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 چکیده

نفس زوجین انجام شررده   عزتهای ارتباطی میان فردی بر میزان    هدف بررسرری ومیای ررث تأثیر مهارت      پژوهش حاضررر  با  

شامل کلیث زوجین داوطلب دریافت مهارت    ست.جامعث آماری مورد نظر در این پژوهش  ستان    ا شهر های ارتباطی میان فردی در 

سال  شامل    می 1393-94رزن در شند.نمونث پژوهش  زوج گروه کنترل(بودند کث بث روش نمونث 10زوج گروه آزمایش، 10زوج)20با

شدند.پس از ریزش اولیث ،  گیری در دسترس با جایگ  صادفی انتخاب  زوج در گروه کنترل تا پایان 7زوج درگروه آزمایش و7زینی ت

سش نامث: عزت نفس آیزنگ بودند. برای تجزیث تحلیل اطالعات وداده      شتند ابزار گرد آوری اطالعات، پر ضور دا ها از پژوهش ح

انجام شده spssمناٌ تمامی این محاسبات با استفاده از نرم افزار آمار توصیف واستنباطی)آزمون کوواریانس( استفاده شده است.ض

 های ارتباطی میان فردی بر میزان عزت نفس آنان موثر است.نتایج پژوهش نشان آموزش مهارت

 عزت نفس -میان فردی  -ارتباطی مهارت های واژه هایی کلیدی:
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 میدمث

کنیم.ویا در فکر آن به سرمی بریم که ارتباطات موثری داشته باشیم. مهم    دیگران سپری می ای از زندگی خود را در ارتباط با مابخش عمده

اولین ابزار ارتباااط میااان فردی لبخنااد اجتماااعی اساااا  کااه بین هفتااه دو  تااا هشاااتم ابراز   ترین ابزاره ارتباااط زبااان اساااا  امااا

رات زوجین راجع به هم راجع به روابط شاااان نهفته    (همچنین ریشاااه برااایاری از مشاااکالت زناشاااویی در نو  تفک   2010 1شاااود.وزیومی

س  درگیری  سطح دانش  تمایالت ارزش ا شفتگی   های فردی در درون خانواده در ریاری از این آ ها ها وتوانایی هاوغیره دلیل قابل قبولی برای ب

شکوفای وعزت نفس زوجین اس   دربریاری    ها موجب رشدو (در حالی که بعضی از ازدواج 1391به نقل ازخجرته مهر وهمکاران   2باشد.وتو  می

شوند ایجاد و حفظ روابط صمیمانه  وارضای نیازهای عاطفی و روانی در     های در مقابل یکدیگر بدل میها نیزمی توانند به مصیب  از زن وشوهر 

شتن ونگرش       سالم اولیه نیازمند دا سالم   روان وتجارب  س  که عالوه بر  های ارتباطی مهارت ای منطقی مهارتهجریان ازدواج هنر ومهارتی ا

انجا مد که اینگونه تعریف (روابط خوب  به رضااای  زناشااویی می 1385زندگی وانجا  وظایف خاص خویش اساا .واعتمادی نوابی نداد احمدی 

 به نقل از 3وهاکنیزگیردهای ازدواجشان را درنظر می شده اس  احراس رضای  ولذت تجربه شده توسط زن وشوهر در هر زما نی که همه جنبه       

یازمند          1381 قاةمی و مه زندگی رضاااای  بخش زن و شاااوهر  ن نا برین برای یک ازدواج وادا یالراااین        ( ب باطی موثر وکارآمدندو برقراری ارت

شتن مهارت در ارتباطات کالمی موجب باال رفتن عزت نفس و خود اتکایی می 2007 4کاراهانو سیف    (همچنین دا (در تعریف عزت 1368شود.و

رب موفقی  وتأیید یا نیازبه ایجاد       نف س  از نیاز به ک س  نیاز احترا  به خود به عبارت دیگر عزت نفس عبارت ا شده ا صور   س چنین آورده  ت

