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  ینید کردیبا رو یآموزش مهارت ارتباط ریتأث یبررس

  المت رواننفس و س بر عزت

 
 یکارشناس ارشد مشاورة خانواده دانشگاه خوارزم/  زهرا شاهسواري  z.shahsavari@ymail.com 

  شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی استادیار گروه روان/  يرحیم میردریکوند

  21/12/1393: پذیرشـ  14/7/1393: دریافت

  چکيده

ـ یکـرد د یبـا رو  یارتبـاط  يهـا  ارتر آموزش مهـ یتأث یبا هدف بررس ،پژوهشاین  نفـس و سـالمت روان     بـر عـزت   ین

. اسـت  با گروه کنترل »آزمون پس –آزمون  شیپ«از نوع  »یشیآزما«آموزان دختر انجام گرفته است. روش پژوهش  دانش

 کلبـرگ بـود. جامعـۀ    »یسالمت عموم« نامۀ ت و پرسشیاسم کوپر »نفس  عزت« نامۀ ، شامل پرسشپژوهش يابزارها

ن آنها بـه صـورت   یبود که از ب 1393 – 1392 یلیشهر پرند در سال تحص آموزان دختر مقطع متوسطۀ تمام دانش يمارآ

ن شـدند.  یگزیو کنترل جـا  یشیانتخاب و در دو گروه آزمانفر  60، يا چند مرحله يا خوشه يریگ و با روش نمونه یتصادف

از  ،هـا  ل دادهیتحلبراي ک بار در هفته اجرا شد. یو  يا قهیدق 70 جلسۀ 17ش به مدت یگروه آزما ير روب یشیآزما مداخلۀ

ـ  يدار انس نشان داد که تفـاوت معنـا  یکوار لیج حاصل از تحلید. نتایانس استفاده گردیل کواریتحل يآمار يها آزمون ن یب

کنتـرل وجـود   ش و ی) گروه آزمـا ≥P 001/0و =F 82/83( ی) و سالمت روان=F 32/49 و ≥P 001/0نفس (  ن عزتیانگیم

  شود. یآموزان م دانش ینفس و سالمت روان  موجب بهبود عزت ینیکرد دیبا رو یارتباط يها دارد. آموزش مهارت

  نفس.  ، عزتی، سالمت روانینیکرد دی، رویارتباط يها مهارت ها: ه واژ دیکل
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  مقدمه

 .اسـت  ش از ارزش خود ورد فرداا بری یابیکه بازتاب ارز یشناس است در روان یاصطالح ،»نفس  عزت«

 يمـداوم شـخص نسـبت بـه ارزشـمند      یابیـ عبـارت اسـت از: ارز  » نفـس  عزت « ،کارل راجرز به باور

اسـت.   يوجود يقضاوت نسبت به ارزشمند ینوع »نفس عزت « .)257، ص 1986راجرز، » (شتنیخو«

قـات خـود،   یدر تحق تیکوپر اسـم ست. یدارد و محدود و زودگذر ن یدر انسان حالت عموم یژگین ویا

هستند که احساس اعتماد بـه نفـس، اسـتقالل،     يباال افراد» نفس عزت «د که کودکان با یجه رسین نتیبه ا

رند. طبـق نظـر   یگ یقرار نم یطیر و نفوذ عوامل محیتحت تأث ،یکنند و به راحت یم یت و خوداعمالیخالق

گـران  یاز به نظـر مثبـت د  ید. نیآ یبه وجود م» از به نظر مثبتین«در اثر » نفس  عزت«ن احساس ی، اراجرز

ط یاز طرف محـ  یرش و مهربانیت، پذیمیز، احترام، صمیآم شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و محبت

 یرشـرط یتوجـه مثبـت غ   که پدر و مادر به فرزندان خود، ی. هنگاهشود یسر میك ماي کودیویژه اول و به

ـ  يهـا  یسـتگ یکـه از شا  ییهـا  عنوان انسان که دارند به ییها از رفتار يسوارا  نهاآدهند و  ینشان م  یدرون

ن بـه  یکـه والـد   یکننـد. امـا هنگـام    ینها کمک مآ »نفس  عزت«به رشد  ،رند، در اصلیپذ یبرخوردارند م

مـورد نظـر و   ة ویرند که به شیپذ یرا م نهاآ یهنگام ،و در واقع دهند ینشان م یتوجه مثبت شرطکودکان 

 یکنند که فقط هنگـام  یرند و گمان میگ یقرار م یط ارزشیشرا کنند، کودکان در یتار مرفن یوالدمطلوب 

هـا در توجـه    ). انسـان 23، ص 1387(شـاملو،   ن رفتـار کننـد  یدارند که مطابق خواست والـد  یستگیشا

احتمـاالً دچـار    ين افـراد یشـوند. چنـ   یگانه میکنند و از خود ب یش قطع میمشروط، رابطۀ خود را با خو

، گـران تعـارض دارنـد (شـارف    یکردن د یرا در داشتن خودپندارة مثبت و راضیاضطراب خواهند شد؛ ز

ـ  یشناس بی). مطالعات انجام شده در خصوص آس51، ص 1386 ـ ، حکایروان ت از آن دارد کـه علـت   ی

، افکـار  يکار ، اضطراب، بزهيفرزندان در خانه و مدرسه، مانند پرخاشگر يزا بیآس ياز رفتارها ياریبس

