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  دهيچک
ـ ي، پزشـکان و عالمـان د  ر باز مورد توجه روانشناسانياز د  که    هستند ي روانشناخت يها دهيپد  و عزت نفس   ي سالمت روان  : و هدف  نهيزم   ، بـوده ين

عـزت   بـر  ينيکرد دي با رويارتباط يها ر آموزش مهارتي تاث يبررسپژوهش حاضر   هدف   . است ي و شناخت  ي عوامل اجتماع   از يا متاثر از مجموعه  
  .بود  پسردانش آموزان يسالمت رواننفس و 
ـ  در ا مـورد اسـتفاده  يهـا  ابـزار . ه کنتـرل بـود  و پس آزمون با گر   -ش آزمون ي از نوع پ   يشيروش پژوهش، آزما   :يبررسروش   ل  شـام ن پـژوهش ي

 دانش آمـوزان پـسر   ي هيکلشامل  آماري ي جامعه. بود )۱۹۸۸( گلدبرگ يسالمت عموم و پرسشنامه) ۱۹۸۶(ت ي عزت نفس کوپر اسم    ي  پرسشنامه
  ،يا  چنـد مرحلـه  يا  خوشـه يريـ گ  با روش نمونـه  ويصورت تصادف ها به ن آني از ب   که بود ۱۳۹۰-۹۱سال تحصيلي    مقطع متوسطه شهر زنجان در    

ش بـه  ي گروه آزمايبر رو) ينيکرد دي با روي ارتباطيها مهارت( يشيمداخله آزما  .ن شدند يگزي و کنترل جا   يشيب و در دو گروه آزما      نفر انتخا  ۶۰
  .ديانس استفاده گرديل کواري تحلي آماريها ها، از آزمون ل دادهيمنظور تحل به. ک بار در هفته اجرا شدي  ويا قهي دق۹۰  جلسهپانزدهمدت 

ـ  و) >٠٠٠١/٠P و   =٦٤/٤٤F( عزت نفـس  ن  يانگين م ي ب يدار يد که تفاوت معن   اد نشان   انسيل کوار ي از تحل  ج حاصل يانت :ها افتهي   ي سـالمت روان
)٨٥F= ٠٠٠١/٠ وP< (ش و کنترل وجود دارديگروه آزما.  
  .شود يمآموزان   دانشي عزت نفس و سالمت روانموجب بهبود ينيکرد دي با روي ارتباطيها آموزش مهارت :يريجه گينت

  ، عزت نفس ي، سالمت روانينيکرد دي، رويارتباط يها  مهارت:يديواژگان کل
  

   مقدمه
د او يي و تايعزت نفس به احساس فرد نسبت به ارزشمند     

عزت نفس و مفهوم خـود  ). ۱( نسبت به خودش مربوط است  
ت فـرد  ين عوامل رشد مطلوب شخص  يتر ي از اساس  يارزشمند

قـدرت   بـا  ياراده و اعتماد به نفـس قـو   از   يبرخوردار. است
ـ ، ابتکـار، خالق  يريم گ يتصم ، سـالمت فکـر و   يت و نـوآور ي

ــ ــرد.  رابطــه دارديبهداشــت روان ــه از احــساس خــوديف   ک
ـ        يي باال يارزشمند   توانـد بـا     ي مـ  ي برخـوردار اسـت بـه راحت

  
  

  
ــتهد ــاي ــدگ يدها و وق ــطراب آور زن ــه  يع اض ــدون تجرب  ب

ـ  مقابلـه نما   ي روان يدگي و ازهم پاش   ي منف يختگيبرانگ  ).۲( دي
   آن اسـت و     يهـا   و ارزش  ي اجتماع يده زندگ ييعزت نفس زا  

 جلوه گـر بـوده و   ي روزانه انسان به نوعيها تي فعال يتمام در
ـ بـه ا  ن يـي ت و تعي شخـص يهـا  ن جنبـه يتـر  ن شـکل از مهـم  ي

 از عـزت    ي برخـوردار  ).۳(  انـسان اسـت    ي رفتار يها يژگيو
   ي، دارا هيک سـرما  يمثابه   به   يا احساس خود ارزشمند   ينفس  
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ــارزش ح ــکوفا  ياتي ــده ش ــل عم ــه عوام ــوده و از جمل  يي ب
 ينـدها يگـر فرا  يبـه عبـارت د    . ها اسـت   تياستعدادها و خالق  

ها متاثر  ها و انتخاب يريگ ميها، تصم زهي احساسات، انگيشناخت
در ) ۵(کوبوتـا و همکـاران       .)۴(  است ياز احساس ارزشمند  

ند کـه عـزت نفـس بـر       ديجه رسـ  ين نت ي خود به ا   يها پژوهش
 يگران و سالمت روان   ي، عملکرد، تعامل با د    شرفتي پ يالگوها

 مثبت فرد   يابيل الزم است که ارز    ين دل ي گذارد به هم   ير م يتاث
 تعامـل   يهـا معتقدنـد کـه برقـرار        آن. ت شود ياز خودش تقو  

