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 Background and Purpose: The first and most important issue of hearing-impaired children is 

communication problems because they are often unable to interact with peers and adults. The purpose 

of the present study is to evaluate the effectiveness of communication skills training on interpersonal 

relationship, resilience, and stress in people with hearing impairment. 

Method: The research method is quasi-experimental with pretest-posttest design with experimental 

and control group. The statistical population of the study consisted of deaf people with the mean age 

of 15 years in Tehran in the academic year of 2018. 30 subjects were selected by convenience 

sampling method and were randomly divided into experimental and control groups. The effective 

communication skills training program was administered to the experimental group for ten 90 min 

sessions but the control group did not receive any intervention. Interpersonal Skills Questionnaire 

(Matson, 1983), Resiliency (Connor & Davidson, 1) and Perceived Stress Questionnaire (Cohen, 

1983) were used as research tools. 

Results: The results of univariate analysis of covariance showed that effective communication skills 

training were effective on interpersonal relationships (P = 0.01, F = 26.29), resilience (P = 0.03, F = 

5.27) and stress in (P = 0.01, F = 22.60) hearing impaired children, so that this intervention was able 

to increase interpersonal relationships and resiliency in the experimental group, and reduce their 

stress levels. 

Conclusion: The results of the present study showed that the communication skills program training 

was able to prepare the experimental group for effective coping with interpersonal problems and 

reinforce the psychological need for communication and belonging.  
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 01/00/79دریافت شده: 

 01/19/79پذیرفته شده: 

 01/02/79منتشر شده: 

اط در برقراری ارتبمشکلات  ،مسئله این کودکان نیتررسد که نخستین و مهمدر بررسی کودکان با آسیب شنوایی به نظر می زمینه و هدف: 

 اجتماعی یهامهارت و عاطفی یافتگیشساز و نیستند گسالانربز و همسالان با متقابل و اجتماعی رابطه ایجاد به قادر اغلب ؛ زیرا آنهااست

ارتباط مؤثر بر روابط برقاری های ؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی کارآمدی آموزش مهارتاست روروبه یادیز یدشوار با آنان

 شنوا است.آوری و تنیدگی افراد کمفردی تاببین

گروه آزمایش و گواه است. از جامعه آماری پژوهش  آزمون، باپس-آزمونآزمایشی، از نوع طرح پیشروش پژوهش حاضر نیمه روش:

نفر انتخاب و به  91 گیری در دسترس تعدادبود با روش نمونه 0979سال شهر تهران در سال  01میانگین سنی شنوا با که شامل افراد کم

برای  ایدقیقه 71جلسه  01مؤثر در  ارتباط برقراری هایصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. برنامه آموزشی مهارت

آوری (، تاب0799فردی )ماتسون، بین هایاز پرسشنامه مهارتای را دریافت نکرد. گروه آزمایش اجرا شد ولی گروه گواه هیچ مداخله

 استفاده شد. های پژوهش( به عنوان ابزار0799( و پرسشنامه تنیدگی )کوهن، 2119)کانر و دیویدسون، 

 ،P=10/1فردی )ارتباط مؤثر بر روابط بین برقراری هایمتغیره نشان داد آموزش مهارتتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکن ها:یافته

27/22=Fتاب ،)( 19/1آوری=P،29/1=F( و همچنین تنیدگی )10/1=P،21/22=F )؛ به طوری که این مداخله شنوا مؤثر استجوانان کمنو

 ی را در گروه آزمایش افزایش، و سطح تنیدگی آنها را کاهش دهد.آورابتفردی و توانسته است روابط بین

روه آزمایش افراد گ است های ارتباطی آموزش داده شده در این پژوهش توانستهبرنامه مهارت دادنتایج پژوهش حاضر نشان  گیری:نتیجه

قویت کند؛ و داشتن را در آنها تارتباط و تعلق  برقراری نیاز روانی به احساس آماده کند؛فردی روابط بین مشکلاتمؤثر با  رویاروییرا برای 

 منجر شود.آنها آوری و تاب ،فردیتقویت روابط بین ،تنیدگیسطح کاهش  در نهایت به
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 مقدمه
و بزرگ کردن او یکی از  0داشتتتتن یتک کودک بتا آستتتیب شتتتنوایی

(. 0تواند متحمل شتتود )تجاربی استتت که یک خانواده می آورترینتنش

(. شیوع این 2حسی در جهان است ) آستیب نیترعیآستیب شتنوایی، شتا

( و در 9تولد زنده بوده ) 0111هر در 1تا  2عتارضتتته در نوزادان حتدود 

تولد زنده استتت  0111هردر  21ایران، بر استتاس آمارهای موجود حدود 

 مادرزادی و اکتسابی در یهابیترین آس(. آسیب شنوایی یکی از مهم1)