 ت ویرش مسـئول ی، عدم پـذ یلیگار، سوء مصرف مواد مخدر، افت تحصی، مصرف سیمربوط به خودکش

و  يآنـان دارد. در واقـع، هرچـه فـرد از خودبـاور     » نفس عزت «شه در کمبود یل، رین قبیهایی از ا نمونه

ـ  يها بیبرخوردار و از آس يشتریب يبرخوردار باشد از کارامد يباالتر» نفس عزت «  یاجتمـاع  – یروان

  ).18، ص 1378هان، یز مصون خواهد ماند (شین

بوده و  یاتیارزش ح يه، دارایک سرمایمثابۀ  به يخودارزشمند ا احساسی» نفس  عزت«از  يبرخوردار

احساسات،  یشناخت يندهایگر، فرایت ماست. به عبارت دیاستعداد و خالق ییاز جمله عوامل عمدة شکوفا

  ).518، ص 2007است (هارتر،  ياحساس ارزشمندمتأثر از  ها انتخابها و  يریگ می، تصمها زهیانگ



  ۸۹ نفس و سالمت روان بر عزتي نيد کرديبا رو يآموزش مهارت ارتباط ريتأث يبررس

ـ » نفس  عزت«آن است که  از یحاک یمطالعات تجرب مهـم و اثرگـذار    یشـناخت  ک عامـل روان ی

و  ي، احسـاس توانمنـد  »نفـس   عـزت «ش یرود. با افـزا  یشمار م افراد به یت زندگیفیبرسالمت و ک

، یشود (گنج یفرد م یدر سالمت روان یرات مثبتیید و موجب تغیآ یدر فرد به وجود م يارزشمند

  ).71، ص 1384

برنـد.   یو انـدوه رنـج مـ    ي، اختالل رفتـار ییدارند از احساس تندخو یفیضعنفس  که عزت  يافراد

نفـس بـه ویـژه در روابـط متقابـل       شـکوه دارنـد. عـزت     یتن -روان  يها و سندرم یخواب ین از بیهمچن

ز یـ گـران را ن ینسـبت بـه خـود دارنـد د     یکه احساس خوب یدهد. کسان یاشخاص، خود را بهتر نشان م

  رند.یپذ یخود را بهتر م يها دوست دارند و ضعف

بـه ایـن نتیجـه     ،در بررسـی اخـتالالت رفتـاري و انحرافـات     ،هـاي اخیـر   شناسان در دهه روان

ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و  اند که بسیاري از اختالالت و آسیب رسیده

هاي دشـوار   موقعیترویارویی با براي احساس کنترل، و کفایت شخصی نداشتن موقعیت خویش، 

با توجه  ،مناسب، ریشه دارد. بنابراین ةآمادگی براي حل مشکالت و مسائل زندگی به شیوفقدان و 

ـ  هاي روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده به تغییرات و پیچیدگی ویـژه   هسازي افراد ب

 رسـد  نظـر مـی   امـري ضـروري بـه    ،هـاي دشـوار   رویارویی با موقعیتبراي  ،خصوص نسل جوان

  .)35، ص 1384، یمردانی(عل

ات انسـان اسـت.   ین ابعاد مسائل حیتر از مهم ،دیترد یب ،یو چه جمع يچه به صورت فرد سالمت،

تواننـد   یمـ  یهـا در صـورت   انسـان  است و همـۀ  یاجتماع يها نقش يفایا يبرا يضرور یسالمت شرط

درسـت   و هم جامعـه آنهـا را سـالم بدانـد.    ت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند یفعال

ـ تعر ن آنهـا یتـر  رفته شدهیمطرح شده، اما پذ »سالمت«از مفهوم  تفاوتیف میاست که تعار سـازمان  «ف ی

اسـت و فقـط    یو اجتمـاع  یجسـم  ،یش کامل روانیحالت رفاه و آسا سالمت« است:» بهداشت یجهان

  ).1378آمریکا، شناسی  انجمن روان(» ستیا نقص عضو نیو  يماریفقدان ب

گفتـه   يریهـا و تـداب   روشتمـام  سالمت اسـت و بـه    یاز مفهوم کل يا جنبه »یسالمت روان«مفهوم 

انجمـن   ر،یـ اخ يهـا  در سـال  رونـد.  یبه کار مـ  یروان يها يماریاز ابتال به ب يریجلوگ يشود که برا یم

 يهـا  ت اول نگـرش قسـم . ف کـرده اسـت  یـ ن مفهوم را در سه قسمت تعریا »یبهداشت روان« ییکانادا

 يهـا  یت از خوشیخود و رضا يها از ضعف یآگاه خود، يها جانیمربوط به خود که شامل تسلط بر ه

 ،یمیو صم یطوالن يها یگران که شامل عالقه به دوستیمربوط به د يها قسمت دوم نگرش. ساده است
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سـوم   قسـمت . اسـت  يو مـاد  یط انسـان یت در محـ یک گـروه و احسـاس مسـئول   یـ احساس تعلق به 

ـ انگ هـا،  تیرش مسئولیکه شامل پذ یمربوط به زندگ يها نگرش ـ امکانـات و عال  ۀتوسـع  ةزی  ق خـود، ی

 .)1377(سـازمان بهداشـت جهـانی،     خوب کار کـردن اسـت   زةیو انگ یشخص يها میاخذ تصم ییتوانا