ـ  تقو يزه از عوامل اصل   ي با همساالن و داشتن انگ     ياجتماع ت ي
ـ  از ا  ي حـاک  يعات تجرب مطال .عزت نفس است   ن اسـت کـه     ي

 مهم و اثر گذار بر سالمت       يک عامل روانشناخت  يعزت نفس،   
ش عزت نفس،   يبا افزا . رود ي افراد به شمار م    يت زندگ يفيو ک 

ـ آ ي در فرد بـه وجـود مـ   ي و ارزشمند  ياحساس توانمند  د و ي
   ).۶( شود ي فرد مي در سالمت روانيرات مثبتييموجب تغ

، ي و روانـ يت سـالمت جـسم  ي وضـع  در هر جامعه توجه بـه     
 تحقـق  ي الزم بـرا ي نـه ي و فراهم آوردن زم  ي، فرهنگ ياجتماع

ـ  پو يک زنـدگ  ي  ي آن جامعـه بـرا  يا و سـالم ضـامن سـالمت    ي
 ين هدف ارزشمند  ي به چن  يابي دست ي برا .نده است ي آ يها سال

 ي امـر  ي و افـسردگ   ي، اضـطراب  يالت عاطف  از اختال  يريشگيپ
الت عالوه بر اثرات نـامطلوب      ن اختال يا.  است يالزم و اساس  

ـ  عدي در نوجوانان و جوانان، مشکالت اجتماع    يشخص  يا دهي
ص، ي لذا شـناخت، تـشخ     . جوامع در بر خواهد داشت     يرا برا 

  ). ۷( ت استيز اهميها حا  از آنيريشگيدرمان و پ
ــ ــالمت روان ــه ا ميس ــاثر از مجموع ــسميت ــل ج ، ي از عوام

ق يل عميند با مسابتوا که يهر انسان.  استي و شناختياجتماع
ابـد و در برابـر      يگـران سـازش     ي، با خـود و د     ديايخود کنار ب  

 خود ناتوان نـشود و خـود   ير دروني اجتناب نا پذ   يها تعارض
ـ   يله جامعه مطرود نسازد دارا    يرا به وس     اسـت  ي سالمت روان

ــتغ). ۸( ــدگ يي ــسترده در زن ــانوادگ يرات گ ــسائل خ  و ي و م
 اطالعــات و يون فنــاور روز افــزي ز توســعهيــ و نياجتمــاع

ش از ي را ب ي و خانوادگ  يارتباطات، لزوم توجه به سالمت فرد     

ق يـ رات عم ييتغ جادي رغم ا  يامروزه عل .  سازد يش مطرح م  يپ
 ازنوجوانـان در    ياري، بس ي زندگ يها وهير در ش  يي و تغ  يفرهنگ

 ي الزم و اساسـ    يهـا  يي، فاقد توانا  يل زندگ ي با مسا  ييارويرو
ل و مـشکالت  يان را در مواجهه بـا مـسا  ن امر آنيهستند و هم  

. ر نمـوده اسـت    يب پـذ  يات آن آسـ   ي روزمـره و مقتـض     يزندگ
گـران مـورد    ي د ين دسـته از دانـش آمـوزان از سـو          يمعموال ا 

ـ    يگ يه قرار م  ي، و تنب  يمحبت ي، ب يمهر يب  و  يرند و سالمت روان
  ). ۹(  دارندينيي پاعزت نفس

 ارتباط يرقرارر بي نظي انجام شده عوامل  يها بر اساس پژوهش  
، خاتمـه مطلـوب   يي، خود افشايمطلوب، ابراز وجود، همکار 

ح يبه ارتباط، گوش دادن فعـال، انعکـاس احـساسات و توضـ           
و عــزت نفــس  يارتقــاء ســالمت روانــ واضــح و روشــن در

  ).۱۰(ر دارد ينوجوانان تاث
 هـستند   ييهـا   به منزله آن دسته از مهارت      ي ارتباط يها مهارت

ــه واســطه ــ  آني کــه ب ــتواننــد در گ ي افــراد م    يهــا ر تعامــلي
 کـه افـراد در   ينـد ي فرايعنيند ارتباط شوند؛    ي و فرا  ين فرد يب

   خــود را از يهــا  آن، اطالعــات، افکــار و احــساس  يطــ
 گذارند يان ميگر در ميکدي با ير کالمي و غيق مبادله کالميطر

 يي برخوردارند که نارسـا    يتيها از چنان اهم    ن مهارت يا). ۱۱(
، عـزت   ي، افسردگ ي، اضطراب اجتماع  ييبا احساس تنها  ها   آن

 همـراه  يلي و تحـص ي شـغل يهـا  تيـ ن و عـدم موفق    يينفس پا 
  ). ۱۲( باشد يم

ــه  ــا مجموع ــد ب ــشكالتي، باي ــين م ــراي رهــايي از چن اي از  ب
هـاي   دانـش و مهـارت     ها آشنا شد؛ يعني، هر فرد بايد       مهارت

