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  چكيده

سـالمت روان  هـاي ارتبـاطي بـر     بخشي آموزش مهارتبررسي ميزان اثر ا هدفپژوهش حاضر ب
  . انجام گرفت سال اول دانشگاه علوم بهزيستي كرمان دانشجويان
جامعـه  . باشـد  مـي پژوهش از نوع آزمايشي به صورت پـيش آزمـون و پـس آزمـون      روش

بـا اسـتفاده    نفر 30تعداد كه از اين نفر  180علوم بهزيستي به تعداد  آماري، دانشجويان سال اول
هـا   آزمـودني . انتخـاب گرديدنـد  ) زمودنيآ(از نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري 

سـالمت روان   پرسشنامهو  تقسيم شدند) آزمايش و كنترل(به دو گروه  پس از گماردن تصادفي
نتـايج تحليـل   . بر روي آنها اجـرا شـد  آزمون  آزمون و پس در دو مرحله پيش) هيلر و گلدبرگ(

ل در كـاركرد جسـماني و   نشان دهنده آن است كه سالمت روان افـراد، اخـتال   Tآماري آزمون 
زمـون  آ كاركرد اجتماعي بين ميانگين نمرات دانشجويان گروه آزمايش و گروه كنترل در پـس 
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داري وجود دارد و همچنين بين ميانگين نمـرات اخـتالل در خـواب و اضـطراب و      تفاوت معني
بـه   داري وجـود نـدارد   آزمون تفاوت معني افسردگي دانشجويان گروه آزمايش و كنترل در پس

هاي ارتباطي بر اختالل در خـواب و اضـطراب و افسـردگي دانشـجويان      عبارتي آموزش مهارت
بيانگر آن است كه سـالمت روان  نتايج تحليل آماري به طور كلي . داري نداشته است تأثير معني

  ).>P 03/0( افراد بعد از آموزش مهارت ارتباطي افزايش يافته است
  

  .اثربخشي آموزش ،دانشجويان، ت روانسالم ،ارتباطي :واژگان كليدي
  

  مقدمه

 موضوعسالمت رواني و . سالمت عمومي مفهومي متشكل از سالمت رواني و جسماني است

 اما. است بوده مطرح همواره و مهم متمادي، اعصار و قرون در و بشر پيدايش بدو از »سالمتي«

 بعد به كمتر و گرفته قرار رنظمد آن جسماني بعد عموماً آمده، ميان به سخني آن از هرگاه

 مسئوالن دادن توجه ضمن) 1990( 1جهاني بهداشت سازمان. است شده توجه آن رواني

 تأكيد نكته اين بر همواره جامعه، افراد اجتماعي و رواني جسمي، سالمت تأمين به كشورها

 ميزان نسازما اين برآوردهاي طبق. ندارد برتري ديگري بر بعد سه اين از يك هيچ كه دارد

 در اين .است افزايش به رو توسعه الـح در و يــصنعت ورهايــكش در رواني اختالالت شيوع

 داده آنها به اولويت ترين پايين اقتصادي، و اجتماعي توسعه هاي ريزي برنامه در كه است حالي

 ييراتتغ جمعيت، روزافزون رشد به وابسته توان مي زيادي دح تا را افزايش اين دليل .دشو مي

 دانست اقتصادي مشكالت و گسترده هاي خانواده فروپاشي شهرنشيني، همچون اجتماعي سريع
  ).1-5، ص1380، همكاران و نورباال(

 فردي زندگي به توانند نمي بهداشت، رعايت و سالمت حفظ بدون انساني جوامع و افراد

 روابط و فرد زندگي اني،ناتو و بيماري .دنماين حفظ را خود نسل و دهند ادامه خود نوعي و

                                                 
1. World Health Organization (WHO) 
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 و شهيدي ( كنند مي سلب انسان از را همبستگي و امنيت احساس نتيجه، در و مختل را انساني
 .)7 ص ،1381، حمديه

شناختي يك فرد عبارت است از توانايي شخص در مواجهه با انتظارات و  ظرفيت روان
دهد كه  امكان را به شخص ميشناختي؛ اين  باالبودن ظرفيت روان. هاي زندگي روزمره دشواري

زندگي خود را در سطح مطلوب رواني نگه دارد و اين توانايي را به صورت رفتار سازگارانه و 
هاي پيشگيري از بروز مشكالت رواني و رفتاري  يكي از راه. عمل مثبت و مؤثر متبلور سازد

ارتباطي جامه عمل  باشد كه از طريق آموزش مهارتهاي شناختي افراد مي ارتقاء ظرفيت روان
ها كه زمينه سازگاري و رفتار  اي از توانايي مهارتهاي ارتباطي عبارت است از مجموعه. پوشد مي

  ). 1383ناصري و نيك پرور، ( آورند مثبت و مفيد را فراهم مي
 سه از را آن بايد كه است كشوري هر اساسي مسائل از يكي جامعه اقشار سالمتي تأمين

 سراسر در رواني بيماران افزايش به توجه با .داد قرار نظرمد اجتماعي و رواني جسمي، بعد

 و امكانات تسهيالت، كمبود همچنين و ها بيماري اين از ناشي معنوي و مالي هاي زيان جهان،
 پيشگيرانه خدمات انجام كه رسد مي نظر به آنها، به خدمت ارائه براي الزم تخصصي نيروي