ـ  يکـار  اد به الکل، بزهی، اعتیمانند افسردگ یاجتماع - یاز مشکالت روان ياریبس ، يردفـ  نی، مشـکالت ب

رابطـه دارد   یارتبـاط اجتمـاع   يو برقـرار  یزنـدگ  يهـا  با ضعف در مهـارت  یختگیگس ، و روانییتنها

 یدن بـه سـبک زنـدگ   یهـاي رسـ   راه یارتبـاط  يهـا  ). مهـارت 1386، يرازیبه نقل از ش1995ن، ی(سگر

مهـارت  ، »یمهـارت ارتبـاط  «را تجربه کرد.  يتر موفق یتوان زندگ یهستند که با آموختن آنها م يدیجد

آن قـادر خواهنـد بـود در قبـال خـود،       يریادگیـ است که کودکان و نوجوانـان بـا    یو اجتماع یشخص

  ).46، ص 1384، یمردانیعمل کنند (عل يتر ستهیطور مؤثرتر و شا گر و کل اجتماع بهید يها انسان

نه، مایارتبـاط صـم   يماننـد برقـرار   ییهـا  نـه یدر زم یزنـدگ  يها ت مهارتی) بر اهم1999( گلمنیس

، ید کـرده اسـت (آقاجـان   یتأک يگر بیخودتخر يو کاهش رفتارها یو شغل یلیت در مسائل تحصیموفق

اسـت کـه نسـل     ییهـا  ییبر گسترش توانـا  ی، آموزش مبتنیزندگ يها ). آموزش مهارت37، ص 1381

، یاننـۀ بهداشـت جسـم   یژه در زمیو روزمره، به یزندگ يها ازها و چالشیبرخورد مؤثر با ن يجوان را برا

 يهـا  هـدف  يدارا یارتبـاط  يهـا  سـازد. آمـوزش مجموعـه مهـارت     ی، توانمنـد مـ  یو اجتمـاع  یعاطف

 يهـا  مداخلـه  ي، هـم بـرا  یکـرد آموزشـ  یک رویت مشکالت است و همانند یریمهار و مد رانه، یگ شیپ

  ).44، ص 1381، ی؛ به نقل از آقاجان1992است (نلسون و جونز،  مناسب يو هم فرد یگروه

ـ  یبـر افـزا   یارتبـاط  يها است که آموزش مهارت  متعدد نشان داده يها پژوهش و  یش سـالمت روان

ـ  یـ ت اعتماد به نفس و احترام به خود، کمک به تقوی، تقویجسمان از  يریـ گ شی، پـ يفـرد  نیت ارتبـاط ب

مـؤثر بـوده    یلیو کاهش افـت تحصـ   ی، کاهش اضطراب و افسردگیو اجتماع ي، رفتاریمشکالت روان

  ).28، ص 1378همکاران،  ان ویاست (طارم

انجـام   یمشـارکت  يهـا  بـر روش  یو مبتنـ  یبه صـورت کـارگروه   یارتباط يها آموزش مهارت

ر بازخوردهـا و  ییـ و تغ یجاد آگاهیمنجر به ا یالزم و کاف يها نیها با انجام تمر ن روشیرد. ایگ یم

و اضـطراب   یینهـا نفس، احسـاس ت   رابطۀ ساده و چندگانۀ عزت یشوند. بررس یافراد م يرفتارها

، یلینفـس تحصـ    نفـس خـود، عـزت     ، عـزت ینفس کل  با ابراز وجود نشان داد که عزت یاجتماع

بـا ابـراز وجـود داراي     یمنفـ  یابیـ و ترس از ارز یاجتماع یشانی، اجتناب و پریاضطراب اجتماع

  ).31، ص 1377، يدار است (منصور اي معنا رابطه



  ۹۱ نفس و سالمت روان بر عزتي نيد کرديبا رو يآموزش مهارت ارتباط ريتأث يبررس

ابد یگران سازش ید، با خود و دیایق خود کنار بیمروشن است که هر کس بتواند با مسائل ع

لۀ جامعه مطـرود  یخود ناتوان نشود و خود را به وس یر درونیناپذ اجتناب يها و در برابر تعارض

ارتباط مطلوب،  ير برقرارینظ یدهد عوامل یها نشان م است. پژوهش یسالمت روان ينسازد دارا

وب بـه ارتبـاط، گـوش دادن فعـال، انعکـاس      خاتمـۀ مطلـ   یی، خودافشـا يابراز وجود، همکـار 

ر دارد ینفس نوجوان تـأث   و عزت یح واضح و روشن، در ارتقاي سالمت روانیاحساسات و توض

  ).2004، یرمحمدصادقی(م

ـ تواننـد درگ  یافـراد مـ   ،آن هستند کـه بـه واسـطۀ    ییها ، آن دسته از مهارت»یارتباط يها مهارت« ر ی

ـ یبـاط شـوند؛   نـد ارت یو فرا يفـرد  نیب يها تعامل آن، اطالعـات، افکـار و    یکـه افـراد طـ    ينـد یفرا یعن

و  یگذارنـد (هـارج   یان مـ یـ گر در میکـد یبـا   یرکالمـ یو غ یق مبادلۀ کالمیخود را از طر يها احساس

ـ یها از چنان اهم ن مهارتی). ا66، ص 2004کسون، ید آنهـا بـا احسـاس     ییبرخوردارنـد کـه نارسـا    یت