شاااود وبه  مثب  دربارةخود ودیگران واینکه دیگران او را فردی قابل احترا  بدانند.نبودن ارتباط موثر موجب تعارض بین اعضاااای خانواده می            

ضربه می وحدت ویکپ ضمحالل وزوال         ارچگی آن  سرانجا  کاهش عزت نفس  ا ستیزه جویی  شگری و  شدت آن موجب بروز  نفاق و پر خا زندو 

س  آثار مخربی در حیات کودکی فرزندان وخانواده به     خانواده میگردد.کانون خانواده شفته ا شوهر آ ای که بر اثر تعارض ونفاق وجدال بین زن و 

 (.1391کند وکرمی زکیی علیخانی  خدادی ای آتی به صورت عصیان وسرکشی از مقررات اجتماعی بروز میگذاردکه در سالهجا می

رتند که به ما کمک می های ارتباطی تواناییمهارت س  رفتار کنیم ؛به طوری که با خود  کنند در موقعی های ه های گوناگون عاقالنه ودر

استفاده از خشون  بتوانیم مرائل پیش آمده را حل نماییم وضمن بدس  آوردن موفقی  از زندگی  ودیگران سازگارانه ارتباط بر قرار کرده بدون 

 احراس شادما نی بکنیم .

کند وآن نو  نو   ها ومشاااکالت پیش رو که خواسااا  فرد وجامعه اسااا  آماده می       های ارتباطی   فرد رابر غلبه بر تنش   آموزش مهارت 

شناختی   عاطفی وجامعه توانایی شادمانی در زندگی روزمره ومعمول وعادی مورد نیاز         های  ضای  و راس ر س  که برای موفقی   واح عملی ا

 باشد تا افراد در زندگی زناشویی واجتماعی به طور مؤثر تر وشایرته عمل نمایند .می

 روش پژوهش

پس آزمون باگروه کنترل -آزمون  شیز نو  پوگواه ا شیبا دوگروه آزما یشیآزما مهیمطالعه ن کی یحاضر ازنظر روش شناخت  روش پدوهش

س    سال         ا ستان رزن که در  شهر س  از کلیه زوجین  شرک  در کارگاه  93-94جامعه آماری د ر این پدوهش عبارت ا هایی آموزش داوطلب 

رستان  شه  یرت یاداره بهزای که هیفراخوان واطالع طبق اس   یتصادف  ینیگزیدر دسترس باجا  یرینمونه گ روش باشند. های ارتباطی میمهارت

 نیشرک  در ا  یمشتاق برا  نیشود.وازداوطلب برگزار می یفرد انیم یهای ارتباطدوره کارگاه آموزش مهارت کیدهد ربط می یرزن به ادارات ذ

ستان رزن می   شامل زوج  قیتحق ی.جامعه اماردیایدعوت به عمل مها کار گاه شهر شد بهای داوطلب  راب  زو20شامل   قی.نمونه تحقا جوبا احت

های که شرک  کنندگان در   اریشوند مع می نیگزیجا یزوج گروه کنترل اس  که به صورت تصادف   10و شیزوج گروه آزما10باشدکه   ی(مزشیر

شندبه قرار ز    دیبا  قیتحق شته با س :  ریدا شد.   10حداکثر نیمدت ازدواج زوج -1 ا ستار در  -2سال با شند.  یهای ارتباطمهارت اف یخوا  -3با

ضع  صاد   یو شابه  یاقت شند   م شته با ره    . ای دا ش  جل رتی رزن می   گروه آزمایش طی ه به آموزش مهارت های  ارتباطی  زیر نظر اداره بهزی

                                                 
1 zeev 
2 tom 
3 hawkins 
4 karahan 
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شی دریاف  نمی کنند.  ستفاده     پردازند  و گروه کنترل هیج آموز سشنا مه ا با توجه به اینکه جه  جمع آوری اطالعات در بین نمونه آماری از پر