 اجتماعي، مثبت اقدام يك عنوان به افراد رواني بهداشت تأمين و است ضروري زمينه اين در

 و نورباال( دارد الزامي جنبه ها ملت و كشورها تمام براي بهداشتي، و پزشكي اقتصادي،
  ).5-6، ص 1380، همكاران

هاي  بسياري از مشكالت بهداشتي و اختالالت رواني عاطفي ريشه اند كه محققين دريافته
در زمينه سوء مصرف مواد نشان داده است كه سه عامل  يرند از جمله پژوهشرواني اجتماعي دا

مصرف مواد رابطه دارند كه عبارتند از عزت نفس ضعيف، ناتواني در بيان  مهم با سوء
همچنين زيمرمن و . )1991، مك دانالد و همكاران( احساسات و فقدان مهارتهاي ارتباطي 

داري صي و موفقيت تحصيلي همبستگي معنامدي شخبين احساس خود كارآ) 1992(همكاران 
مصرف الكل و مطالعات زيادي داللت بر آن دارند كه بين عزت نفس ضعيف و سوء . افتندي

كدي، (، بي بندوباري جنسي )1989دوكزو لورج،(، بزهكاري )1994، سينگ و مصطفي( دارو 
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با توجه به مدارك و  ،ينبنابرا. رابطه وجود دارد) 1993چوكت، (و افكار خود كشي ) 1992
هاي اجتماعي مانند خودكشي، اعتياد،  شواهد علمي و به منظور پيشگيري از بروز آسيب

خشونت، رفتارهاي بزهكارانه و اختالالت رواني الزم است به موضوع بهداشت رواني و اهميت 
قابله با اي است كه م از طرفي ماهيت مشكالت رواني اجتماعي به گونه. آن توجه بيشتري شود

اي را از  هاي قابل مالحظه نه تنها هزينه) پيشگيري ثانويه و ثالث (آن در سطوح بعدي مداخله 
بخشي و كارآمدي آن نيز كند، بلكه اثر بر جوامع تحميل مينظر نيروي انساني و مسايل مالي 

وقتي كه دهد  ها نشان مي به عنوان مثال بررسي. بسيار محدود و حتي در مواردي ناچيز است
درصد  30الي  20ترين حالت  پيدا كرد، در خوشبينانه) اعتياد(يك شخص وابستگي دارويي 

موارد احتمال بهبود وجود خواهد داشت و حتي تحت اين شرايط نيز احتمال عود مجدد مشكل 
  .)1995 ؛ تايلور،1988كاپالن و سادوك، (وجود خواهد داشت 

 بايد آن، خاص مقتضيات به بنا فرهنگي، ره در ،بهداشت جهاني سازمان توصيه به بنا

 اساس آن بر را ارتباطي هاي مهارت تدريس هاي شيوه و استخراج را صحيح ارتباط هاي مؤلفه

  )1378قديري، ( كرد تنظيم
 زندگي يا هاي مهارت آموزش كه اند داده نشان بسياري هاي پژوهش اخير، هاي سال در

 خشم، آموزش مديريت هاي مهارت همچون راداف اجتماعي رواني هاي توانمندي ارتقاي

فرد در مواجهه با  كنترل در گروهي هاي آموزش و ارتباطي مهارتهاي له،مسئ حل هاي مهارت
 مك و اسكيبا - 1996و همكاران،  2هنينگ - 1994و همكاران،  1دابوس(است  مشكالت مؤثر

  .)2007همكاران،  و 4كامينگز - 2000، 3لوي

                                                 
1. Dubois  
2. Hening 
3. Skiba & Mckelvey 
4. Cummings 



  
  75   ... ..........      هاي ارتباطي بر سالمت روان دانشجويان مهارت آموزش اثربخشي          

 
نفري از دامپزشكان  24بر روي يك نمونه  1قي كه ميشل مك كارتردر تحقي 2010در سال

هاي ارتباطي انجام داد،  هاي مهارت ثير آموزشأدر جنوب شرقي كوين لند و در خصوص ت
  .و رضايت مشتريان آنها ثابت نمودها را در بهبود سالمت روان دامپزشكان  ثير مثبت آموزشأت

در سال  2ورش علوم پزشكي دانشگاه پريتورياهمچنين پژوهشي را اداره كل آموزش و پر
هاي  هاي اجتماعي، مهارت هاي روابط بين فردي و مهارت با هدف ارتقاي مهارت 2007

هاي سنتي و اصالح شده بر روي دانشجويان  اي در دو سطح آموزش ارتباطي و اخالقي و حرفه
شتري بر سالمت روان، ثير بيأهاي ارتباطي، ت هاي اصالح شده مهارت انجام داد كه آموزش

  .هاي سنتي داشت نسبت به آموزش
هاي  دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشي با هدف بررسي اثر آموزش مهارت در1387در سال 

زندگي بر ميزان سازگاري اجتماعي كودكان پايه چهارم مقطع ابتدايي انجام گرفت به اين 
يك  )3منطقه ( هر تهرانمنظور پس از انتخاب تصادفي يكي از مناطق آموزش و پرورش ش