همـراه   یلیو تحصـ  یشـغل  يهـا  تین و عدم موفقیینفس پا  ، عزتیگ، افسردی، اضطراب اجتماعییتنها

  ).2001رو، یو زد امسونیلیاست (و

جـه بـه   منـد کـردن فعالیـت انسـان را بـا تو      عنوان نظامی که توان تنظیم و جهت نظام تربیت دینی به

دت اسـت.  هـا بـه سـعا    یابی آحاد انسـان  تنها نظام حقیقی براي دست ،دارد ها و نیازهاي وجودي خواسته

هـاي   قرار گرفتـه ارتبـاط انسـان بـا انسـان در زمینـه      نظر  مطمحترین موضوعاتی که در دین  یکی از مهم

ساز رشد و ترقـی آدمـی    اي زمینه به صورت اهداف واسطه ،است. بیان احکام دین در این مقولهگوناگون 

  یابی به هدف غایی است. براي دست

د نیازهاي خود را تأمین کند، با دیگران ارتباط برقـرار  توان انسان به سبب آنکه به تنهایی نمی

کند عالقۀ او به تأمین نیازهایش از یک سو، و میل به تعالی و کمال از سوي دیگر، دو انگیزة  می

انگیزد. بنـابراین، بـراي بررسـی     قوي است که او را به برقراري ارتباط در سطوح گوناگون بر می

ارچوب دین، باید به نیازهاي اصولی براي رسیدن بـه کمـال، کـه    ها در چ هاي ارتباطی انسان افق

گونه ارتباطات است، توجـه کـرد. انسـان بـراي رشـد و تکامـل، احتیـاج بـه مربـی و           منشأ این

گیري  کنیم، اما با بهره زندگی نمی یا ائمه اطهار هدایتگري الهی دارد. اگرچه ما در زمان پیامبر

انـد حرکـت کنـیم و دچـار      انیم در مسیري که آنها مشـخص کـرده  تو از تعالیم آن بزرگواران می

انحراف نشویم. توجه به احادیث و سیر زندگی بزرگان دین، ما را با ارکان هدایت و تعالی آشـنا  

مندي از قوانین دین و احکام الهی صرفاً با تأسی به کـردار و سـنت    سازد. از نظر اسالم، بهره می

۹۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

 روي از والیت، که از پیامبر و ائمۀ اطهار ، در شریعت اسالم، پیرو معصومان میسر است. ازاین

گردد، واجب  ختم می در دوران غیبت) و سرانجام حضرت مهدي الشرائط ( آغاز و به فقیه جامع

  شمرده شده است.

توان  یت به آنها، میها دارد که با عنا انسان يبرا يادیز يها ن اسالم الگوها و آموزهین مبید

 يا«د: یفرما یعمران م سوره آل 200ۀ یمتعال در آ يگران برقرار کرد. خدایبا د یمطلوبارتباط 

ـ ». دیـ دعـوت کن  ییبایگر را به شکیکدید و یبا باشید، شکیا مان آوردهیکه ا یکسان ن در یهمچن

گر را به صـبر و  یکدیکه  یها در خسران هستند، بجز کسان همۀ انسان«د: یفرما یسورة عصر م

کامـل روابـط سـالم     يشه نمونـه و الگـو  یز همیامبران و ائمۀ معصومان نیپ». ندکن حق دعوت 

کـه بـرادر مسـلمان خـود را بـا کلمـات        یفرمودنـد: کسـ   یمـ  اند؛ از جمله رسول اکرم بوده

است، او در  یه در او باقین سجیکه ا ید تا زمانیش احترام کند و غمش را بزدایز خویآم محبت

ن بود که بـه تمـام   یا امبر اکرمیدة پید. از جمله صفات پسندۀ رحمت خداوند خواهد بویسا

د تـا  یـ گر دسـت بده یکدیبا «کرند  یه میکردند. ایشان توص یمردم، از کوچک و بزرگ سالم م

د و کوچـک  یـ ر نکنیـ چ مسـلمانی را تحق یکرنـد کـه هـ    یه مـ یتوص» شما برود. يها نه از دلیک

 ت نزد خداونـد بـزرگ اسـت. امـام بـاقر     که در نظر شما کوچک اس یرا مسلمانید؛ زینشمار

د و بـرخالف ادب  یـ د و با احترام با آنان برخـورد نمای یم کنیدوستان خود را تکر«فرموند:  یم

ابـد؛  ی یمؤمن با مؤمن آرامـش مـ  «ند: یفرما یم ن امام صادقیهمچن» د.یگر نشویکدیمتعرّض 

ـ بـه اهم  رو، بـا توجـه   ازاین» ابد.ی ین میگونه که تشنه با آب تسک همان ح و یت ارتبـاط صـح  ی

نفـس و    بـر عـزت   ینـ یکـرد د یر ارتباط با رویها، تأث انسان یر آن بر ابعاد زندگیو تأث یاسالم

ن مهم، یبه ا یابی کنیم. براي دست آموزان دختر مقطع متوسطه را بررسی می سالمت روان دانش

  شد: ید و بررسین گردیذیل تدو يها هیفرض

  ر دارد.یثأآموزان ت عزت نفس دانش بر ینیکرد دیبا رو یارتباط يها آموزش مهارت .1

  ر دارد.یثأآموزان ت بر سالمت روان دانش ینیکرد دیبا رو یارتباط يها آموزش مهارت. 2

  پژوهشروش 

 1393 یلیآموزان مقطع متوسطۀ شـهر پرنـد در سـال تحصـ     ن پژوهش شامل تمام دانشیا يجامعۀ آمار