ان را كـسب    الزم براي برقراري ارتباط سالم و سازنده با ديگر        
هـاي   رسيدن به چنين هـدفي مـستلزم فراگيـري مهـارت           .كند

ـ د .ارتباطي از راه الگوبرداري مناسـب اسـت        ـ  ي ن اسـالم   ين مب
ـ   ي ارتبـاط  يهـا   از مهارت  ي فراوان يها الگوها و آموزه   ش ي را پ

نيـاز از    توانـد خـود را بـي        هيچ كس نمي   ؛ و گذارد ي ما م  يرو
 عمـران  آل سوره در المتع خداي.  بداند يهاي برتر اسالم   الگو
 باشيد شكيبا ايد آورده ايمان كه كساني اي" :فرمايد مي ۲۰۰ آيه
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 برقـرار  خـوب  ي   رابطه و خوانيد فرا شكيبايي به را ديگران و
 در كـريم   قرآن ."شويد رستگار كه باشد كنيد پيشه تقوا و كنيد
 كـه  اين و ها انسان بين ي  رابطه خصوص در نساء سوره ۱ آيه

 تمـام  رغـم  علـي  همگان به نسبت بايد شرط و يدق بدون چرا
 :فرمايد مي ،نمود مهرورزي شان ناشايسته احتمالي برخوردهاي

 تـن  يـك  از را شـما  پروردگارتان، آنكه  از كنيد پروا مردم اي"
 زنـان  و مردان ،دو آن واز را او همسر ،تن يك آن از و بياورد
 نـام  به وگندس با كه خدايي آن از كنيد وپروا آورد پديد بسيار

 خويــشاوندان از زنهــار و خواهيــد مــي چيــزي يكــديگر از او
يـا  زن اگر :"فرمايد مي اشاره سوره همين ۳۵ آيه در و. "ريدمب 

 اسـاس  بر و بگويند سخن يكديگر بين اصالح قصد با شوهر
 نيـز  خداونـد  ،نماينـد  قـرار  بـر  حـسنه  روابط و كنند عمل آن

 ايـن  دركتوان   ديگري هرچند آورد مي پديد موافقت ميانشان
 سوره ۱۱۴ آيه ."است وآگاه دانا خدا كه باشد نداشته را رابطه
 و اسـت  داده قـرار  خداونـد  رضايت را موثر ارتباط معيار توبه

 ارتباطـات  تمام و لحظات تمام در كه شود مي آور ياد نيز ما به
 او كـه  را آنچـه  و بينديـشيم  خداونـد  رضـاي  جلـب  بـه  بايد
 باشـد  نهفتـه  آن در مـا  ضرر كه چند هر هيمد انجام پسندد مي

را ) ع(و زنــدگي ائمــه) ص(وقتـي ســيره پيــامبر اعظــم  ).۱۳(
هاي حاكم بر رفتـار    ها و ارزش   ها، روش  كنيم، كنش  مطالعه مي 

هاي دين مبين اسالم است،      آموزه ازارتباطي ايشان كه برگرفته     
ا هـ  دهد كه اگر آن    هايي را در پيش روي ما قرار مي        دست مايه 

هـاي   توانيم الگوي مناسـبي از مهـارت       را جمع بندي كنيم، مي    
و ائمه اطهـار  ) ص(لق عظيم محمدي  ارتباطي را كه متاثر از خُ     

بيـشترين  " :نديفرما يم )ص( پيامبر اعظم. ه كنيم ياست، ارا ) ع(
شود، پارسايي و  اهل بهشت  امت من  شودي مچيزي که سبب

ـ ) ع(امـام علـي   . "خويي است     نيک سـودمندترين  " :نـد يفرما يم
مومن اهل معاشرت   ؛  هاست  ها، به دست آوردن محبت دل       گنج

 در و الفت است و کسي که الفت نگيرد و با او الفت نگيرنـد،          
ـ " :ندي فرما ي م )ع( امام صادق ن  يهمچن. "خيري نيست او من وم

گونـه کـه تـشنه بـا آب تـسکين        يابد همان   من آرامش مي  وبا م 

نساني و آداب معاشرت را در    خطوط كلي ارتباطات ا    ."يابد  مي
تـوان مـشاهده    مـي ) ع( به امام حـسن ) ع( وصيت امير مومنان 

 در برخورد بـا      که كنند همواره توصيه مي  ) ع(معصومان  . نمود
 و خود را ميزان قرار   ن، مراقب گفتار و رفتار خود باشيم      ديگرا

ترين برخوردها  دهيم تا همانگونه كه خواهان بهترين و شايسته   
يگــران هـستيم، خــود نيـز رفتــاري ايـن گونــه در    از طـرف د 

  ). ۱۴( معاشرت با ديگران داشته باشيم
 يها ر مهارت ين تاث يين پژوهش تع  ي ا ي هدف کل  ،ن اساس يبر ا 

