشد تا خود را با محـیط فیزیکـی و روانی اش سازگارکند ،زیرا انطباق با شرایط مختلـف ،از سالمت روانی آدمی
حکایت دارد؛ البته این سازگاری به معنای همرنگی و پیروی ناهشیار نیست بلکـه مـیتوانـد دگرگونی را نیز به همراه داشته
باشد .گاهی به لحاظ بـروز عوامل تنش زا ،سازگاری انسان دچار اشـکال شـده  ،بـه بـروز رفتارهـای ناسـازگار منجـرمـی
شـوند ؛ بنـابر این سازگاری ،مجموعه کنشها و رفتارهایی است کـه فـرد در موقعیت ها و شرایط جدید به منظور ارائه پاسـخ
هـای مناسب به محرکهای موجود از خود بروزمی دهد ( آقامحمدیان .) 1979 ،
یکی از مهـمتـرین مـسائل و مـشکالت اجتمـاعی امروزه در جوامع گوناگون  ،نابهنجـاری هـای رفتـاری و روانی و روشهای
مقابله با آنهاست  ،تردیدی نیست کـه در مسئله بهداشت روانی  ،سازگاری روزبـه روز ،بیـشتر اهمیت می یابد .در دیدگاه
راجرز ،شخصیت ناسازگار ،همان فردی است که مورد تهدید درونی واقـع شـده اسـت و بـرعکس افـراد سازگار ،شخصیت هایی
به نظرمیرسند که د ر وجودشان هیچ نشانی از احساس تهدید نمیتوان یاف ت (آقا محمدیان .) 1979 ،
ازآنجاکه سازگاری میتواند واجد طیف گـستردهای باشد و ابعادی مانند اجتماع  ،خانواده  ،عواطـف  ،شـغل ،بهداشـــت و
ازدواج را شـــامل شـــود ،برخـــی از صاحب نظران  ،سازگاری اجتماعی را رأس سـ ایر ابعـاد تلقی می کنند .ابعاد مسئله
سازگاری ممکن اسـت در هـر دوره از زمان و در هـر مرحلـه از تحـوالت اجتمـاعی تغییرکند ؛ اما جامعهای نیست که بـا
مـسئله ناسـازگاری افراد خود مواجه نباشد .خوشبختانه بیشتر افراد با محیط خود هماهنگ هستند و بدون برخـورد و
اصـطک اک بـا دیگـران  ،خـود را بـا گروهـی کـه بـا آن وابـسته انـد ،تطبیق می دهند ولی افراد دیگری نیز هستند که با
عـادات و خـصوصیات فکـری و رفتـاری خـاص و نابهنجـار ،سازگاری اجتماعی خود را بـه اخـتالل دچـارمیکننـد .فرایند
سازگاری و ناسازگاری را بایـد خطـی پیوسـته ،طوالنی و مدرج تجسم کرد که هر نقطه از آن  ،درجـه ای از سازگاری را بیان
میکند .عوامل اجتماعی مهمی در بروز سازگاری نقش دارند که یکی از این عوامل ،پاسـخ دهـی والـد بـه نیازهـای کودک در
دوران کودکی است و به تشکیل سـبکهـای در کودک منجرمیشود (بالبی  .) 1313 ، 11دلبستگی بالبی بیان میکند که روابط
کودک با مراقبان (مـادر یا جانشین مادر) در سالهای اولیه زنـدگی بـه تـشکیل الگوهای روانی خاصی منجر میشود که مبنـای
روابـط بین فردی در بزرگسالی است.
اختالل اضطراب اجتماعی  17یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بین پژوهشگران می باشد .عوامل متعدد و متنوعی در
رابطه با بروز این اختالل شناسایی شده اند .عواملی همچون عوامل زیستی ،محیطی ،تربیتی و خانوادگی را می توان در این
زمینه مورد توجه قرار داد .
پژوهش ها نشان می دهند که اختالل اضطراب اجتماعی ( ) SADبا اختالل در رابطه عملکردی بین ساختارهای مغزی ارتباط
دارد (لیو  11و همکاران .) 2312 ،همچنین با توجه به پژوهش های انجام شده نواحی مغزی درگیر در اضطراب اجتماعی بیشتر به
ناحیه آمیگدال و ناحیه پیش پیشانی مربوط می شوند که البته این نواحی با سیستم بازداری رفتاری نیز مربوط می شوند .بطور
کلی می توان گفت ن واحی درگیر در اضطراب اجتماعی همان هایی هستند که در فرایند پردازش هیجان شرکت دارند و این
سیستم های عصبی در فرایند پردازش ادراکات شناختی در پاسخ به محرک ها و فرایند تنظیم هیجان نقش دارند و سبب بروز
پاسخ رفتاری به محرک می گردد.