 یجامعۀ مـذکور بـود کـه در دامنـۀ سـن      یآموزان مدارس دولت ز دانشتن ا 60کنندگان شامل  بود. شرکت



  ۹۳ نفس و سالمت روان بر عزتي نيد کرديبا رو يآموزش مهارت ارتباط ريتأث يبررس

بود که شـرکت کننـدگان،    يا چندمرحله يا خوشه يریگ سال قرار داشتند و روش انتخاب نمونه 18 - 15

ـ   یگزیش و کنتـرل جـا  ی، در دو گـروه آزمـا  یبه صـورت تصـادف   ن تمـام  ین شـدند. در مرحلـۀ اول، از ب

و  گلـدبرگ » یسـالمت عمـوم  «د. سپس آزمـون  یانتخاب گرد یطور تصادفرستان به یها، دو دب رستانیدب

تـن از آنهـا،    60آموزان مدارس نمونه برگزار شد و تعـداد   ن تمام دانشیدر ب تیکوپر اسم» نفس عزت «

 یمذکور کسب کرده بودند، انتخاب شدند و به صورت تصـادف  يها ن در آزمونیانگیتر از م نییکه نمرة پا

کـرد  یبـا رو  یارتباط يها مهارت ین شدند، سپس برنامۀ آموزشیگزیجا» کنترل«و » شیاآزم«در دو گروه 

نقش بـه   يفایو ا یو با روش پرسش و پاسخ، آموزش فنون ارتباط يا قهیدق 70جلسۀ  17به مدت  ینید

کـوپر  » نفـس   عزت«و  گلدبرگ» یسالمت عموم« يها ان، آزمونیش آموزش داده شد و در پایگروه آزما

 يهـا  از آزمـون  spssافـزار   ت، بـا اسـتفاده از نـرم   یهر دو گروه اجرا گردید و در نها يمجدداً برا تیاسم

  د.یل گردیها تحل ر استفاده شد و دادهیانس تک متغیل کواریر و تحلیانس چند متغیل کواری، تحليآمار

  پژوهش هايابزار

  ، از چند ابزار استفاده شد.الزم يها داده يگردآور يبرا

سرند کـردن اخـتالالت    ينامه را برا ن پرسشی) ا1998( گلدبرگ گلدبرگ:» یسالمت عموم«ۀ نام پرسش

ن پـژوهش، از  یـ ن کـرده اسـت. در ا  یو تـدو  یو جامعه طراح یک در مراکز درمانیکوتیرسایغ یروان

) سـاخته شـده، اسـت    1998( گلـدبرگ ، کـه توسـط   »یسالمت عموم«نامۀ  سؤال پرسش 28فهرست 

سـؤال دارد. چهـار    7اس یـ است کـه هـر مق   یاس فرعیچهار مق ينامه دارا پرسش نیاستفاده گردید. ا

و  ی، نشـانگان اضـطراب  یعبارتنـد از: نشـانگان جسـمان   » یسـالمت عمـوم  «نامه  پرسش یاس فرعیمق

هر شخص از حاصـل   ی. نمرة کلیو نشانگان افسردگ ی، نشانگان اختالل در کارکرد اجتماعیخواب یب

نامـه   ن پرسـش یـ ن در ایید. روشن است که نمـرة پـا  یآ یدست م به یس فرعایچهار مق يها جمع نمره

سـالمت   يرنـد دارا یگ یمـ  يتـر  نیینامه نمـره پـا   ن پرسشیکه از ا ییها یمطلوب است؛ یعنی آزمودن

گزارش 88/0و  93/0ب یبه ترت - اس را ین مقیکرونباخ ا ي) آلفا1999(ک یشهستند.  يشتریب یعموم

سـت  یبـا چـک ل   ینامه سـالمت عمـوم   پرسش يها ق همبسته کردن نمرهیاز طر گلدبرگاست.   کرده

محاسـبۀ   يبـرا  هندرسـون و  جونزدست آورده است.  را به 78/0 ب اعتباریضر SCL-90، یعالیم روان

استفاده نمـوده  PSE اس یمق يها از روش همبسته کردن آن با نمره» یسالمت عموم«نامۀ  اعتبار پرسش

  ).104، ص 1381، یاند (آقاجان رش کردهرا گزا 76/0ب اعتبار یو ضر

۹۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ـ تهمونـد  یدو  راجرزاس ابتدا توسط ین مقیا ت:یکوپر اسم» نفس عزت «اس یمق ن شـده اسـت   یه و تـدو ی

اس ین مقیا يکه رو يد نظرینفس خود را براساس تجد  اس عزتیمق تیکوپراسم). 1376، يرازی(ش

سنج  مادة دروغ 8است و  يو مدادکاغذ یزارشماده دارد که خودگ 58اس ین مقیه کرد. ایانجام داد، ته

نفس خـود، عـزت    ل شده است: عزتیاس تشکیمق خرده 4از  تیکوپر اسم» نفس عزت «اس یدارد. مق

  .یلینفس تحص  ، عزتینفس خانوادگ  نفس همساالن، عزت 

 70/0و پـس از سـه سـال     88/0را پس از پنج هفتـه   ییب بازآزمایو همکاران او ضرا تیکوپر اسم