آموزان پايه چهارم اين  از دانش. دبستان دخترانه نيز از اين منطقه به روش تصادفي انتخاب شد
عمل آمد و ازبين اين ه نفر، آزمون طرد همساالن طهماسيان ب127مدرسه با تعداد كل 

ننده با عنوان گروه آزمايش انتخاب شده و از نظر متغير همتاكه نفر ب 20آموزان  دانش
نفر در گروه كنترل قرار  20هاي ديگر يك به يك متناظر و جور شدند و بدين ترتيب  آزمودني

. دهي معلم نيز اجرا شد هاي اجتماعي ماتسون فرم گزارش آزمون مهارت سپس پيش. گرفتند
هاي زندگي داده شد  هاي مربوط به بسته آموزشي مهارت جلسه مهارت 12براي گروه آزمايش 

هاي اجتماعي  آزمون پرسشنامه طرد همساالن طهماسيان و مهارت ز انجام مداخله پسو پس ا
، هاي آماري تحليل كوواريانس نتايج به دست آمده با استفاده از روش. ماتسون مجدداً اجرا شد

هاي  ها حاكي از آن بود كه آموزش مهارت استودنت تبيين شد و يافتهواريانس بلوكي و 
ميزان پذيريش همساالن و كاهش طرد همساالن و همچنين افزايش زندگي باعث افزايش 

                                                 
1. Michelle Mcarthur 
2. University of Pretoria 
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گردد و  هاي اجتماعي مناسب و كاهش رفتار نامناسب اجتماعي از ديدگاه معلمين مي مهارت
آموزان  هاي زندگي بر ميزان سازگاري اجتماعي دانش نمايد كه آموزش مهارت مشخص مي

  . پايه چهارم مقطع ابتدايي مؤثر است
براي مقاطع  ثير آن بر سالمت روانأو ت هاي زندگي سي اجراي آموزش مهارتنتايج برر

هاي استان تهران، سيستان  تهران، كرمانشاه، شهرستان( استان كشور 6چهارم و پنجم ابتدايي در 
توسط دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش )و بلوچستان، آذربايجان غربي و ايالم

آزمون بين گروه كنترل و آزمايش تفاوت وجود  ن داد كه در پيشنشا 77-78در سال تحصيلي
. داري بين ميانگين نمرات دو گروه وجود دارد اما در مرحله پس آزمون تفاوت معني. ندارد

دار وجود دارد و در مقايسه  آموزان دختر و پسر ارتباط معني همچنين بين تفاوت نمرات دانش
  .دهاي ديگر دار نتايج را نسبت به استان ها، استان كرمانشاه باالترين استان

هاي زندگي در تعامل با  ، در پژوهش خود اثر آموزش درس مهارت)1380( اسماعيلي
نتايج . آموزان استان اردبيل مورد بررسي قرار داد پروري را بر عزت نفس دانشفرزند هاي شيوه

هاي زندگي را گذرانده  آموزاني كه درس مهارت نشان داد كه ميانگين نمره عزت نفس دانش
اين يافته با نتايج . آموزاني بود كه درس مذكور را نگذرانده بودند بودند، بيشتر از دانش

بدين معنا كه آموزش . هم سو بود )1994و  1996( »شناسي آمريكا انجمن روان«تحقيقات 
هش با در اين پژو. آموزان تأثير مثبت دارد هاي زندگي بر افزايش عزت نفس دانش مهارت

. تر از پسران بوده است مقايسه عزت نفس دختران و پسران، ميزان عزت نفس دختران پايين
هاي زندگي جهت افزايش عزت نفس  بنابراين، نتايج اين تحقيق، ضرورت آموزش مهارت

  .كند دانش آموزان دختر را پيشنهاد مي
هاي زندگي  مهارت بررسي تأثير آموزش«با عنوان  )1381( در تحقيقي كه توسط آقاجاني

آموز بودند كه از  دانش 30انجام گرديد، نمونه تحقيق » بر سالمت روان و منبع كنترل نوجوانان
آموز دختر دبيرستاني باالترين نمره را در آزمون سالمت عمومي گلدبرگ و  دانش 191بين 

اي پس از اجر. منبع كنترل به دست آوردند و به طور تصادف به دو گروه تقسيم شدند
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هاي  جلسه آموزش مهارت 8آزمون بر روي گروه آزمايش و كنترل، گروه آزمايشي  پيش

سپس مجدداً آزمون . زندگي را دريافت نمودند، اما گروه كنترل هيچ آموزشي دريافت نكردند
نتايج . سالمت عمومي گلدبرگ و منبع كنترل بر روي دو گروه آزمايش و كنترل اجرا گرديد

  :زير استاين پژوهش به شرح 
  .بخشد ها را بهبود مي هاي زندگي، سالمت روان آزمودني آموزش مهارت )1
  .ها معنادار نبوده است هاي زندگي بر منبع كنترل آزمودني تأثير آموزش مهارت )2
اي  هاي مقابله اي و همچنين بين منبع كنترل و شيوه هاي مقابله بين سالمت روان و شيوه )3

اما بين سالمت روان و منبع كنترل ارتباط مثبت و . وجود دارد ارتباط مثبت و معناداري
  .معناداري وجود ندارد