در مقایسته با کودکان شنوا، در معر   2کودکان استت. کودکان ناشتنوا

(؛ بنتابراین افرادی کتته از این حس محروم 1) خطر بیشتتتتری قرار دارنتد

ه خواهند مواج زیادی بسته به شدت آسیب، ها و مشکلاتهستند با سختی

زبان اشاره در بهبودی سلامت روانی افراد دارای  تسلط کامل برالبته  .بود

مهم برای ارتباط بهتر در محیط  یهااملآستیب شنوایی مؤثر است و از ع

شتتنوا، به دلیل ناتوانی در افراد کم (.2و محل تحصتیل استتت ) ،خانه، کار

الات ، احتمال ایجاد اختلیتیکفایدر برقراری ارتباط مطلوب و احستتاس ب

(. در واقع کمبود 9) ابدییافزایش مدر مقایسه با افراد شنوا،  یشناختروان

ترین مشتتتکلی استتتت که افراد کنندهاحتمالاً ناتوان های اجتماعیمهارت

ست ، اختلال ناهمگنی اآسیب شنوایید. شتنوا ممکن است داشته باشنکم

، ستو شناختی ا ،گسترده در تحول اجتماعی، عاطفیکه دارای تأثیرات 

 یهابیاز افراد با آسیب شنوایی دارای آس چهارمکیدود بدین ترتیب ح

ای به برقراری ارتباط مؤثر با اعض عیدستترستی سراضتافی بوده و نیازمند 

 باخانواده و همستتالان هستتتند و همچنین اراده خدمات تخصتتصتتی به آنها 

 (.9ضروری است )های مختلف ارتباطی استفاده از روش

شتتنوا، ناتوانی در برقراری روابط یکی از مشتتخصتتات بارز افراد کم

حواس  ، زیرا(01و  7بخش با ستتایر افراد جامعه استتت )مؤثر و رضتتایت

های دریافت اطلاعات و تبادل و ارتباط با محیط هستتتتند، انستتتان دروازه

انکار  یرقابلغ ،روانی افراد -بنابراین تأثیر فقدان آنها بر وضعیت اجتماعی

 شتتدن اجتماعی فرایند شتتنوایی مشتتکل که آنجا از(. در واقع 00استتت )