 دانش  و عزت نفس   ي سالمت روان   بر ينيکرد د ي با رو  يارتباط
 يها هي فرض،ن هدفي به ايابيباشد که به منظور دست    يآموزان م 

  : قرار گرفتيو مورد بررسده ين گردير تدويز
 بر عزت نفس    ينيکرد د ي با رو  ي زندگ يها  آموزش مهارت  -۱

 بـا   ي زنـدگ  يهـا   آموزش مهـارت   -۲ .ر دارد يدانش آموزان تاث  
  .ر داردي دانش آموزان تاثي بر سالمت روانينيکرد ديرو
  

  يروش بررس
 دانـش آمـوزان     ي  هين پژوهش شامل کل   ي ا ي آمار ي  جامعه     

.  بـود ۹۰-۹۱ يلي در سـال تحـص  ر زنجـان  مقطع متوسطه شـه   
ـ       ۶۰شرکت کنندگان شامل      ي تن از دانش آموزان مدارس دولت

سـال قـرار    ۱۸تـا   ۱۴ ي سني جامعه مذکور بودند که در دامنه  
روش انتخـاب  .  در حد متوسط بودند   يداشته و از نظر اقتصاد    

 يا  چنـد مرحلـه    يا  خوشـه  يريگ هم با استفاده از روش نمونه     
ش و ي در دو گـروه آزمـا      يصـورت تـصادف    بـه  ،صورت گرفته 

 ۲ب کـه در مرحلـه اول، از         ين ترت يبد. ن شدند يگزيکنترل جا 
ـ  ناح،ه آموزش و پرورش شـهر زنجـان     يناح  بـه تـصادف   ۲ه ي

ه مذکور به يرستان از ناحيدر مرحله دوم، دو دب . ديانتخاب گرد 
نان در شرکت کنندگان يجاد اطميپس از ا . تصادف انتخاب شد  

 ي سـالمت عمـوم    يهـا  آزمـون ها،   حرمانه بودن داده  در مورد م  
 دانـش  ي هين کل يدر ب  ،"تيکوپر اسم " و عزت نفس     "گلدبرگ"

 کـه   هـا  آن تن از    ۶۰ تعداد   و آموزان مدارس نمونه برگزار شد    
 مذکور کـسب کـرده      يها ن در آزمون  يانگيتر از م   نيي پا ي  نمره
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ش و  يبودند، انتخاب شدند و بـه تـصادف در دو گـروه آزمـا             
 يهـا   مهـارت يبرنامـه آموزشـ   سـپس   . ن شدند يگزينترل جا ک

 و بـا  يا قهي دق۹۰ ي  جلسه۱۵ به مدت ينيکرد دي بارو يارتباط
ش آمـوزش  ي نقش به گروه آزمايفايروش پرسش و پاسخ و ا  

 و  "گلـدبرگ " ي سالمت عمـوم   يها ان آزمون يدر پا  داده شد و  
 هر دو گروه اجراشد و ي مجددا برا"تيکوپر اسم"عزت نفس   

ــدر نها ــار  ي ــزار آم ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس  از   spss14يت ب
ـ  چنـد متغ   انسيـ ل کوار ي تحل ي آمار يها آزمون ـ  و تحل  يري ل ي

ـ هـا تحل   استفاده شده و داده  يري تک متغ  انسيکوار . ديـ ل گردي
  : بودر ين پژوهش شامل موارد زي مورد استفاده در ايابزارها

ــشنامه -۱ ــوم ي پرس ــالمت عم ــدبرگ" ي س ــدبرگ": "گل  "گل
 سـرند کـردن     ي را بـرا   ي سالمت عمـوم   ي  پرسشنامه) ۱۹۸۸(

 و جامعـه    يک در مراکـز درمـان     يکوتير سا ي غ ياختالالت روان 
ـ در ا . ن نمـوده اسـت    ي و تدو  يطراح  ۲۸ن پـژوهش از فـرم     ي
 يپرسـشنامه مـذکور دارا  .  پرسشنامه استفاده شده است   يسوال

ـ  است که هـر مق     ياس فرع يچهار مق  ـ ا.  سـوال دارد  ۷اس  ي ن ي
 ي، نشانگان اضـطراب  ياس عبارتند از نشانگان جسمان    يچهار مق 

 و نـشانگان  ي، نشانگان اختالل در کارکرد اجتماعي خواب يو ب 
 چهـار   يها  هر فر از حاصل جمع نمره      ي کل ي  نمره. يافسردگ

ـ آ ي بـه دسـت مـ      ياس فرع يمق ـ ، ا)۱۳۸۰( يتقـو . )۱۵( دي ن ي
ــرايــيپرســشنامه را ترجمــه نمــوده و روا  ي و اعتبــار آن را ب

ـ  کرانباخ اي آلفا، محاسبه نموده يرانيآموزان ا  نشدا اس يـ ن مقي
ـ در پـژوهش حاضـر ن   . )۱۶(  گزارش کـرده اسـت     ۹۳/۰را   ز ي