آموزان با سالمت  بين سطح تحصيالت مادر، اشتغال مادر و عملكرد تحصيلي دانش )4
  .داري وجود دارد اي آنها ارتباط معني هاي مقابله روان و شيوه

افزايش سالمت جسماني و رواني مانند هاي زندگي را بر  ، آموزش مهارت)1378( طارميان
اعتماد به نفس، مقابله با فشارهاي محيطي و رواني، كاهش اضطراب و افسردگي، كاهش افكار 
خودكشي گرايانه، كاهش افت تحصيلي، تقويت ارتباطات بين فردي و رفتارهاي سالم و مفيد 

رفتاري و اجتماعي اجتماعي، كاهش سوء مصرف مواد مخدر و پيشگيري از مشكالت رواني، 
  ). 1381آقاجاني، ( مؤثر قلمداد كرده است

هاي علمي،  مين بهداشت رواني جوامع بتوانند با شيوهأبدون شك اگر مديريت و متوليان ت
، قادر خواهند و رواني را كنترل و يا كاهش دهندزاي روحي  اثر بخش و كارامد عوامل تنش

جتماعي و نيز عواقب ناخوشايند ديگري را بگيرند بود جلوي بسياري از آسيبهاي خانوادگي و ا
امروزه موفقيت كشورها در امر توسعه اجتماعي و . كه حاصل تنزل سالمت روان افراد است

شك، نيل به موفقيت در اين زمينه  بي. ها است هاي نوسازي دانشگاه اقتصادي مرهون برنامه
انشجويان به عنوان يكي از د. حاصل توجه به تربيت نيروي انساني متخصص در آن است
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مهمترين ابعاد و اجزاء نظام آموزشي عالي كشور، عنصري اصلي و مؤثر در رسيدن به اين 
  .شوند موفقيت تلقي مي

مسئله رواني  كند، به عنوان يك توجه به عواملي كه سالمت رواني دانشجويان را تهديد مي
هداشت رواني در محيط دانشگاه و چرا كه عوامل مخدوش كننده ب. اجتماعي با اهميت است -

محتوا و روند توسعه جامعه را با  تواند اين ذخائر را بي توجهي و غافل ماندن از آن مي يا بي
اي كه  شناخت كاستيها، مشكالت و وجوه آسيب شناسانه ،بنابراين. هايي روبرو سازد دشواري

رسد كه عدم اطالع از  ظر مياندازد امري ضروري به ن سالمت رواني دانشجويان را به خطر مي
مطالعات متعددي تاكنون پيرامون سالمت . باشد ميهاي ارتباطي صحيح يكي از آنها  رتمها

هاي زندگي يا ارتباطي صورت گرفته است كه به برخي از  رواني دانشجويان و آموزش مهارت
با سالمت  هاي ارتباطي تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان اثربخشي مهارت. آنها اشاره شد

ال اصلي در اين ؤلذا س. روان در دانشجويان سال اول علوم بهزيستي كرمان صورت پذيرفت
 ةهاي ارتباطي و سالمت روان دانشجويان رابط آيا بين آموزش مهارت: تحقيق اين است كه

  معناداري وجود دارد؟ 
  

  روش

جامعه . باشد مي آزمون پس -آزمون پژوهش حاضر كاربردي و از نوع آزمايشي با طرح پيش
دانشجويان سال اول دانشگاه علوم بهزيستي كرمان در مورد بررسي اين تحقيق شامل كليه 

معه گيري تصادفي ساده از بين جا باشد كه به روش نمونه نفر مي 180كه تعداد آنها  1389سال
روه نمونه، به كليه افراد گ. انتخاب گرديدنفر از آنها به عنوان نمونه آماري  30آماري تعداد 

ها اطالعات الزم ارائه شد، سپس اين  نحوه كار و شيوه سنجش و مدت زمان شركت در كالس
گيرند از كليه افراد نمونه  نفر به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه  قرار مي 30

هفته  12جلسه آموزش در  12سپس . ه پرسشنامه سالمت روان پاسخ دهندخواسته شد كه ب
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ها دو گروه مورد ارزيابي در  پس از اتمام آموزش. براي گروه آزمايش برگزار شدوالي مت

  . شديگر مقايسه آزمون قرار گرفتند و در نهايت نتيجه دو گروه با يكد
 ساخته رواني خفيف اختالالت تشخيص منظور به هيلر، و گلدبرگ توسط پرسشنامه اين

 از محقق پژوهش اين در. دارد وجود آن اي ماده 12 و 28 پرسشنامه حال حاضر است در شده

 كه را دارد مزيت اين آن اي ماده 28 فرم .كند مي استفاده پرسشنامه اين اي، ماده 28 شكل

 هاي نشانه .است مقياس زير 4 داراي اين پرسشنامه .است شده طراحي جامعه افراد تمامي براي

 با عمومي سالمت رسشنامهپ. افسردگي و اجتماعي كاركرد در اختالل اضطراب، جسماني،

گيرد  مي قرار استفاده مورد هستند اختالالت رواني داراي احتماالً كه كساني غربالگري هدف
 رواني بيماري مراتب سلسله در خاص تشخيص يك به دستيابي پرسشنامه اين كاربرد از هدف