 باشد.با شد. واین تحقیق از سری تحقیقات میدانی میوری اطالعات میدانی میشود روش گردامی

  

 ابزارهای تحییق
 های استاندارد شده ذیل استفاده گردید.وابرته پدوهش حاضر ز پرسشنا مه برای سنجش متغییر

 ) پرسشنا مه عزت نفس آیز نگ(

 کارگاه مهارت های ارتباطی

کارگاه ها شامل هش  جلره ی آموزشی به صورت عملی و تئوری مطابق با پکیج آموزشی کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی مرکز بهزیرتیو 

چنین همو سلیمی فرنظر مدرس کارگاه استاد  مریرسبز زیرکه پدوهشگر دوره ی یادگیری تدریس این گارکاه را در مرکز مشاوره و رواندرمانی 

زیرنظر مرکز بهزیرتی جمهوری اسالمی ایران شده و موفق به کرب مدرک آن  استاد حاتمیودر مرکز بهزیرتی رزن زیر نظر استاد سلطانی 

 اس (

 

  زنگینامث اعتماد بث نفس آپرسش
سؤال بوده و هدف آن سنجش    30 یپرسشنامه دارا   نیعزت نفس ساخته شده اس  ا    زانیم یریاندازه گ یبرا زنگیپرسشنامه توسط آ    نیا

 عمل کرد. ریبه صورت ز دیپرسشنامه با ازیبه دس  آوردن امت یعزت نفس  اس . برا زانیم

 خواهد نمود. اف یدر ازیصفر امت ریخ نهیو گز ازیامت 1بله  نهی  گز30  29  23  22  16  11  10  9  5  2  1مورد سؤاالت شماره  در

بله  نهیو گز ازیامت 1 ریخ نهی  گز28  27  26  25  24  21  20  19  18  17  15  14  13  12  8  7  6  4  3مورد سااؤاالت شااماره   در

 واهد کرد. اف یدر ازیصفر امت

 کرب واهد شد. ازی( از امت5/0نمره و میعالم  سؤال و؟( انتخاب گردد ن نهیکه گز یموارد در

س  آوردن امت  یبرا شنامه  مجمو  امت    یکل ازیبه د س سؤاالت را با هم جمع نما  ازاتیپر خواهد  30تا  0ای از دامنه ازیامت نی. ادییتک تک 

 داش . نمرات باالتر نشان دهنده  عزت نفس باالتر شخص پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

ها بدس   هایی که از اجرای پرسشنامه  دادهگیرد. میها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار آوری شده از پرسشنامه   های جمعدر این فصل داده 

 .در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف  SPSSآمد  جمع آوری  کد گذاری و وارد رایانه شد و با استفاده از نر  افزار 

صل ابتدا   صیفی همچون جداول توزیع فراوانی  در قالب آماردر این ف شاخ  نمودارها  تو صیف  های آماری نظیر میانگین و انحراف معیارصو    به تو

  های تحقیقضاایهبه آزمون فر (چندمتغیره و یک متغیره  تحلیل کواریانسپردازیم و سااپس توسااط آمار اسااتنباطی و نتایج به دساا  آمده می

 .خواهیم پرداخ 

 

 :های مربوط بث فرضیث آموزشی یافتث
 

 عزت نفس

 های کنترل و آزمایشآزمون گروهآزمون و پسانحراف معیار نمرات  عزت نفس در پیش: میانگین و 2-4جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 هاگروه     

 هاآزمون

 گروه آزمایش گروه کنترل

تعااداد  

 افراد
 انحراف معیار میانگین

عداد   ت

 افراد
 انحراف معیار میانگین

 34/4 07/18 14 96/4 07/18 14 آزمونپیش

 88/4 21/23 14 18/5 07/18 14 آزمونپس
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آزمون گروه آزمایش و در پیش 07/18آزمون گروه کنترل شود . میانگین نمرات عزت نفس در پیش همانطور که در جدول فوق مشاهده می 