 يزان آلفاي قرار گرفته و ميابياعتبار پرسشنامه مجددا مورد ارز   
  . دي محاسبه گرد۸۷/۰کرانباخ 

 "تيکـوپر اسـم   ": "تيکوپر اسـم  " عزت نفس    ي  پرسشنامه -۲
 که  ينفس خود را بر اساس تجربه نظر      اس عزت   يمق) ۱۹۷۶(

ن يه و تدوي ته،انجام داد) ۱۹۵۴(موندياس راجرز دي مقيبر رو
 مـاده آن    ۸ مـاده اسـت کـه        ۵۸ ياس دارا يـ ن مق يا. )۱۷(نمود
ــوده و  دروغ اس عــزت نفــس يــ مق۴ ،گــري مــاده د۵۰ســنج ب

، عزت نفس همساالن، عزت نفس خـانواده و عـزت      ياجتماع

ـ . کنـد  ي مـ  يريـ گ زه را انـدا   فـرد  يلينفس تحص    کيـ ن  يهمچن
ـ  از عزت نفس ن    ي کل ي  نمره   چنانچـه  . دهـد  يز بـه دسـت مـ      ي

ن ياورد به ايش از چهار نمره بي ماده دروغ سنج ب    ۸ از   يآزمودن
ـ  کرده خود را بهتـر از آن چ ي سعي است که آزمودن   يمعن  يزي

ــشان دهــد ــوط ۶گــر ي مــاده د۵۰از . کــه هــست ن    مــاده مرب
ــرده مق ــه خ ــب ــساالن، ي ــزت ۳۰اس هم ــه ع ــوط ب ــاده مرب    م

 مـاده   ۷ ماده مربوط به عـزت نفـس خـانواده و            ۸نفس خود،   
 بـه   يگـذار   نمره ي  وهيش.  است يليمربوط به عزت نفس تحص    

 يهـا  ن صورت که در شـماره     ي به ا  ؛ک است يصورت صفر و    
ـ   ۲،۴،۵،۱۰،۱۴،۱۸،۱۹،۲۱،۲۳،۲۴،۲۸،۲۹،۳۰،۳۲،۳۶  يپاسخ بل

ـ بقرد و يـ گ ير نمره صفر ميک نمره و پاسخ خ    ي  سـواالت  ي هي
ـ  کـه   يا  است که حداکثر نمره    يهيبد. معکوس است  ک نفـر  ي

ـ  و پا  ييروا . است ۵۰ ،رديتواند بگ  يم ـ  ا يياي ن پرسـشنامه در  ي
در پـژوهش  . قات متعدد مورد آزمون قـرار گرفتـه اسـت         يتحق

ـ  آزمون که از طر    ييزان روا يم) ۱۳۸۲( يآقاجان  يق همبـستگ  ي
 دانـش آمـوز   ۲۳۰سال ن آزمون با معدل آخر ي ايها ان نمره يم

 دختـران  ي و بـرا ۹۶/۰ پسران  يدست آمد، برا   هدختر و پسر ب   
 ي بـرا ييز با روش باز آزماي نييايزان پا يم.  به دست آمد   ۷۱/۰

در . )۱۸(  بـه دسـت آمـد      ۹۲/۰ دختـران    ي و برا  ۹۰/۰پسران  
 بـا اسـتفاده از روش       ن آزمـون  ي ا ييايزان پا يپژوهش حاضر م  

  . ديگرد محاسبه ۸۹/۰ کرانباخ يآلفا
بـه   :ينيکرد د ي با رو  ي ارتباط يها  مهارت ي آموزش ي   برنامه -۳

ـ يدکـرد   ي بـا رو   ي ارتبـاط  يهـا  منظور آمـوزش مهـارت      از  ،ين
ن نموده،  يتدو) ۱۳۸۹(  و همکاران  اضي که ف  ي آموزش ي  برنامه

هاي ارتباطي به دست آمـده       ن برنامه مهارت  يدر ا . استفاده شد 
 كالمـي و    ي   دو دسـته   در) ع( سيره معـصومان   م و ي قرآن کر  از

هـاي كالمـي بـه     مهـارت . غير كالمي تقسيم بندي شده اسـت     
  :عبارتنـد از  ) ع(  سـيره معـصومان    م و ياز قرآن کر  دست آمده   

 -۳ گزيــده گــويي -۲شــفاف و قابــل فهــم بــودن كــالم  -۱
 قطـع نكـردن   -۴مهرورزي و استفاده از كلمات محبـت آميـز    

رياسـت طلبـي    پرهيز از دستور دادن و     -۵ سخن طرف مقابل  
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ــت گذاشــتن -۶ ــز از من   گــزاري از ديگــران  ســپاس-۷ پرهي
   پــذيرش عــذر ديگــران  -۹ پرهيــز از تحقيــر كــردن   -۸

ــويي  -۱۰ ــب ج ــز از عي ــارت  پرهي ــي    مه ــر كالم ــاي غي   ه
  نيــز) ع(  ســيره معــصومانم وياز قــرآن کـر بـه دســت آمــده  