 هایآورترین آستتیبتنش از یکی و دهدمی قرار منفیتأثیر تحت را فرد

 تحول در تأخیر با شنوایی، نارسایی دارای کودکان بنابراین ،است حسی

 ایجاد به قادر اغلب و هستتتتند مواجه اجتماعی و، ارتباطیشتتتناختی، 

                                                           
1. Hearing impairment 

2. Deaf children 

3. Self confidence 

و در نتیجه  نیستتتتند گستتتالانربز و همستتتالان با متقابل اجتماعی رابطه

روبه  عمده دشواری با آنان اجتماعی وریکنش و عاطفی یافتگیشازس

اند کودکان ناشتتتنوا در تعاملات مطالعات نشتتتان داده (.02) استتتت رو

در مقایستته ابا همستتالان شتتنوا و یا حتی اجتماعی مشتتکلات بیشتتتری را 

ه ب باید توجه داشت در برخی از موارد کنند. همچنینتجربه میشتنوا، کم

 کودکان وتوسط دیگران سوی درخواست شروع روابط از  زیاد،احتمال 

که نشان از کمبود اعتماد به  (09شتود )شتنوا و ناشتوا رد مینوجوانان کم

 یهاکمبود مهارتنتیجه این که  آنها دارد. 1و ستتتطح حرمت خود 9خود

 و همچنین کاهش ستتطح روابط اجتماعی و دوستتتانه به دیگران ارتباطی

منجر  در آنهاقابل ملاحظه  1تواند به عدم ستتازش، پریشتتانی و تنیدگیمی

 (.02)شود 

اند تعریف توعنوان نتیجه تعار  بین فرد و محیط میتنیتدگی که به

رود وجود عامل در واقع انتظار می ؛شود گاهی در درون افراد ریشه دارد

. شود منجر فزاینده نقص شنوایی در افراد مبتلا به ایجاد تنش و فشار روانی

 تواند گویای وجودمیوجود رفتارهایی مانند پرخاشتتتگری و انزوا طلبی 

تنیدگی در افراد ناشنوا باشد. در این راستا برخی شواهد پژوهشی گویای 

ی از شتتنوایی هستتتند. گروهدار بین تنیدگی و کموجود رابطه مثبت معنی

 مشتکلات سلامت که رستیدند به این نتیجه پژوهشتگران در مطالعه خود

استتت، و  افراد شتتنوا از بیشتتتر شتتنواکم افراد در تنیدگی جمله از روانی

 فرد مبتلا نیز روانی مشکلات باشتد بیشتتر شتدت آستیب شتنوایی هرچه

 (.01شود )می بیشتر

نوا را در شرستد یک ویژگی شتخصیتی که بتواند افراد کمبه نظر می

یش ببرد، پبا شترایط نامطلوب به سمت شکوفایی و نمویافتگی  رویارویی

افزایش قتدرت تحمل و  آوری نته فقطاستتتت. مفهوم تتاب 2آوریتتاب

 ،از آن ترکه مهم ،با مشکل است مواجههشنوا در یافتگی افراد کمسازش

خشد ببه افراد توانایی می این سازهحفظ ستلامت روان و ارتقا  آن است. 

ه بدون اینک ،ملایمات زندگی و شتتتغلی روبرو شتتتوندتا با مشتتتکلات و نا

و  شتتکوفاییبرای  ها را فرصتتتیدچارآستتیب شتتوند و حتی این موقعیت

4. Self esteem 

5. Stress 
6. Resilience 
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 0(. بنا به نظر بندورا01شتتخصتتیت خود مورد استتتفاده قرار دهند ) تحول

 ،آور از طریق فرآیندهای چهارگانه شناختی، عاطفی، انگیزشیافراد تاب

عنوان به های زندگیکشتتتاکشکننتد. این افراد بته رفتتار می ،و انتختابی

هایت در نو  ،، بتا حتداقتل تنیتدگی، حداکثر انگیزهتحولفرصتتتتی برای 

فراد کنند. بدین ترتیب انگاه می ،مجدد زندگی یدهازمانفرصتی برای س

(. 02پذیر هستتتند )آور در مواجهه با شتترایط زندگی، پویا و انعطافتاب

جلوگیری کرده و  آورافراد تاب درشناختی آوری از مشتکلات روانتاب

ون مصتت آفرین،لهای مشتتکشتتناختی رویدادروان اتآنها را در برابر تأثیر

توانایی پایداری  همچنین به توانآوری را میتابسازه (. 09دارد )نگه می

 (09) کردشکننده زندگی معرفی درهم هایکشتاکشو مقاومت در برابر 

ل روانی و معنوی در مقاب -قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستتتتی به کته

نوعی ترمیم خود استتت که با  اشتتاره دارد و در واقع زیآمشتترایط مخاطره

به نظر (. 07و شتتتناختی همراه استتتت ) ،پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی

های برقراری ارتباط اجتماعی آوری در ایجاد و حفظ مهارترسد تابمی

ر توانند تنش ایجاد شده دآور به راحتی میبستیار مؤثر است و افراد تاب

ه به این که افراد با آستتتیب روابط بتا دیگران را متدیریتت کننتد. بتا توج

های ارتباطی بستتته به شتتدت اختلال، دارای مشتتکلات شتتنوایی در مهارت

ین شناختی نیز در آنها نیز پایهای روانزیادی هستند بنابراین سطح مهارت

 آوری در افراد با آسیب شنوایی(. نتیجه این که تقویت تاب09-00است )

ردی کمک فدر آنها در روتبط بین نایافتگیتواند به تقویت تحمل کاممی

 کند.

زندگی و یا  آورشپاستتتر فرد به حوادن تن لتهیوستتتآوری بتهتتاب

(. مالدینگ و همکاران 21شود )مستتمر با تنیدگی مشخص میرویارویی 

 .آوری، مدیریت تنیدگی است( معتقدند مشخصه ذاتی و درونی تاب20)

اند، در ارتباط با گیری مشتتتخص در زندگیآور دارای جهتتافراد تتاب

و  ،هستتتتند بالایی دارای قدرت درونی ،گرانه دارنددیگران نقش حمایت

کنند. در مجموع پژوهشتتتگران معتقدند افراد تجربه می را کمتر تنیتدگی

با همستتتالان،  مطلوبهای مشتتتترکی مانند روابط آور دارای ویژگیتاب

                                                           
2. Bandura 

اتر رضایت سطوح بالو (، 22جدیت در کار، مهارت حل مسئله اثربخش )

رود ( هستند. بر اساس شواهد پژوهشی انتظار می29از زندگی و شتادی )

شتتتنوا آوری در افراد در معر  خطر متانند افراد کموجود ویژگی تتاب

ی های اجتماعیافتگی و کاهش ستتتطح آستتتیببه بهبود ستتتازشتواند می

 (.22روانی منجر شود )