 اين هاي الؤس .است سالمت و رواني بيماري بين تمايز ايجاد منظوراصلي بلكه نيست

 و شود مي داده 3 تا صفر نمره پاسخ آزمودني هر به كه ندهست اي گزينه 4 صورت به پرسشنامه
 اعتبار ها بررسي در آيد مي بدست مقياس زير 4 هاي نمره جمع حاصل از هرفرد كلي نمره

 فرمول با بازآزمايي 85/0 را پرسشنامه اين همساني ضريب و شده برآورد 62/0 پرسشنامه

 ). 1385موسوي نسب و تقوي،( كردند گزارش/.55 ميزان به اسپيرمن اي رتبه  همبستگي

مستقل  Tو با استفاده از آزمون  spssآوري اطالعات، بوسيله نرم افزار  پس از جمع
  .ت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتاطالعا
  

  ها يافته
  

  )آزمون پيش( وضعيت سالمت روان افراد در دو گروه كنترل و آزمايش قبل از آموزش -1

آزمون افراد داراي سالمت روان باال در گروه كنترل  در پيش) 1(هاي جدول  با توجه به داده
درصد و افراد داراي سالمت روان پايين در گروه كنترل  40درصد و گروه آزمايش  3/33
منظور از سالمت روان باال كساني است كه در . (درصد بوده است 60و گروه آزمايش  7/66
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در اين آزمون ميزان نمره هر چقدر پايين باشد نشان  .اند گرفته 23آزمون نمره كمتر از  اين
  ).دهنده سالمت روان باالتر است و بر عكس

 

  )آزمون پس(وضعيت سالمت روان افراد در دو گروه كنترل و آزمايش بعد از آموزش  -2

 60روان باال در گروه كنترل آزمون افراد داراي سالمت  در پس) 2(هاي جدول  باتوجه به داده
و  40درصد و افراد داراي سالمت روان پايين در گروه كنترل  3/93درصد و گروه آزمايش 

  .درصد بوده است 7/6گروه آزمايش 
  

  ها تحليل توصيفي يافته

ترين نمره  آزمون باالترين و پايين دهد كه در پيش دامنه نمرات در متغير سالمت روان نشان مي
ترين نمره گروه  آزمون باالترين و پايين اند، اما در پس هر دو گروه تفاوت ناچيزي با هم داشته

  . آزمايش كاهش يافته است و در گروه كنترل تغيير ناچيزي داشته است
  

  آزمون فراواني و درصد فراواني وضعيت سالمت روان افراد گروه كنترل و آزمايش در پيش .1جدول 

  

  آزمون فراواني و درصد فراواني وضعيت سالمت روان افراد گروه كنترل و آزمايش در پس .2جدول 

سالمت روانوضعيت   
 گروه آزمايش گروه كنترل

 فراواني  كل
 درصد فراواني فراواني درصد فراواني فراواني

3/33 5 باال  6 40 11 
7/66 10 پايين  9 60 19 
 30 100 15 100 15 كل

  روانوضعيت سالمت 
  گروه آزمايش  گروه كنترل

  فراواني  كل
  درصد فراواني  فراواني  درصد فراواني  فراواني

  23  3/93  14  60  9  باال
  7  7/6  1  40  6  پايين
  30  100  15  100  15  كل
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  تحقيق هاي يهتحليل استنباطي فرض

  .ثير داردأهاي ارتباطي بر سالمت روان دانشجويان ت آموزش مهارت: 1فرضيه 
  

 03/0برابر) داري معني(مقدار  –pو  282/2محاسبه شده برابر با  tدهد كه  نشان مي 3جدول 
توان گفت  است، در نتيجه مي α=05/0داري  داري كوچكتر از سطح معني باشد و چون معني مي

هاي آزمايش و گواه در پس آزمون  بين ميانگين نمرات سالمت روان دانشجويان در گروه
هاي ارتباطي بر سالمت روان  دارد و به عبارتي آموزش مهارتداري وجود  تفاوت معني
طبق جدول ميانگين نمرات سالمت روان دانشجويان در گروه آزمايش . ثير داردأدانشجويان ت

چون ميانگين نمرات سالمت روان ). 26/14 >23(باشد  مي 23و در گروه گواه  26/14
نده آن است كه سالمت روان افراد بعد از دانشجويان در گروه آزمايش كمتر شده، اين نشان ده

  .آموزش مهارت ارتباطي افزايش يافته است
  

هاي  براي مقايسه ميانگين نمرات سالمت روان دانشجويان در گروه tهاي آزمون  آماره .3جدول 

  آزمون آزمايش و گواه در پس

  داري سطح معني  محاسبه شده t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروه
  021/14  23  15  گواه

28  282/2  03/0  
  775/5  26/14  15  آزمايش

  

  .ثير داردأهاي ارتباطي بر اختالل در كاركرد جسماني دانشجويان ت آموزش مهارت: 2فرضيه 
ميانگين نمرات اختالل در كاركرد جسماني دانشجويان گروه  4با توجه به جدول شماره 

 t. مستقل مورد مقايسه قرار گرفته است tون با آزمون آزم آزمايشي و گروه كنترل در پس

داري  باشد و چون معني مي 031/0برابر) داري معني(مقدار  –pو  317/2محاسبه شده برابر با 
توان گفت بين ميانگين نمرات اختالل  است، در نتيجه مي α=05/0داري  كوچكتر از سطح معني