  برقــراري تمــاس چــشمي مناســب-۱: ر اســتيــبــه شــرح ز
  لحن نرم و عـاري      -۳ف مقابل    گوش سپردن به سخن طر     -۲

ــي -۵ خوشــرويي -۴از خــشونت    ).۱۴( پرهيــز از رويگردان
  
  افته هاي

ـ   يفي آمـار توصـ  ي مولفه ها ۱در جدول         ش ي مربـوط بـه پ
   :شده استآزمون و پس آزمون ارائه 

  

  
  ش و کنترليش آزمون و پس آزمون دو گروه آزماي مربوط به پيفي آمار توصيها شاخصه: ۱جدول 

  تعداد  ها گروه  رهايتغم  اريانحراف مع  نيانگيم
  پس آزمون  ش آزمونيپ  پس آزمون  ش آزمونيپ

    ۱/۴  ۲/۴  ۲۲/۲۵  ۱۸/۲۵  ۳۰  کنترل

  عزت نفس
  ۶/۴  ۵/۳  ۱۳/۳۰  ۹۳/۲۴ ۳۰  شيآزما

    ۹/۲  ۸/۴  ۴/۳۴  ۷/۳۳  ۳۰  کنترل
  ۵/۲  ۴/۳  ۵/۴۵  ۱/۳۴ ۳۰  شيآزما  يسالمت روان

  

  
ش و کنترل   ي آزما يها  تفاوت گروه  يارد يبه منظور آزمون معن   

ـ (  وابستهيرهايدر متغ  از آزمـون  ) يعزت نفس و سالمت روان
ـ   يريانس چند متغ  يل کوار يتحل ش آزمـون  ي استفاده شد تا اثر پ

شـود   ي مـشاهده مـ    ۲همانطور که در جـدول      . شودز کنترل   ين
ــهي ــا افت ــل از تحليه ــ حاص ــل کواري ــد متغي ــانس چن  يري
)MANCOVAَ (است که مقدار ني از ايحاک Fيري چند متغ 

ــطح) ۷/۷۲( ــار  >۰۰۱/۰P در س ــاظ آم ــي از لح   دار ي معن
ـ        يلذا مـ  . باشد يم   ن دانـش آمـوزان گـروه       يتـوان گفـت کـه ب

تفـاوت    وابـسته  يرهاي از متغ  يکيش وکنترل حداقل در     يآزما
، در ادامـه    ن تفاوت ي بردن به ا   ي پ يبرا. دارد وجود   يدار يمعن

ــون تحل ــاز آزم ــل کواري ــک متغي ــانس ت ) ANCOVA( يري
  .دياستفاده گرد

  
  ير گروه بر عزت نفس و سالمت رواني اثر متغي بررسي برايريانس چند متغيل کواريتحل: ۲جدول

  ي داريسطح معن Fزان يم dfاشتباه df هيفرض  مقدار  نام آزمون

  ۰۰۱/۰  ۷/۷۲  ۵۵  ۲  ۷۲۶/۰  يياليآزمون اثر پ
  ۰۰۱/۰ ۷/۷۲ ۵۵ ۲  ۲۷۴/۰  لکزي ويآزمون المبدا

 ۰۰۱/۰ ۷/۷۲ ۵۵ ۲  ۶۵/۲  نگيآزمون اثر هتل

 ۰۰۱/۰ ۷/۷۲ ۵۵ ۲  ۶۵/۲  يشه روين ريآزمون بزرگتر
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عـزت   بـر    ي ارتبـاط  ير آموزش مهارتهـا   ي تاث يبه منظور بررس  
ـ انس تـک متغ يـ ل کواري دانش آموزان، از آزمون تحل     نفس  يري

)ANCOVA ( مشاهده  ۳همانطور که در جدول     . استفاده شد

دهـد کـه    ي نشان ميريانس تک متغيل کواريج تحليشود نتا  يم
، تفـاوت   عزت نفـس  ش و کنترل از لحاظ      ي آزما يها ن گروه يب

    )>۰۰۱/۰P و F=64/44(  وجود دارديدار يمعن
  

  ر گروه بر عزت نفسي اثر متغي بررسيانس برايل کواريتحل: ۳جدول 
  ي داريسطح معن Fزان يم  ن مجذوراتينگايم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  راتييمنبع تغ

۶۴/۴۴ ٣٩٣ ۱ ٣٩٣  گروه  ٠٠١/٠  
٨/٩٨ ٨٧١ ۱ ٨٧١  ش آزمونيپ  ٠٠١/٠  

٨١/٨ ۵۷ ٤٩٣  خطا    
    ۶۰ ١٧٥٧  کل

  
سالمت  بر   ي ارتباط يها ر آموزش مهارت  ي تاث يبه منظور بررس  

ـ انس تـک متغ يـ ل کواري دانش آموزان از آزمون تحل  يروان  يري
)ANCOVA ( مشاهده  ۴همانطور که در جدول     . داستفاده ش 