های ارتباطی و مهارتمطتالعتات زیادی درباره تأثیر و نقش آموزش 

ه های مختلف انجام شدهای مهم تحولی افراد با ویژگیاجتماعی بر کنش

درباره  (21) خانزاده و ندادیباغبان وحیدی، حسین پژوهشاستت، مانند: 

بر  مؤثری برقراری ارتبتتاط هتتامهتتارت آموزش تتتأثیراثتربتخش بودن 

اثربخشتتی  هدربار( 21)پشتتت یافته و پاشتتا  شتتناختی؛های روانشتتاخص

ی و ارتبتتاط یهتتاارتبتتاط مؤثر بر بهبود مهتتارت یهتتاآموزش مهتتارت

( مبنی بر 22؛ رنجبر و همکاران )خودکارآمدی عمومی نوجوانان ناشتتتنوا

 آموزان مبتلا به آسیب شنوایی با دریافتدانششت افزایش میزان خودپندا

 یزیارتباطی؛ ستتیمیاریان، ستتیمیاریان، و تدریس تبر یهاآموزش مهارت

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش یافتن اضتتتطراب  درباره( 29)

 یای فرد و بهارفردی؛ حیتدر پور، دوکتانتهاجتمتاعی و بهبود روابط بین

ی برقرار یهابا دریافت آموزش مهارتحرمت خود  افزایشمبنی بر  (29)

مختلف نشتتتان دادند که آموزش  همچنین نتتایج مطالعات. ارتبتاط مؤثر

(، 27اجتماعی ) یهاارتقا  ستتطح مهارتتواند به می های ارتباطیمهارت

(، کتتاهش 90فردی )روابط بینافزایش (، 91رشتتتد عتتاطفی اجتمتتاعی )

شتتت خودپندا بالا بردن ستتطح (،99ستتلامت روانی )بهبود (، 92تنیدگی )

موزش منجر شتتتود؛ امتا درباره تأثیر آ (91) یآورتتاب و ارتقتای (،91)

طح ستتبر بهبود و ارتقای  افراد ناشتتنواه ارتباط مؤثر بی برقرارهای مهارت

ات شنوا در ایران، مطالعافراد کمشتناختی و کیفیت زندگی ستلامت روان

پژوهش حاضتتر درصتتدد  ای انجام نشتتده استتت. بدین ترتیبگستتترده

باط ارت برقراری هایگویی به این سؤال است که آیا آموزش مهارتپاسر

نوا تأثیر شو تنیدگی افراد کم ،آوری، میزان تابفردیمؤثر در روابط بین

 دارد؟
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 روش
روش پژوهش حاضتتتر نیمه: کنندگانالف( طرح پژوهش و شرررکت

آزمون با گروه آزمایش و گواه پس-آزمونآزمایشتتی، از نوع طرح پیش

شتتنوایان با میانگین کم استتت. از جامعه آماری پژوهش که شتتامل تمامی

نفر با  91ای به حجم ، نمونهبود 0979ستال شتهر تهران در سال  01ستنی 

روه و در دو گ ،صورت تصادفی انتخابگیری در دستترس بهروش نمونه

نفر( جایدهی شدند. معیارهای ورود شامل  01نفر( و گواه ) 01آزمایشی )

، عدم دیگر توانیناتوانی یا کمسواد کافی خواندن و نوشتن، عدم وجود 

، و سطح آسب شنوایی در حد متوسط وجود هرگونه مشکل روانی خاص

و شترایط خرو  از نمونه پژوهش شامل  بل(دستی 91تا  91)یعنی تقریباً 

 ارتباطهای برقراری غیبت بیش از دو جلسته در جلسات آموزش مهارت

، و انجام ندادن مؤثر، عتدم تمایل جهت ادامه دادن جلستتتات آموزشتتتی

ر لازم به ذک بود.آموزشی ها و تمرینات مربوطه در جلستات عملالدستتور

نفر را  9کنندگان گروه آزمایش را زن و نفر از شتتترکت 9تعداد استتتت 

  دادند.میتشکیل  نفر را مرد 01نفر را زن و  1و در گروه گواه،  ،مرد

 ب( ابزار 

این پرستتشتتنامه توستتط کانر و  :0آوری کانر و دیویدستتونمقیاس تاب .0

در یک مقیاس لیکرتی بین صفر گویه  21( با 2119دیویدستون در سال )

 یآور)کاملاً نادرستت( تا پنج )همیشه درست( جهت سنجش میزان تاب

و حداکثر  1آوری آزمودنی در این مقیاس تاب حداقل نمرهتهیته شتتتد. 