 اس .  21/23ه آزمایش آزمون گروو در پس 07/18باشد. میانگین نمرات عزت نفس در پس آزمون گروه کنترل می 07/18

 
 

 آزمون گروه کنترل و آزمایشآزمون و پس: میانگین نمرات عزت نفس در پیش2-4نمودار 
 

 آمار استنباطی 1-1
 شود. میزوجین شهرستان رزن باعث افزایش عزت نفس های ارتباطی میان فردی موزش مهارتآفرضیه 

ضیه فوق از تحلیل کواریانس یک متغیره     سی فر ضه       برای برر س . قبل از انجا  این تحلیل مفرو شده ا ستفاده  ک های تحلیل کواریانس یا

 گیرد:متغیره مورد بررسی قرار می

 های کنترل و آزمایشدر گروه عزت نفسآزمون آزمون و پسالف. فرض خطی بودن رابطث نمرات پیش

0
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پس آزمونپیش آزمون

کنترل

آزمایش
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 نفسآزمون نمرات عزت آزمون و پس: خط رگرسیون نمرات پیش3-4نمودار شماره 

 

س . بنابراین  عزت نفس  آزمونآزمون و پسشود که رابطه نمرات پیش با توجه به نمودار فوق مشاهده می  در گروه کنترل و آزمایش خطی ا

 گردد.آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش تأیید میآزمون و پسفرض خطی بودن رابطه نمرات پیش

 

 

 ها ب. فرض همگنی واریانس
 رض از آزمون لون استفاده شده که نتیجه آن در جدول زیر آمده اس :برای بررسی این ف

 

 ها(: نتایج آزمون لون )همگنی واریانس7-4جدول شماره 
 

 

 

به جدول فوق  جه     با تو

باالتر  Fداری مقادیر داری مشاهده نگردید. چرا که در همه موارد سطح معنی  ها اجرا شد که تفاوت معنی تر  لون برای تعیین همگنی واریانس 

 شود. ها پذیرفتث میبنابراین فرض همگنی واریانس(. <05/0Pاس . و 05/0از 

 

 های رگرسیون ج. فرض همگنی شیب
در دو گروه کنترل و آزمایش اساا . به این  عزت نفسآزمون  پسآزمون و این فرض به معنی یکرااان بودن رابطه همبرااتگی نمرات پیش

 داری در رابطه آنها در دو گروه یاد شده وجود نداشته باشد.که تفاوت معنی معنی

 

 

 Fمقدار  متغیر وابرته
جه آزادی   در

1 
 2درجه آزادی 

-سااطح معنی

 داری

 11/0 26 1 70/2 عزت نفس
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 های رگرسیون: تحلیل واریانس یک طرفث برای بررسی فرض همگنی شیب8-4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

( بنابراین F )1و  24و =p  022/0=88/0اس  و 05/0بدس  آمده باالتر از  Fداری مقدار شود که سطح معنیبا توجه به جدول فوق مشاهده می

داری نداشاااته و فرض همگنی    در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی   عزت نفسآزمون نمرات آزمون و پسهای رگرسااایون پیش شااایب 

 شود. های رگرسیون تأیید میشیب

 

  تحلیل کواریانس یک متغیره

 بر  افزایش عزت نفس ارتباطیهای موزش مهارت: نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر آ9-4جدول شماره 

داری این مقدار با درجه اس  که سطح معنی   80/70بدس  آمده   Fشود  مقدار  همانطور که در جدول فوق در قرم  اثر گروه مشاهده می  

در دو گروه  عزت نفستوان گف  تفاوت میانگین نمرات    (. بنابراین می F )1و  25و =p   80/70=001/0باشاااد  و می 05/0کمتر از  25و  1آزادی 

عزت نفس زوجین شااهرسااتان رزن   افزایشداری باعث یبه طور معن های ارتباطیموزش مهارتآدار اساا   به طوری که کنترل و آزمایش معنی