دهـد کـه    ي نشان ميريانس تک متغيل کواريج تحليشود نتا  يم
، تفاوت  يروان سالمتش و کنترل از لحاظ      ي آزما يها ن گروه يب

  ).   >۰۰۱/۰P و =۸۵F(  وجود دارديدار يمعن
  

  ير گروه بر سالمت رواني اثر متغي بررسيانس برايل کواريتحل: ٤جدول 
  يدار يسطح معن Fزان يم  ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  اترييمنبع تغ

  ٠٠١/٠  ٨٥  ٦/٦١  ١  ٦/٦١  گروه
  ٠٠١/٠  ١٠٧٠  ٥/٧٧٦ ١  ٥/٧٧٦  ش آزمونيپ

      ٧٣/٠ ٥٧  ٥/٤١  خطا
       ٥٩  ٦/٨٧٩  کل

  
  بحث 

 ميرمحمـد ، )۸( يـادآوري  يهـا  افتهين پژوهش با ي اجينتا     

 ويليـامز و زاديـرو     ،)۱۱( ، هاريجـه و ديکـسون     )۱۰( صادقي
ــو ،)۱۸( آقاجــاني ،)۱۲( ــرت)۱۹( ن و همکــارانيبوت ن و ي، آلب

 ،)۲۲(اسـترنبرگ    ،)۲۱( بيجستزا و همکـاران    ،)۲۰( همکاران
 حقيقـي ، )۲۴( و کـارل پـررا     ،)۲۳( جي مين سو و همکـاران     

ــودي ،)۲۵( ــبح ،)۲۶( راد محم ــد)۲۷( يص و  ،)۲۸( ي، محم
ــر ــ )۲۹( ينظ ــسو م ــد يهم ــطارم .باش ــاس ) ۳۰(ان ي ــر اس ب

ـ  نظ يدارد کـه عـوامل     ي انجـام شـده اظهـار مـ        يها پژوهش ر ي

، يي، خود افـشا   ي ارتباط مطلوب، ابراز وجود، همکار     يبرقرار
ــاس    ــال، انعک ــوش دادن فع ــاط، گ ــه ارتب ــوب ب ــه مطل خاتم

ـ  ياحساسات و توض    يح واضح و روشن در ارتقاء سالمت روان
همکـاران  ن سـوو  ي مـ يجـ  .ر دارد يو عزت نفس نوجوانان تاث    

ــش در) ۲۳( ــه ايپژوه ــ ب ــ ين نتي ــه رس ــوزش  يج ــه آم دند ک
 يهـا   موجـب بهبـود مهـارت      ي و ارتباط  ي اجتماع يها مهارت
سه با گروه کنترل يش در مقاي و عزت نفس گروه آزماياجتماع

ـ  بـه ا يدر پژوهـش  )۱۰( صادقي ميرمحمد. شود يم جـه  ين نتي
 در مـؤثري  ارتبـاطي، روش  هـاي  مهـارت  آمـوزش  كه ديرس
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 شبانه مؤسسات در ساكن نوجوانان نفس عزت سطح شافزاي

 يز در پژوهـش   ين) ۲۶( راد و همکاران     ي محمود .روزي است 
جـه  ين نتيـ رستان انجام دادند بـه ا ي دانش آموزان دب   يکه بر رو  

 و حـل مـساله      ي ارتبـاط  يهـا  دند که با آمـوزش مهـارت      يرس
 توان عـزت نفـس و هوشـبهر دانـش آمـوزان را        ي م ياجتماع

  . ش داديافزا
ـ زدر پژوهش خود بـه ا     ين) ۲۹(ن پور   ي و حس  ينظر جـه  ين نت ي
 باعـث کـاهش     ي اجتمـاع  يهـا  دند کـه آمـوزش مهـارت      يرس

ش يش عزت نفس دانش آمـوزان گـروه آزمـا   ياضطراب و افزا  
در پژوهش خـود بـه      ) ۲۷(ي و رجب  ين صبح يهمچن.  شود يم
توان عزت  ي مي زندگيها دند با آموزش مهارت يجه رس ين نت يا

 و يقـ يحق. ديان را بهبود بخـش ي دانشجويت رواننفس و سالم 
دند کـه  يجه رسـ ين نت يز در پژوهش خود به ا     ين) ۲۵(همکاران  

ش عـزت نفـس   ي موجـب افـزا  ي زنـدگ  يهـا  آموزش مهـارت  
ـ ن) ۱۳۸۴(  و همکـاران   يمـ ي رح .شـود  يآموزان مـ   دانش ز در  ي

 ارتبـاط   يند منظم جهـت برقـرار     ي نشان دادند که فرا    يپژوهش
ن مددجو و پرستار بـر عـزت نفـس          ير ب يگ يموثر، متعامل و پ   

  ).۳۱( ر داردي تاثيزياليماران هموديب
 يهـا   با مهارت فـرد در مهـارت  يمي مستقي عزت نفس، رابطه 