ـ  ین همسانی). همچن26، ص 1376، يرازیزارش کردند (شگ ) 1373( قـوام  یمـ یابراهآن توسـط   یدرون

  گزارش شده است. 82/0آموزان اهواز  دانش يرو

، از ینـ یکـرد د یبـا رو  یارتبـاط  يها براي آموزش مهارت: ینیکرد دیبا رو یارتباط يها مهارت یبرنامۀ آموزش

ـ ید يهـا  اند و با استعانت از آموزه ن کردهیتدو )2010( کریمیو  اضیفکه  یبرنامۀ آموزش جهـت  در  ،ین

 رةیم و سـ یآن کـر بـه دسـت آمـده از قـر     یارتبـاط  يهـا  مهارت ،ن برنامهین برنامه استفاده شد. در ایهم

  م شده است:یتقس »یرکالمیغ«و  »یکالم« ۀدر دو دست معصومان

شـفاف و   .1از:  اسـت  عبـارت  معصـومان  رةیم و سیآن کربه دست آمده از قر یکالم يها مهارت

ـ آم و استفاده از کلمات محبـت  يمهرورز .3؛ و فصاحت ییگو دهیگز .2 ؛قابل فهم بودن کالم قطـع  . 4؛ زی

ـ پره .6؛ (خواهش و تقاضا کردن) یطلب استیاجتناب از امرکردن و ر .5 ؛نکردن سخن طرف مقابل ز از ی

رش عـذر  یپذ. 9؛ ن کردنیتوه و ریز از تحقیرهپ .8؛ گرانیاز د یو قدردان يارزگ سپاس .7؛ منت گذاشتن

  و سرزنش. ییجو بیز از عیپره .10؛ گرانید

 .1: عبـارت اسـت از  زین معصـومان  رةیسـ  م وین کـر آدسـت آمـده از قـر    به یرکالمیغ يها مهارت

انعکـاس آنچـه از سـخنان     .3؛ گوش سپردن به سخن طـرف مقابـل   .2؛ مناسب یتماس چشم يبرقرار

ـ پره .6؛  متبسـم  چهرة و ییرو شوخ .5؛ از خشونت يلحن نرم و عارداشتن  .4؛ هندیدرك شده به گو ز ی

  .)2010اض و کریمی، یفّ( یگردان ياز رو

  پژوهش يها افتهي

آمـوزان ارائـه شـده     عزت نفس و سالمت روان دانـش  يرهاین و انحراف استاندارد متغیانگیدر جدول م

هـا در   گـروه  یفیتوصـ  يهـا  ر شاخصیاف استاندارد و سان و انحریانگیدهد م یها نشان م ن دادهیا .است

  هم دارند. با ییها ست و تفاوتیکسان نیآزمون  آزمون و پس شیپ



  ۹۵ نفس و سالمت روان بر عزتي نيد کرديبا رو يآموزش مهارت ارتباط ريتأث يبررس

  ش و کنترلیآزمون در دو گروه آزما آزمون و پس شیمربوط به پ یفیتوص آمار يها شاخص .1جدول 

  رهایمتغ
  

  تعداد  ها گروه
  اریانحراف مع  نیانگیم

  آزمون پس  آزمون شیپ  نآزمو پس  آزمون شیپ

  نفس  عزت
  9/3  1/4  21/24  17/24  30  کنترل

  1/4  2/3  17/31  81/24  30  شیآزما

  سالمت روان
  7/2  3/4  7/33  33  30  کنترل

  4/2  2/3  8/25  2/33  30  شیآزما

ابتـدا   ،یقبـل و بعـد از آمـوزش مهـارت ارتبـاط      ،نفـس   سـالمت روان و عـزت   هاي هنمر سۀیمقا يبرا

 و P=761/0سـالمت روان (  يج آزمـون لـون بـرا   یشد. چون نتـا  یانس بررسیل کواریلتح يها مفروض

094/0=F( عزت و  ) 207/0نفس=P 67/1 و=F(  ـ  يتسـاو  يهـا  مفـروض  هـا،  داده اسـت،  05/0ش از یب

ـ یبا توجه به ا. همچنین ال نبردهؤر سیها را ز انسیوار يخطا ـ ینکه اثر متقابل ب  يهـا  لفـه ؤآزمـون م  شین پ

هـا از   داده سـت، یمعنـادار ن  )F=142/2 و P=156/0نفـس (   عزت و )F=105/3 و P=09/0(سالمت روان 

 ،نیبنـابرا  سـت. یدهد که تعامل معنـادار ن  یو نشان م کند یم یبانیون پشتیرگرس يها بیش یهمگن ۀیفرض

  ز است.ینفس جا  آزمون سالمت روان و عزت پس یاصل يرهایآزمون اثرات متغ يانس برایکوار ياجرا

) در 2/71( ریـ چنـد متغ  F ن است که مقدارآاز  یحاک )MANCOVA(ر یانس چند متغیل کواریتحل

ش و یآمـوزان گـروه آزمـا    ن دانشیب :توان گفت یمرو،  ازاین .است دار معنا ياز لحاظ آمار p≤0/001سطح 

ـ ا بـردن بـه   یپـ  يوجود دارد. بـرا  يدار وابسته تفاوت معنا يرهایاز متغ یکیدر  - کم  دست –کنترل  ن ی