 مجموع امه،پرستتشتتن کلی امتیاز آوردن به دستتت برایاستتت.  011نمره 

 بالاتر امتیاز این چه هر باید با هم جمع شتتوند. ستتؤالات همه امتیازات

برعکس.  و خواهد دهندهپاسر فرد بیشتر یآورتاب میزان بیانگر باشتد،

تأیید شتتتده از ایران  خار  هتایپژوهشروایی و پتایتایی این آزمون در 

این  کرونباخ( ضریب آلفای 09(. کانر و دیویدسون )09به نقل از  است )

( تا r= 91/1از ) یاهمبستگی درونی بین عوامل را در دامنه، 97/1 ابزار را

(91/1 =r)،  پایایی،عنوان شتتتاخصتتتی از را به 99/1ضتتتریب بازآزمایی 

 99/1) 2رویی کوباسابا ابزار سخت ی راآورهمبستتگی مثبت مقیاس تاب

=r9( و مقیاس حمایت اجتماعی شیهان (92/1 =r) ان شاخصی از رابه عنو

                                                           
1. The Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC) 

2. Kobasa Hardiness Measure 

3. Sheehan Social Support Scale 

4. Perceived Stress Scale 

ادراک  تنیدگیبا مقیاس را همبستتتگی منفی این مقیاس  و ،روایی همگرا

 1یهانتنیدگی شتتنستتبت به  یریپذبی( و مقیاس آستتr= -92/1) 1شتتده

(92/1- =rبه ) گزارش کردند. در ایران واگرا، عنوان شتاخصی از روایی

گزارش  97/1مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر  اعتبارتعیین 

نیز اعتبار ( 99(. در پژوهش سامانی، جوکار و صحراگرد )92شده است )

 آمد.دستتتتبه 99/1ضتتتریب آلفای کرونباخ  با استتتتفاده ازاین مقیتاس 

پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق محاسبه  همچنین ضتریب اعتبار این

 به دست آمد که بسیار مطلوب است. 70/1اخ ضریب آلفای کرونب

شده پرسشنامه تنیدگی ادراک :کوهن 2شدهادراک پرستشنامه تنیدگی .2

لیکرتی  گویه 01توسط کوهن و همکاران در قالب  0799کوهن در سال 

و خیلی زیتتاد( بتتا ترتیتب نمره ،ای )هیچ، کم، متوستتتط، زیتتاددرجتهپنج

ده تهیه شتتافراد با هدف بررستتی میزان تنیدگی از صتتفر تا چهار  گذاری

های این پرستتتشتتنامه افکار و احستتاستتتات افراد را درباره چالش استتت.

آور زندگی مشتتتکلات تنشکنار آمدن با و ، غلبته، مهتارگری ،آورشتن

تنیدگی فرد را  میزان ،آزمون این از حاصتتل نمرات مجموعستتنجد. می

ضتترایب پایایی همستتانی درونی مقیاس از طریق ضتتریب دهد. نشتتان می

 همسانیآمده است. دستبه 92/1تا  91/1ای از آلفای کرونباخ در دامنه

 .(99) گزارش شتده است 91/1کرونباخ  آلفا آزمون با روش این درونی

 به روش را آزمون این درونی همستتانی جزایری اصتتغری، و ستتعادت،

 اند.کرده محاسبه 91/1 دانشتجویان از نفر 911 روی بر کرونباخی آلفا

 و، ستتازه عاملی، تحلیل یهاروش به پرستتشتتنامه این روایی همچنین

 (.97است ) قرار گرفته دییتأ مورد محتوایی

این پرسشنامه توسط  :9فردی ماتسونهای روابط بینپرستشتنامه مهارت .9

زیرمقیاس  1در قالب  گویه 22با داشتن  0799ماتسون و همکاران در سال 

ستاله ستاخته شد. نسخه  09تا  1های اجتماعی افراد برای ستنجش مهارت

 1)هرگز( تا  0ای بین است که در دامنه گویه 12ایرانی این مقیاس شامل 

شتتود. با جمع نمرات تمامی عبارات، یک نمره گذاری می)همیشتته( نمره

ید. آبه دست می ،ست( که بیانگر مهارت اجتماعی فرد ا291تا  12کلی )

 سنجی، پایایی بالایاند که این مقیاس از ثبات روانها نشتان دادهپژوهش

5. Sheehan Stress Vulnerability Scale 

6. Perceived Stress Scale (PSS) 

7. Interpersonal communication skills questionnaire Matson 
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و روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است. برای تعیین روایی  ،بازآزمایی

این مقیاس در جمعیت ایرانی از روش آماری تحلیل عوامل استتتفاده شتتد 

این مقیاس با  اعتبارشد. بررسی  گزارش 90/1تا  92/1بین  یاکه در دامنه

استتتفاده از ضتتریب آلفای کرونباخ و تصتتنیف انجام شتتد که برای کل 

 92/1مقیاس مقدار ضتتریب آلفای کرونباخ و تصتتنیف یکستتان و برابر با 

نیز ( 11خانزاده )در پژوهش یگانه و حستتینهمچنین (. 11گزارش شتتد )