 دارنـد،  يي که عزت نفس باال   يافراد.  دارد ي و اجتماع  يارتباط
 که عزت نفـس  ي هم دارند و افراد   ي بهتر ي ارتباط يها مهارت

ف ي هم ضـع ي و شهروند ي ارتباط يها  دارند، در مهارت   ينييپا
 دارنـد،  يي و عزت نفس بـاال   ي که سالمت روان   يافراد. هستند
گـران ارتبـاط را آغـاز کننـد،         ينکه منتظر بمانند تا د    ي ا يبه جا 

بـا   لـذا  ).۳۲(کننـد    ي ارتباط مبـادرت مـ     يخودشان به برقرار  
جه گرفـت کـه     يتوان نت  يقات فوق م  ي تحق يها افتهي يبند جمع

 ي موجب بهبود عزت نفس و سالمت روانيتباط ار يها مهارت

ـ بـا ا   شود،   يمفرد    يهـا  ن پـژوهش مهـارت   يـ ن وجـود در ا    ي
 لذا در ادامـه     ، آموزش داده شده است    ينيکرد د ي با رو  يارتباط
ـ   در خصوص  قاتيج تحق يبه نتا  ن مـذهب و سـالمت   ي رابطه ب
  . ميپرداز ي ميروان

ـ هـا هماننـد فرو   هي نظري که برخ يدر حال  ـ و ) ۱۹۶۴( دي س يال
، انـد   کردهي تلقي روانيماري بي لهن را به منز   ياعتقاد به د  ) ۳۳(

 لکا و ي، اسـپ  )۳۳( و ولـف     يها از جمله اسـکوب     هيت نظر ياکثر
ـ  آرگ)۳۵( و هـانز برگـر و گورسـاچ     ) ۳۴( همکاران   ، )۳۶( لي

ـ    ي ن عاملن را   يد ـ  يل به سالمت روان ـ تحقج  ينتـا . داننـد  يم ق ي
ـ     ينشان م  )۳۳( يبهرام  و  ي مـذهب  يريـ هـت گ  ن ج يدهد کـه ب

 ي صـادق  . وجود دارد  يدار ي مثبت و معن   ي  ابطه ر يروان سالمت
ـ    ي  رابطه) ۳۷( ـ  يدار ي مثبت و معن  و سـالمت    ين روزه دار  يب

 انيمحمود. اند  گزارش نمودهيرستاني در دانش آموزان دبيروان
هاي  آموزش مهارتد که  يجه رس ين نت ي به ا  يقيزدر تحق ين) ۳۸(

ـ     و کـاهش   بـر پـذيرش اجتمـاعي     ا رويكـرد قرآنـي      زندگي ب
   .ددار ثيرا تافسردگي

  
  گیري نتیجه

ن يج اي انجام شده با نتا   يها توان گفت که اکثر پژوهش     يم     
ـ کنند با ا يد م ييپژوهش همسو بوده و آن را تا       ن تفـاوت کـه   ي

ـ  يقـ ين اسـت کـه توانـسته تلف       ين پژوهش ا  ياز ا يوجه امت  ن ي ب
ر مثبـت   ي تـاث  ،مـوده  برقـرار ن   ي و مـذهب   ي روانـشناس  يها افتهي

عـزت نفـس و    در بهبـود  ينيکرد دي با رو ي ارتباط يها مهارت
ـ د نما يي دانش آموزان را تا    يسالمت روان  ـ ام. دي ـ د اسـت ا   ي ن ي

ـ  يا ن رشـته  يقات ب ي تحق يپژوهش راهگشا   در حـوزه    ي فراوان
  . گردديني ديروانشناس
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Background and Objective: Mental health and self- esteem are psychological issues that have long been 

considered by psychologists, physicians and religious scholars and have also been influenced by a set of 

social and cognitive factors. The purpose of this study was to investigate the effect of training 

communication skills adopting a religious approach on self- esteem and mental health of male students. 

Materials and Methods: The research method was experimental using pre-test, post-test design with a 

control group. The instruments included the Cooper Smith Self-esteem Questionnaire (1986) and Goldberg 

General Health Questionnaire (1988). The population of the research included all high school male students 

in Zanjan in the school year of 2011-2012. Out of this population, 60 students were randomly selected by 

multi-stage- cluster sampling method and were then divided into two experimental and control groups. 

Intervention (communicative skills improving through a religious approach) was carried out on the 

experimental group for fifteen sessions, each lasting for ninety minutes and once a week. SPSS 14 and 

Ancova tests were used to analyze the collected data.  

Results: The results of Ancova showed that there was a significant difference in the means 

of the experimental and control groups in terms of  self-esteem (F=44.64, P<0.001) and mental health  

(F=85, P<0.001).  

Conclusion: The communication skills training by using a religious approach was effective in the 

improvement of self-esteem and mental health of students.  

 

Keywords: Communication skills, Religious approach, Self- esteem, Mental health  
  