  د.ی) استفاده گردANCOVA( هریانس تک متغیل کواریاز آزمون تحل ،تفاوت، در ادامه

  نفس و سالمت روان  ر گروه بر عزتیاثر متغ یبررس ير برایانس چند متغیل کواریتحل .2 جدول

  يدارسطح معنا df زانیم df اشتباه df ۀیفرض  مقدار  نام آزمون

  001/0  2/71  55  2  703/0  ییالیآزمون اثر پ

  001/0  2/71  55  2  265/0  لکزیو ییآزمون المبدا

  001/0  2/71  55  2  65/2  نگیآزمون اثر هتل

  001/0  2/71  55  2  66/2  يرو شهین ریتر آزمون بزرگ

بر  یر مداخلۀ مبتنیتأث يرش فرض صفر برایشود، احتمال پذ یمالحظه م 2گونه که در جدول   همان

تر است.  کوچک 05/0)از ≥001/0P) و 1وF=) ،57 32/49نفس ( در عزت  یآموزش مهارت ارتباط

در  ینـ یکـرد د یبـا رو  یارتبـاط  يها بر آموزش مهارت یجه گرفت: مداخلۀ مبتنیتوان نت ین، میبنابرا

  ر داشته است.ینفس تأث زان عزت یش میافزا

۹۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

  نفس ر گروه بر عزتیاثر متغ یبررس يانس برایل کواریتحل .3جدول 

  يدارمعنا  سطح F  ن مجذوراتیانگیم  يآزاد درجۀ    ذوراتمجموع مج  راتییمنبع تغ

  001/0  32/49  65/424  1    387  گروه

  001/0  6/94  5/814  1    854  آزمون شیپ

      61/8  57    491  خطا

        60    1788  کل

بـر   یمبتنـ  ر مداخلـۀ یأثتـ  يرش فرض صفر بـرا یاحتمال پذ ،شود یمالحظه م 3که در جدول  گونه همان

 تـر اسـت.   کوچک 05/0)از ≥001/0P و )1وF= )،57 82/83( یدر سالمت روان یاطآموزش مهارت ارتب

ش یدر افـزا  ینـ یکرد دیبا رو یارتباط يها بر آموزش مهارت یمبتن ۀمداخل :جه گرفتیتوان نت یم ،نیبنابرا

  ر داشته است.یثأزان سالمت روان تیم

  یانر گروه بر سالمت رویاثر متغ یبررس يانس برایل کواریتحل 4جدول 

  يدارمعنا  سطح F  ن مجذوراتیانگیم  يآزاد درجۀ  مجموع مجذورات  راتییمنبع تغ

  001/0  82/83  22/66  1  54/62  گروه

  001/0  6/94  765  1  765  آزمون شیپ

      79/0  57  2/45  خطا

        60  8/881  کل

 گـامون ، )1990( تیکوپر اسـم انجام شده توسط  يها ج پژوهشیه با نتاین فرضیج حاصل از آزمون اینتا

 یبزرگـ  جان)، 1383( يادآوری)، 1383( يورد)، 2004( نوزیتو  کلوز)، 2003( يتر)، 2005( مورگانو 

  ) مطابقت دارد.1385و همکاران ( یقیحق) و 2005و همکاران ( یبهرام)، 2007(

 یآقاجـان )، 2004( کسـون یدو  یجیهـار )، 2004( یرمحمدصـادق یم پـژوهش    يهـا  افتهیبا  ن یهمچن

)، 2007( يمحمــد) 2010( یو رجبــ یصــبح)، 2007( هــانس برگــر، )2007( یجــ یحــاج )،2002(

  ) همسوست.1393( ياحمد

آموزان پسر، نشـان داد آمـوزش مهـارت     دانش ي) براساس پژوهش خود بر رو1393( ياحمد

ـ    بر سالمت روان و عزت  یر مثبتیتأث يکرد معنویبا رو یارتباط  انیـ طارمن ینفـس آنهـا دارد. همچن

ـ نظ یانجام شده، اظهار داشـت عـوامل   يها ) بر اساس پژوهش1378( ارتبـاط مطلـوب،    ير برقـرا ی

دادن فعال بر ارتقاي عزت  ، انعکاس احساس و محتوا، و گوشییافشا و ابراز وجود، خود يهمکار

) در پژوهش خود، به 2007و همکاران او ( ن سویم یجر دارد. ینفس و سالمت روان نوجوانان تأث 
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 یاجتمـاع  يهـا  موجب بهبود مهارت یو ارتباط یاجتماع يها دند که آموزش مهارتیرسجه ین نتیا

) در 2004( یرمحمـد صـادق  یمشـود.   یسه بـا گـروه کنتـرل مـ    یش در مقاینفس گروه آزما  و عزت

ش سـطح  یافـزا  يبـرا  ي، روش مـؤثر یارتباط يها د که آموزش مهارتیجه رسین نتیبه ا یپژوهش

 يهـا  ) در پژوهش خود، نشـان داد کـه آمـوزش مهـارت    1383( يدورنفس نوجوانان است.   عزت

و  ينظـر شـود.   ینفس و سالمت روان نوجوانان مـ  موجب ارتقاي عزت  یو مهارت ارتباط یزندگ

 یاجتمـاع  يهـا  دند که آمـوزش مهـارت  یجه رسین نتیز در پژوهش خود، به ای) ن2009(پور  نیحس