در این پژوهش به این سوال پاسخ خ واهیم داد که آیا مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری رابطه دارد؟
Bollbi
social anxiety
Liu
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فرضیه :مهارت های ارتباطی با اضطراب اجتماعی کارکنان شهرداری رابطه دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده شدت همبستگی بر اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برای اضطراب اجتماعی برابر با 3 /49
می باشد .مجذور  Rتعدیل شده برابر  3 /41می باشد ،که نشان میدهد  41درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی اضطراب
اجتماعی ،میتواند توسط متغیر پیشبین تبیین شود .همچنین آماره دوربین واتسون بین اعداد  1 /2تا  2 /2محاسبه شده است،
لذا احتمال خودهمبستگی بین باقیماندهها رد میشود و باقیماندهها مستقل از یکدیگر بوده و میزان باقیماندۀ یک مورد ،در
میزان باقیمانده مورد بعد از آن تاثیری ندارد.
میزان معنا داری  Fبا درجه آزادی  1و  231برای اضطراب اجتماعی (  ) F )1,231( =27 /73کمتر از میزان  3 /31محاسبه شده
است که این امر بیان گر این است که مدل رگرسیونی در سطح  % 33معنادار است ( .) p <3 /31
همچنین ارتباط توام با قاطعیت با سطح معناداری  3 /324و ضریب رگرسیونی استاندارد شده  - 3 /119و مهارت گوش دادن با
سطح معناداری  3 /392و ضریب رگرسیونی استاندارد شده  - 3 /131در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی ت اثیر دارد .همچنین
سطح معناداری مقدار ثابت برابر با  3 /331محاسبه شده است که این امر نشان میدهد مقدار ثابت محاسبه شده بر متغیر
مالک تاثیرگذار است.
با توجه به نتیجه آزمون همبستگی ،بین مهارتهای ارتباطی و اضطراب اجتماعی با ضریب همبستگی  - 3 /231در سطح %33
رابط ه منفی معناداری وجود دارد .به عبارتی ،با افزایش یک واحد مهارتهای ارتباطی ،اضطراب اجتماعی به میزان  3 /231واحد
کاهش می یابد.
که نتایج این پژوهش با نتایج مقاالت دیگر همچون صالحی و همکاران (  ،) 1937حسام پور (  ) 1932و خوش محبی نورالدین
وند و همکاران در سال(  ) 1939در داخل کشور و آقایوسفی و همکاران ( ،) 2311دایی جعفری (  ) 2314همسو می باشد
در تبیین این نظریه می توان گفت با توجه به شدت ضریب همبستگی به دست آمده براساس ضریب همبستگی چندگانه
تغییرات متغیر مالک یعنی اضطراب اجتماعی از طریق متغیرهای پیش بین یعنی مهارت های ارتباطی پیش بین تبیین می
شود.
مدل رگرسیونی متغیر مالک (اضطراب اجتماعی) با  % 33اطمینان معنادار می نماید .فلذا در پاسخ به سوال این پژوهش با
توجه به نتایج به دست آمده ازمی توان گفت که متغیر پیش بین پیش بین یعنی مهارت های ارتباطی در تبیین واریانس
متغیر مالک ی عنی اضطراب اجتماعی تاثیر دارد .
با توجه به نتایج ضریب رگرسیون متغیر پیش یین(مهارت های ارتباطی)  ،توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را دارد  .در واقع
می توان گفت که با توجه به تغییرات مهارت های ارتباطی با احتمال  % 33اطمینان موجب تغییرات در اضطراب اجتماعی می
شود
با توجه به این نتایج فرضیه پژوهش این گونه تایید شد که مهارت های ارتباطی توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را دارد
همچنین در تبیین نظریه فوق می توان گفت که بین مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معناداری وجود
دارد بین اضطراب اجتماعی و مولفه های مها رتهای ارتباطی نیز رابطه منفی وجود دارد به طوری که با باالرفتن یک واحد از
اضطراب اجتماعی  ،مهارتهای ارتباطی و تمامی مولفه های آن کاهش می یابد .فلذا فرضیه فوق تایید می گردد
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