 رش شد.گزا 29/1برابر با  این ابزار ضریب همسانی درونی

مورد  ارتباط مؤثر های برقراریمهارت برنامه: ایج( برنرامره مردا له

رادفر  مهارت ارتباط مؤثرمنابعی مانند برگرفته از  استتتفاده در این مطالعه،

زنتتدگی فتی،  هتتای(، و راهنمتتای آموزش مهتتارت10و هتمتکتتاران )

جلستته  01( استتت. این آموزش در 12زاده )محمدخانی، موتابی، و کاظم

ترجم مکمک با  بار کیای انجام گرفت که هر جلستتته هفتهای دقیقه 71

، خلاصتتته 0انجام شتتد. در جدول  شتتنواکمافراد برای برقراری ارتباط با 

 کار گرفته شده در این مطالعه اراده شده است.ای بهمحتوای برنامه مداخله

 
 

 ارتباط مؤثر های برقراری:  لاصه جلسات برنامه یادگیری مهارت1جدول 

 محتوای جلسات جلسات

 معارفه و اخذ رضایت از هریک افراد نمونه یکم

 دوم
ه عنوان بمهارت ارتباط مؤثر  کلی دربارهتوضیح و  ،هاهای زندگی و نام بردن آنها و توضیح مختصر از هریک مؤلفههای مهارتآشنایی با مؤلفه ،های زندگیآشنایی با مهارت

 موضوع اصلی پژوهش

 و غیرکلامی های کلامیآشنایی با مهارتها، و احساسات و خواسته های صریح بیانبررسی شیوه ،تعریف ارتباط مؤثر و عوامل مؤثر بر آن ،های برقراری ارتباطآشنایی با روش سوم

 چهارم
 آموزش ، وآموزش تأیید یا تصدیق کردن در هنگام گوش دادن ،آموزش برقراری ارتباط چشمی در مواقع گوش دادن ،تعریف گوش دادن فعال ،آموزش مهارت گوش دادن

 هاطرح سؤال از میان گفته

 آرامش ذهن و جسم و آموزش فنون تنیدگیآموزش مدیریت  پنجم

 های متفاوت باشدآموزش پیام واضح، پیامی که بدون برداشت و پیامی که بدون کنایه باشد؛ ،آموزش پیام مستقیم ؛آموزش بیان مؤثر ششم

 فاصله مکانی و فیزیکی بین ما و دیگرانآموزش رعایت  و و رفتار؛ ،آموزش و شناسایی حرکات بدن شامل چهره، ژست ؛های ارتباط پیشرفتهمهارت هفتم

 افرادمعرفی انواع حریم مکانی ، وفاصله مکانی و فیزیکی آشنایی با ،ی مکانی و فیزیکیفاصله آشنایی با هشتم

 شناسایی احساس دیگران، و شناسایی احساسات خود ،ورزیجردت هایآموزش مهارت نهم

 آزمون از هردو گروه آزمایش و گواهگیری نهایی از جلسات آموزش، گرفتن پسنتیجه ،مطالب آموزش داده شده یبندخلاصه و جمع دهم

 