داري  آزمون تفاوت معني و گروه كنترل در پسدر كاركرد جسماني دانشجويان گروه آزمايشي 
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هاي ارتباطي بر اختالل در كاركرد جسماني دانشجويان  وجود دارد و به عبارتي آموزش مهارت
 .داري داشته است ثير معنيأت

  

مقايسه ميانگين نمرات اختالل در كاركرد جسماني گروه آزمايشي و  tهاي آزمون  آماره .4جدول 

  زمونآ گروه كنترل در پس

t درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه محاسبه شده   سطح معني داري 
2/7 15 گواه  81/4  

28 317/2  031/0  
32/2 4 15 آزمايش  
  

  .ثير داردأهاي ارتباطي بر اختالل در خواب و اضطراب دانشجويان ت آموزش مهارت: 3فرضيه

تالل در خواب و اضطراب دانشجويان گروه ميانگين نمرات اخ 5با توجه به جدول شماره 
 t. مستقل مورد مقايسه قرار گرفته است tآزمون با آزمون  آزمايشي و گروه كنترل در پس

داري  باشد و چون معني مي 195/0 برابر) داري معني(مقدار  –pو  33/1محاسبه شده برابر با 
فت بين ميانگين نمرات اختالل توان گ است، در نتيجه مي α= 05/0داري  بزرگتر از سطح معني

داري  آزمون تفاوت معني خواب و اضطراب دانشجويان گروه آزمايشي و گروه كنترل در پس
هاي ارتباطي بر اختالل در خواب و اضطراب  وجود ندارد و به عبارتي آموزش مهارت

  .داري نداشته است ثير معنيأدانشجويان ت
  

ميانگين نمرات اختالل در خواب و اضطراب گروه  براي مقايسه tهاي آزمون  آماره .5جدول 

  آزمون آزمايشي و گروه كنترل در پس

t درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه محاسبه شده   سطح معني داري 
066/6 15 گواه  8/3  

28 33/1  195/0  
46/4 15 آزمايش  66/2  
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  .ثير داردأكاركرد اجتماعي دانشجويان تهاي ارتباطي بر اختالل در  آموزش مهارت: 4فرضيه

ميانگين نمرات اختالل در كاركرد اجتماعي دانشجويان گروه آزمايشي و  6در جدول شماره 
محاسبه شده  t. مستقل مورد مقايسه قرار گرفته است tآزمون با آزمون  گروه كنترل در پس

داري كوچكتر از  و چون معنيباشد  مي 009/0 برابر) داري معني(مقدار  –pو  829/2برابر با 
توان گفت بين ميانگين نمرات اختالل در كاركرد  است، در نتيجه مي α=05/0داري  سطح معني

داري وجود  آزمون تفاوت معني اجتماعي دانشجويان گروه آزمايشي و گروه كنترل در پس
ثير أنشجويان تهاي ارتباطي بر اختالل در كاركرد اجتماعي دا دارد و به عبارتي آموزش مهارت

  .داري داشته است معني
  

براي مقايسه ميانگين نمرات اختالل در كاركرد اجتماعي گروه آزمايشي  tهاي آزمون  آماره .6جدول 

  آزمون و گروه كنترل در پس

t درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه محاسبه شده   سطح معني داري 

86/6 15 گواه  03/4  
28 829/2  009/0  

53/3 15 آزمايش  13/2  
  

  .ثير داردأهاي ارتباطي بر افسردگي دانشجويان ت آموزش مهارت: 5فرضيه 

ميانگين نمرات افسردگي دانشجويان گروه آزمايشي و گروه كنترل در  7در جدول شماره 
 –pو  771/0محاسبه شده برابر با  t. مستقل مورد مقايسه قرار گرفته است tآزمون با آزمون  پس

 α= 05/0داري  داري بزرگتر از سطح معني باشد و چون معني مي 447/0برابر) داري معني(مقدار 
توان گفت بين ميانگين نمرات افسردگي دانشجويان گروه آزمايشي و گروه  است، در نتيجه مي

هاي ارتباطي  داري وجود ندارد و به عبارتي آموزش مهارت آزمون تفاوت معني كنترل در پس
  .داري نداشته است ثير معنيأسردگي دانشجويان تبر اف
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براي مقايسه ميانگين افسردگي دانشجويان گروه آزمايشي و گروه  tهاي آزمون  آماره .7جدول 

  آزمون كنترل در پس

t درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه محاسبه شده   سطح معني داري 

06/3 15 گواه  69/3  
28 771/0  447/0  

26/2 15 آزمايش  57/1  
  

  گيري بحث و نتيجه

آزمون  هاي آزمايش و گواه در پس بين ميانگين نمرات سالمت روان دانشجويان در گروه
هاي ارتباطي بر سالمت روان  داري وجود دارد و به عبارتي آموزش مهارت تفاوت معني
كه نشان داد آموزش ) 1388( آباديموسوي بقرهاي  اين نتايج با يافته. ثير داردأدانشجويان ت

له مدار با استرس،كاهش سبك مقابله هيجان مدار أاي، بر افزايش سبك مقابله مس مهارت مقابله
  .همخواني دارد. ثر بوده استؤبا استرس وكاهش سبك مقابله اجتناب مدار با استرس م