 شود.بنابراین فرضیث  تحییق تأیید می  (.   = مجذور اتا73/0درصد اس  و 73شود. با توجه به مجذور اتا مقدار این تأثیر می

 شود. های ارتباطی میان فردی باعث افزایش عزت نفس زوجین شهرستان رزن میآموزش مهارت: 

در دو گروه کنترل و  عزت نفستوان گف  که تفاوت میانگین نمرات     بدسااا  آمده می   Fهمانگونه که مشااااهده گردید با توجه به مقدار           

گردد. این نتیجه با می عزت نفس زوجین بر افزایشداری باعث به طور معنیهای ارتباطی آموزش مهارتدار اسااا   به طوری که آزمایش معنی

(پور محراانی  1391( شااهرسااتانی وهمکارانو 1390(.خرااروی وهمکارانو1389جعفری و(  1387پور دهقان و همکاران وهای نتایج پدوهش

 همروس . (2010بوب الولیر و همکاران و  (2010همکاران و کنزاد و(  1390لطیفی و همکاران و(1391کلووری وفتحی آشتیانی و

ملی برای باال بردن عزت نفس در زوجین اساا   ومحیط نقش تأثیر گذار در شااکل می توان اینگونه تبیین نمود که مهارت های ارتباطی عا

 عزت گیری عزت نفس دارد. وعزت نفس حاصاال مبادله رفتارهای پاداش بخش منبعث از مهارت های میان فردی اساا . از نظر الیس اهمی  

 های ارتباطی نیز تاثیر بپذیرد. باتواند از مهارتخود می اس . و این  شخصی    عملکرد و یافته سازش  رشد  با آن تنگاتنگ رابطة از ناشی  نفس

ران  اعمال و رفتار با آن ارتباط و نفس عزت اهمی  به توجه  با عضو  کند احراس  فرد شود می باعث نفس خانوادگی  عزت بعد در خصوصا   ان

تواند در به وجود آمدن این احراس مفید و  درس  می  ی برقرار نمودن ارتباطاس . پس شیوه   احترا  برخوردار و محب  از و خود خانواده ارزش

 مهم قلمداد شود.

رلط نتیجه میدر صوص مهارت مهارت بر توان گف  که ت رین فردی های زندگی و بخ  دقیقاً را خود فرد که شود می باعث های ارتباطی ب

 و شناسایی کرده   را خود روزمره هایاسترس  و منفی هایهیجان کند  ایجاد وی با مؤثری و روابط کرده درک را خویش همرر  بتواند بشناسد   

 هایمهارت همچنین  کند. اتخاذ را مناسبی  هایتصمیم  در نتیجه و کرده حل را خود مشکالت  مؤثر هایشیوه  به و درآورد کنترل تح  را آنها

-سطح  معنی 

 داری

 ماااقااادار  

F 

مااااربااااع  

 میانگین

درجااااااه 

 آزادی
 تأثیرات مجمو  مربعات

 عزت نفس  گروه   * 059/0 1 059/0 022/0 88/0

 خطا 31/65 24 72/2  

 کل 12776 28 -

Partial Eta 

Squared 
-ساااطح معنی  

 داری
Fمقدار 

مااااربااااع 

 میانگین

درجااه 

 آزادی

مااجاامااو     

 مربعات
 تأثیرات

 (های ارتباطیموزش مهارتآ)اثر گروه  14/185 1 14/185 80/70 001/0 73/0

 خطا 37/65 25 61/2   

 کل 12776 28 -
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تواند سهم  می فردی بین ارتباطات روی هم رفته  بهبودنپذیرد.  پردازش بدون را اطالعات و نکرده فکر ایکلیشه  که فرد شود می باعث ارتباطی

رضای    افزایش باعث شود. در واقع در بریاری از مواقع  آنچه که  افزایش  به منجر که در نهای  باشد  داشته  فردی بین تعارضات  حل بزرگی در