) در 1383( يادآوریـ شـود.   یآمـوزان مـ   نفـس در دانـش    ش عزتیموجب کاهش اضطراب و افزا

ش عـزت  یمنجر بـه افـزا   یو ارتباط یزندگ يها ن استنباط کرد که آموزش مهارتیپژوش خود، چن

  شود. یآموزان م در دانش ينفس و سالمت روان و رشد خود ابراز 

 یکبر سالمت انسان انجام گرفته کـه حـا   يمعنو ين و باورهایر دینۀ تأثیدر زم يمتعدد يها پژوهش

ـ  یبر سالمت جسـم  یر مثبتیتأث یدر زندگ ینیو سبک د ینید ياز آن است که داشتن باورها و  یو روان

ـ از نظر یرو، با آنکه برخ دارد. ازاین یروان يها يماریکاهش ب ـ فروپـردازان ماننـد    هی ـ ) و 1940( دی  سیال

ـ آرکاز جملـه   هـا،  هیت انسان ندارند، بیشتر نظریبر شخص يدار نیر دیبه تأث ي) اعتقاد1987( ) 2000( لی

ـ ی) نشـان داد کـه نگـاه د   1393( ياحمدق یج تحقیدانند. نتا یم یل به سالمت روانین را عامل نید بـه   ین

نفـس و سـالمت     ش عـزت یموجـب افـزا   ینید يمقولۀ ارتباط و آموزش مهارت ارتباط در پرتو الگوها

ـ به از در پژوهش خود، ی) ن2008( انیمحمودشود.  یآموزان م روان دانش د کـه آمـوزش   یجـه رسـ  ین نتی

و  یبهرامـ ر مثبـت دارد.  یتأث یو کاهش افسردگ یرش اجتماعیبر پذ یکرد قرآنیبا رو یزندگ يها مهارت

در سـالمت روان و   یمـذهب  يدند کـه باورهـا  یجـه رسـ  ین نتی) در پژوهش خود به ا2005همکاران او (

ـ   2007( یگـ بزر جـان ن یدارد. همچنـ  ير مثبت و معناداریتأث یکاهش افسردگ ن ی) از پـژوهش خـود، چن

  ري معنادار است.یبر سالمت روان داراي تأث یمذهب ياستنباط کرد که باورها

  يريگ جهينتبحث و 

شـود.   هـا نیـز مـی    هاي انسان عالوه بر رفتارهاي فردي شامل سلسله ارتباطات او با دیگـر انسـان   فعالیت

توجه روزافزون مکاتب اجتماعی، فلسفی و علمـی   هاي دیگر، سبب عالقه آدمی به ایجاد ارتباط با انسان

گـردد، بلکـه شـامل     ها تنهـا بـه زمـان حـال محـدود نمـی       به این مقوله شده است. دامنۀ ارتباط با انسان

هاي قرون و اعصار پیشـین   هاي فرهنگ و دانش گذشته که به نوعی ما را با انسان گیري از سرچشمه بهره
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گیـرد.   برند، نیز دربر مـی  ان را، که از میراث بر جاي مانده از ما بهره میشود و آیندگ کند نیز می مرتبط می

شود، صرفاً ارتباط در قالبی محـدود و مـرزي مشـخص     بنابراین، وقتی بحث از ارتباط انسان با انسان می

هـاي   در زمان حال مطمح نظر نیست. مقولۀ ارتباط با دیگران با توجـه بـه رویکردهـاي متنـوع، دیـدگاه     

کند و زمـانی از دیـدگاه سیاسـی بررسـی      طلبد. این امر گاهی رنگ اجتماعی پیدا می ربیتی را میخاص ت

هاي خاص ارتبـاطی   شود. هر یک از حیطه شود و گاهی با رویکرد اقتصادي یا فرهنگی به آن نظر می می

ظـام تربیـت   هاي تربیتی هسـتند. یـک ن   هایی مستقل و داراي بعد ارزشی، در معرض گزاره عنوان مقوله به

دینی در صورتی داراي ارتباط منطقی بین اجزاي خود خواهد بود که در عین فراگیر بودن، ناظر بر تمـام  

منـد کـردن افعـال و رفتـار انسـان در       هاي وجود آدمی باشد. مسلماً چنین نظـامی قـادر بـه جهـت     جنبه

ش مهارت ارتباط بر اسـاس  ج پژوهش حاضر نشان داد آموزین زمینه، نتایهاي گوناگون است. در ا حیطه

دار و مثبـت برسـالمت روان    ري معنای، تأثینید يها ن به آن توجه شده و در چارچوب آموزهیآنچه در د

ن ین و مـؤثرتر یتـر  از مهـم » ارتبـاط «رو، مهـارت   آمـوزان دارد. ازایـن   دانـش  ينفس وخودبـاور   و عزت

ر دارد، اگـر  یـ گ ري چشـم یآموزان تـأث  شدان یو اجتماع يفرد یاست و بر ابعاد زندگ یزندگ يها مهارت

ش سـالمت روان  یدر افـزا  يم گـام بلنـد  یها را در مـدارس گسـترش دهـ    گونه آموزش نینۀ ایم زمیبتوان

ـ ا آموزان برداشته دانش یابـد و بـا    کـاهش مـی   یاز مسـائل اجتمـاع   ياریوع بسـ یجـاد و شـ  ینـۀ ا یم و زمی

  برخوردارند. ییباال يم بود که از کارامدیمواجه خواه یآموزان دانش
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