 مقابله يراهبردها و رواني سالمت نشان دادكه بين )1386( هاي غضنفري و قدم پور يافته

 و مدار لهمسئ اي مقابله راهبردهاي كه داد نشان نتايج دارد همچنين وجود معناداري رابطه
 اختالل و جسماني،افسردگي آسيب اضطراب، متغيرهاي واريانس متفاوتي طور به مدار هيجان

 تبيين معناداري صورت به را هستند رواني سالمت هاي ازمؤلفه كه اجتماعي عملكرد در

 جسماني، هاي زمينه در افراد رواني بهداشت كه دهد مي نشان نتايج كلي طور به .كنند مي

 در مدار هيجان شيوه .گيرد  مي مسائل قرار با فرد مقابله شيوه ثيرأت تحت اجتماعي و رواني

دارد نتايج اين تحقيق با كليه  نقش آن افزايش در مدار لهمسئ شيوه و رواني بهداشت كاهش
  .سويي داردها هم اين يافته

آموزش  كه نشان داد). 1389( همچنين با نتايج تحقيق حسن زاده و پادري ثاني
آقاجاني . ؛ همسويي داردهاي زندگي برجلوگيري از خودكشي دانشجويان تأثير دارد مهارت

ها را  هاي زندگي، سالمت روان آزمودني آموزش مهارتهم با اين نتيجه رسيد كه ) 1381(
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ابراين با تقويت مهارتهاي ارتباطي و ارزش قائل شدن به اين مقوله در بين بن. بخشد بهبود مي

  .ثري برداشتؤتوان در ارتقاء سالمت روان افراد جامعه گامهاي م افراد جامعه مي
بين ميانگين نمرات اختالل در كاركرد جسماني دانشجويان گروه آزمايشي و گروه كنترل 

هاي ارتباطي بر  رد و به عبارتي آموزش مهارتداري وجود دا آزمون تفاوت معني در پس
نتايج با نتايج تحقيق  اين. داري داشته است ثير معنيأاختالل در كاركرد جسماني دانشجويان ت

هاي زندگي موجب افزايش  كه حاكي از آن است كه آموزش مهارت) 1385( زادهكدخدا
ميانگين  نشان داد كه، )1380( اسماعيليشود و  آموزان دبيرستاني مي رضايت از زندگي دانش
هاي زندگي را گذرانده بودند، بيشتر از  آموزاني كه درس مهارت نمره عزت نفس دانش

 »شناسي آمريكا انجمن روان«تحقيقات و  آموزاني بود كه درس مذكور را نگذرانده بودند دانش
عزت نفس  هاي زندگي بر افزايش بدين معنا كه آموزش مهارت. هم سو بود )1994و  1996(

توسط منصور باقري و  80در پژوهشي كه در سال . همخواني دارد آموزان تأثير مثبت دارد دانش
هاي زندگي بر دانش و نگرش  دكتر هادي بهرامي احسان در رابطه با نقش آموزش مهارت

آموزان انجام گرفته است، نتايج نشان داد كه آموزش  نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش
دار در دانش، نگرش و عزت  آموزان موجب ايجاد تغييرات معني هاي زندگي به دانش مهارت

. كه اين نتايج هم با اين تحقيق همسويي دارد شده است )p>0/001( ها در سطح نفس آن
توان اختالل در كاركرد جسماني كه بيشتر درد  مي هاي ارتباطي افراد بنابراين با تقويت مهارت
  .را كاهش دادرواني هست تا جسمي، 

بين ميانگين نمرات اختالل در خواب و اضطراب دانشجويان گروه آزمايشي و گروه 
هاي ارتباطي  داري وجود ندارد و به عبارتي آموزش مهارت آزمون تفاوت معني كنترل در پس

هاي مختلفي  پژوهش. داري نداشته است ثير معنيأبر اختالل در خواب و اضطراب دانشجويان ت
هاي زندگي در مدارس صورت گرفت،  هاي آموزش مهارت اجراي برنامه كه پس از

 مثالً تصور از خود. دهد هاي معناداري را در ابعاد مختلف سالمت روان بدست مي پيشرفت
الياس و ( ؛ خودكارآمدي)1994و همكاران،  4اينت( ؛ عزت نفس)1991كروتر و همكاران، (
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و كاهش معنادار  )1992كاپالن و همكاران، ( جاني؛ ناسازگاري اجتماعي و هي)1991همكاران، 
  ).1379ه نقل از نوري و محمدخاني، ب 1982، 5 بوتوين و اينگ( اضطراب اجتماعي

 مقابله راهبردهاي و رواني سالمت نشان دادكه بين ) 1386( هاي غضنفري و قدم پور يافته

 و مدار لهمسئ اي مقابله يراهبردها كه داد نشان نتايج دارد همچنين وجود معناداري رابطه
 اختالل و جسماني، افسردگي آسيب اضطراب، متغيرهاي واريانس متفاوتي طور به مدار هيجان

 تبيين معناداري صورت به را هستند رواني سالمت هاي ازمؤلفه كه اجتماعي عملكرد در

 جسماني، هاي زمينه در افراد رواني بهداشت كه دهد مي نشان نتايج كلي طور به .كنند يم

 در مدار هيجان شيوه .گيرد مي مسائل قرار با فرد مقابله شيوه ثيرأت تحت اجتماعي و رواني