از  دوری رف  و آمدهای دوسااتانه و فامیلی  عهد  به وفای شاازبانی  خو صااداق   خوشاارویی  محب   شااود اختالفات می کاهش و زناشااویی

 شوند.های ارتباطی بین فردی آموزش داده میگیر شدن و... اس  که همه اینها در آموزش مهارتگوشه

-  

 پیشنهادهای 

نفس ین؛ های ارتباطی در زندگی مشااترک و به ویده در امر عزتگردد که با توجه به اهمی  موضااو  مهارتپیشاانهاد می -

 ریزی نمایند.هایی اجباری پیش از ازدواج برای زوجین برنامههایی را به عنوان دورهران کالساندکادس 

های ها و پمفل های مربوطه ومراکز بهداشاا   بهزیرااتی و...( اقدا  به طراحی و چاا کتاب گردد که ارگانپیشاانهاد می -

 های ارتباطی نمایند.آموزشی در مورد مهارت

های ارتباطی در گردد که در مراکز مربوطه  پیش از طالق گرفتن زوجین  مهارتهای ارتباطی؛ پیشااانهاد میتبا توجه به اهمی  مهار

 قالب جلرات مشاوره آموزش داده شود
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خانواده زنان متأهل.فصلنامه مشاوره و وروان درمانی ( اثر بخشی آموزش معنا محور بر عملکرد 1385اعتمادی,نرگس,نوابی نداد. احمدیو

 209-321خانواده

 

 فصلنامثازدواج   از پس زناشویی رضای  بر افزایش ازدواج از پیش ارتباطی هایمهارت آموزش بخشی اثر (. بررسی1389جعفری  علیرضا و

 . 33  شماره رفتاری علوم

 بر گراکثرت خانواده ارتباطی الگوی آموزش (. اثربخشی1390حرین. کالنتری  مهرداد وخرروی  صدراله. نشاط دوس   حمیدطاهر. مولوی  

 اول. شماره پانزدهم  سال  هرمزگان پزشکی مجلثزوجین   زندگی از رضای 

مشاوره وروان ( اثر بخشی آموزش اسناد بر افزایش گذش  وبهبود اسناد مرئولی  زوجین .فصلنامه 1391خجرته مهر. رضا.قندانیان مهری.و

 423-440(4و1درمانی خانواده

 تهران.انتشارات پیا  نور(روان شناسی تربیتی.1368سییف.علی اکبرو 

بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای (. پیش1391شهرستانی  ملیحه. دوستکا   محرن. رهباردار  حمید. مشهدی  علی و

  سال چهار   شماره فصلنامث علمی پژوهشی زن و فرهنگارتباطی و صمیمی  زناشویی در زنان متقاضی طالق و عادی شهر مشهد  

 چهاردهم.

گرگان. مجله تحقیقات نظا   های زندگی بر عزت نفس وکاهش خشون  خانگی علیه زنان شهر(.تأثیر آموزش مهارت1390مرضیه لطیفیو 

 1392سالم .سال هشتم. شماره ششم .بهمن واسفن

 (نقش پدر در تربی  :امیری1381قائمی  علی.و

های زندگی وتعارضات زناشویی با بهداش  روانی در زوجین: فصلنامه مشاوره وروان درمانی ( رابطه مهارت1391کرمی.زکیی. علیخانی مصطفیو

 461-473خانواده

ن. محمد. رابطه بین عزت نفس ورضای  زناشویی معلمان مدارس راهنمای. فصلنامه روان شناسی کاربردی سال دو  شماره پور دهقا

 701-712جهار

 

(پیش بینی رضای  مندی زناشویی از روی متغییر های باور های ارتباطی وصمیم  زناشویی 1391پورمحرنی کلووری, فرشته.فتحی. آشتیانیو

 ق وعادی شهر مشهد.فصلنامه علمی وپدوهشی زن وفرهنگ سال چهار . شماره چهاردهمدر زنان متقاظی طال
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