متنتظتور اجترای پتتژوهتتش، پس از بتته :د( روش اجررای پرژوهرش

، اختتذ مجوزهتتای اداری و علمی، هتتای لتتازم بتتا مراکز مرتبطهمتتاهنگی

نامه آگاهانه از افراد مشارکتو کستب رضایت ،پژوهش دربارهتوضتیح 

ارتبتتاط مؤثر توستتتط  هتتای برقراریکننتتده، پروتکتتل آموزش مهتتارت

نویستتتنتدگان این مقاله و با کمک مترجم ناشتتتنوایان به گروه آزمایش، 

آموزشتتی از تاریر شتتانزدهم  اجرای مداخلهآموزش داده شتتد. شتتروع 

در روزهای جلستتته(  0ای )هر هفته دقیقه 71جلستتته 01در  متاهنیفرورد

در تاریر هفدهم  جلستتات مداخله و مؤستتستته ناشتتنوایان بودپنجشتتنبه در 

جهت رعایت اخلاق در لازم به ذکر استتتت که  .یافت انیپا 0979خرداد 

و  دهش برای شرکت در برنامه مداخله کسبافراد نمونه رضایت  ،پژوهش

ن به هر دو گروه اطمینان شدند. همچنی آگاه اجرای آن،مراحل  تمامیاز 

ماند و نیازی به در  نام نیست. داده شد که اطلاعات آنها محرمانه باقی می

اطمینان داده شتتتد که آنان نیز پس از اتمام فرایند نیز به افراد گروه گواه 

 . کرداین مداخلات را دریافت خواهند  ،پژوهشی

انگین می توصیفیار آمهای ها از شاخصوتحلیل دادهبرای تجزیهدر پایان 

یکراهه در آزمون تحلیل کوواریانس  همچنین و و انحراف استتتتتانتدارد

 SPSSافزار ها با استفاده از نرماستفاده شد. تمامی تحلیلستطح استنباطی 

 انجام شد. 29نسخه 

 هاافتهی

آزمون متغیرهای پس-آزمونمیتانگین و انحراف استتتتاندارد نمرات پیش

اراده شتتتده استتتت.  2 آزمتایش و گواه در جتدولدو گروه در پژوهش 

( K-SZاستتتمیرنف )-همچنین در این جتدول نتایج آزمون کالموگروف
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ا ها گزارش شده است. ببرای بررستی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه

اسمیرنف برای تمامی _آزمون کالموگروف zآماره  ،توجه به این جدول

متغیرها  وان نتیجه گرفت که توزیع اینتمی؛ بنابراین ستیمتغیرها معنادار ن

 است. نرمال 
 

 نفر( 03آزمون در دو گروه آزمایش و گواه )تعداد: پس-آزموننمرات پیشی فیتوصی شا ص ها: 2 جدول

 مرحله متغیر
 گروه گواه گروه آزمایش

 K-SZ P انحراف معیار میانگین K-SZ P انحراف معیار میانگین

 211/1 000/1 71/09 11/21 170/1 210/1 91/01 99/19 آزمونپیش روابط بین فردی

 211/1 091/1 11/02 19/17 171/1 211/1 22/01 21/29 آزمونپس 

 211/1 179/1 91/02 09/20 211/1 021/1 12/01 91/22 آزمونشیپ یآورتاب

 211/1 099/1 22/00 09/20 211/1 090/1 97/02 19/22 آزمونپس 

 211/1 029/1 11/9 19/29 211/1 029/1 19/1 21/91 آزمونشیپ تنیدگی

 211/1 020/1 11/9 29/91 211/1 012/1 20/1 91/21 آزمونپس 

 

هتتای ارتبتتاط مؤثر بر روابط جهتتت بررستتتی نقش آموزش مهتتارت

 راهتتهکیتتشتتتنوا از آزمون تحلیتتل کوواریتتانس جوانتتان کمنوفردی بین

زمون و آاستتفاده شتد. نتایج آزمون بررسی همگنی شیب رگرسیون پیش

فردی در گروه آزمایش و گواه نشتان داد که شیب آزمون روابط بینپس

. نتایج (F=719/201 و P=191/1رگرستیون در هر دو گروه برابر استت )

ر فردی دآزمون لوین جهتت بررستتتی همگنی واریتانس متغیر روابط بین

ها برابر استتتت فردی در گروهبین نشتتتان داد که واریانس روابط هاگروه

(212/1 =F  209/1و =P.)  یره متغنتایج تحلیل کوواریانس تک، 9در جدول

ش گزار فردیآزمون بر استتاس روابط بینجهت تفاوت دو گروه در مرحله پس

 شده است.

 
 فردیآزمون بر اساس روابط بینمتغیره جهت تفاوت دو گروه در مرحله پس: نتایج تحلیل کوواریانس تک0جدول

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 117/1 111/1 911/102 990/9111 0 990/9111 آزمونپیش

  111/1 799/29 901/290 0 901/290 عضویت گروهی

    299/9 0 999/229 خطا

 

آزمون فردی در پسروابط بین Fبتا توجته بته جدول فوق آماره 

دهد دار استت و این نشان میمعنی 111/1( استت که در ستطح 799/29)

د. دار وجود دارفردی تفتتاوت معنیکته بین دو گروه در میزان روابط بین

 Fدهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است. آماره اندازه اثر نیز نشان می

 111/1( استتتت که در ستتتطح 911/102فردی نیز )بین آزمون روابطپیش

اری بر دآزمون تأثیر معنیدهد که پیشدار استت. این یافته نشان میمعنی

توان گفت که آموزش آزمون دارد. بتا توجته بته این یافته مینمرات پس

فردی افراد ش موجب افزایش مهارت روابط بیناراده شتتتده در این پژوه

 شده است.شنوا کم

ارتباط مؤثر بر  برقراری هتایجهتت بررستتتی نقش آموزش مهتارت

شتتتنوا از آزمون تحلیتتل کوواریتتانس جوانتتان کمنوآوری میزان تتتاب

استتتفاده شتتد. نتایج آزمون بررستتی همگنی شتتیب  راههکمتغیری یتک

در گروه آزمایش و آوری میزان تابآزمون آزمون و پسرگرسیون پیش

 P=112/1گواه نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است )