ها با نتايج اين  اين يافته .دارد نقش آن افزايش در مدار لهمسئ شيوه و رواني بهداشت كاهش
ق كه احتماالً يكي از داليل اين ناهمخواني نمونه كوچك اين تحقي. تحقيق همخواني ندارد

  .باشد يا عوامل ديگر مي.باشد مي
بين ميانگين نمرات اختالل در كاركرد اجتماعي دانشجويان گروه آزمايشي و گروه كنترل 

هاي ارتباطي بر  داري وجود دارد و به عبارتي آموزش مهارت  آزمون تفاوت معني در پس
به نقل از  »بورگهام« .داري داشته است ثير معنيأاختالل در كاركرد اجتماعي دانشجويان ت

هاي زندگيِ موفقيت آميز،  اشاره كرد كه برنامه هاي آموزش مهارت )1999( و همكاران»موت«
اي از آموزش  هاي اجتماعي كه زيرمجموعه داراي اهميت زيادي هستند و آموزش مهارت

هاي  نشان داد كه آموزش مهارت )2000( نتايج ويچروسكي،.  هاي زندگي هستند مهارت
اين . شود زنان منجر به افزايش عزت نفس و حمايت اجتماعي و احساس كفايت مي زندگي به

  .كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد امر نشان دهنده اهميت اين برنامه است
هاي زندگي در مدارس  هاي آموزش مهارت هاي مختلفي كه پس از اجراي برنامه پژوهش

مثالً . دهد عاد مختلف سالمت روان بدست ميهاي معناداري را در اب صورت گرفت، پيشرفت
-؛ خودكار)1994اينت و همكاران، ( نفس  ؛ عزت)1991كروتر و همكاران، ( تصور از خود

 )1992كاپالن و همكاران، (؛ ناسازگاري اجتماعي و هيجاني)1991الياس و همكاران، ( آمدي
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پژوهشي كه اثر آموزش  نتايج؛ )1982،  بوتوين و اينگ(و كاهش معنادار اضطراب اجتماعي

هاي زندگي را در زمينه خودآگاهي بررسي نمود، نشان داد كه به دنبال اين آموزش،  مهارت
ويك النگ، ( .دهند آموزان صداقت بيشتر، نوعدوستي بيشتر و پرخاشگري كمتر نشان مي دانش
پس با  .اردتحقيق همسويي دهاي اين  يافته كه با )1379به نقل از نوري و محمد خاني،  1979

هاي  ثر در اختالل كاركرد اجتماعي مهارتؤتوان گفت كه يكي از عوامل م نتايج مي توجه به
هاي ارتباطي كاركرد اجتماعي فرد بهتر  باشد و با باال رفتن مهارت ارتباطي در زندگي مي

  .  خواهد شد
زمون آ بين ميانگين نمرات افسردگي دانشجويان گروه آزمايشي و گروه كنترل در پس

هاي ارتباطي بر افسردگي  داري وجود ندارد و به عبارتي آموزش مهارت تفاوت معني
  .داري نداشته است ثير معنيأدانشجويان ت

 مقابله راهبردهاي و رواني سالمت نشان دادكه بين ) 1386( هاي غضنفري و قدم پور يافته

 و مدار لهمسئ اي مقابله يراهبردها كه داد نشان نتايج دارد همچنين وجود معناداري رابطه
 اختالل و جسماني، افسردگي آسيب اضطراب، متغيرهاي واريانس متفاوتي طور به مدار هيجان

 تبيين معناداري صورت به را هستند رواني سالمت هاي ازمؤلفه كه اجتماعي عملكرد در

 جسماني، هاي زمينه در افراد رواني بهداشت كه دهد مي نشان نتايج كلي طور به .كنند مي

 در مدار هيجان شيوه .گيرد مي مسائل قرار با فرد مقابله شيوه ثيرأت تحت اجتماعي و رواني

هم با  )1381(آقاجاني  .دارد نقش آن افزايش در مدار لهمسئ شيوه و رواني بهداشت كاهش
. بخشد ها را بهبود مي هاي زندگي، سالمت روان آزمودني ت آموزش مهاراين نتيجه رسيد كه 

هاي زندگي بر افزايش  ت آموزش مهاردر تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه ) 1380( ماعيلياس
در اين پژوهش با مقايسه عزت نفس دختران و . آموزان تأثير مثبت دارد عزت نفس دانش

بنابراين، نتايج اين تحقيق، . تر از پسران بوده است پسران، ميزان عزت نفس دختران پايين
آموزان دختر را پيشنهاد  هاي زندگي جهت افزايش عزت نفس دانش ضرورت آموزش مهارت

كه احتماالً يكي از داليل اين . اين يافته ها با نتايج اين تحقيق همخواني ندارد. كند مي
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... ل ديگري مثل دوره آموزش كم وباشد يا عوام ناهمخواني نمونه كوچك اين تحقيق مي
  .باشد مي

هاي ارتباطي بر سالمت روان  ان داد كه آموزش مهارتبه طور كلي نتايج اين تحقيق نش
  .ثير مثبت داردأدانشجويان سال اول به طور معناداري ت
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