(. نتایج آزمون لوین جهت بررستتتی همگنی واریانس متغیر  F=90/70 و

در آوری میزان تابها نشتتتان داد که واریانس در گروهآوری میزان تاب

نتایج تحلیل ، 1در جدول  (.P = 170/1و  F=  199/1ها برابر است )گروه

ر آزمون بمتغیره جهتت تفاوت دو گروه در مرحله پسکوواریتانس تتک

  گزارش شده است. آوریمیزان تاباساس 
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 آوریمیزان تابآزمون بر اساس متغیره جهت تفاوت دو گروه در مرحله پس: نتایج تحلیل کوواریانس تک4جدول 

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجذورات مجموع منبع

 99/1 111/1 111/097 001/9299 0 001/9299 آزمونپیش

  119/1 091/9 101/017 0 101/017 عضویت گروهی

    191/07 0 209/121 خطا

 

( 091/9)آزمون در پسآوری میزان تاب Fبتا توجته به جدول فوق آماره 

دهد که بین دو دار استت و این نشان میمعنی 119/1استت که در ستطح 

دار وجود دارد. اندازه اثر نیز نشتتان تفاوت معنیآوری تاب زانیگروه در م

میزان آزمون پیش Fدهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است. آماره می

. این دار استتتمعنی 111/1( استتت که در ستتطح 111/097نیز )آوری تاب

زمون آداری بر نمرات پسآزمون تأثیر معنیدهد که پیشیافته نشتتتان می

باطی ارت یهاتوان گفت که آموزش مهارتدارد. با توجه به این یافته می

 شود.میشنوا افراد کمآوری میزان تابموجب افزایش 

ارتباط مؤثر بر برقراری هتای جهتت بررستتتی نقش آموزش مهتارت

 یمتغیرتتک شتتتنوا از آزمون تحلیتل کوواریتانسمجوانتان کنو تنیتدگی

استتتفاده شتتد. نتایج آزمون بررستتی همگنی شتتیب رگرستتیون  راههکی

در گروه آزمایش و گواه نشتتان داد که  تنیدگیآزمون آزمون و پسپیش

 F=010/0997 و P=000/1شتیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است )

ر د تنیدگیریتانس متغیر (. نتتایج آزمون لوین جهتت بررستتتی همگنی وا

ها برابر استتتت در گروهآوری میزان تابهتا نشتتتان داد که واریانس گروه

(991/9  =F  122/1و  =P.)  نتتتایج تحلیتتل کوواریتتانس ، 1در جتتدول

ن میزاآزمون بر استتتاس متغیره جهت تفاوت دو گروه در مرحله پستک

 گزارش شده است. تنیدگی

 

 تنیدگیمیزان آزمون بر اساس متغیره جهت تفاوت دو گروه در مرحله پس: نتایج تحلیل کوواریانس تک5جدول 

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 91/1 111/1 101/90 912/0119 0 912/0119 آزمونپیش

  111/1 997/91 779/979 0 779/979 عضویت گروهی

    991/02 0 999/919 خطا

 

آزمون در پس تنیدگی میزان Fبا توجه به جدول فوق آماره 

دهد که دار است و این نشان میمعنی 111/1( است که در سطح 997/91)

دار وجود دارد. اندازه اثر نیز تفاوت معنی تنیدگی زانیبین دو گروه در م

آزمون پیش Fدهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است. آماره نشان می

دار است. این یافته معنی 111/1( است که در سطح 101/90نیز ) تنیدگی

. آزمون داردداری بر نمرات پسآزمون تأثیر معنیدهد که پیشنشان می

موجب  ارتباطی یهاتوان گفت که آموزش مهارتبا توجه به این یافته می

 گردد.شنوا میافراد کم دگیتنیکاهش 

 

 گیریبحث و نتیجه
 برقراری هایپژوهش حاضتتر با هدف بررستتی کارآمدی آموزش مهارت

شتتنوا انجام آوری و تنیدگی افراد کمفردی تابارتباط مؤثر بر روابط بین

ط رواببهبود بر  هااین مهارتشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش 

ایج ه طور ضتتتمنی با نتمؤثر استتتت. این یتافته بشتتتنوا فردی افراد کمبین

 نی(، خوشتحال رودپشتتتی و حس21مطالعات باغبان وحیدی و همکاران )

 ( همسو است.29(، و سیمیاریان و همکاران )21خانزاده )

هتتای ارتبتتاط مؤثر بر روابط در تبیین اثربخشتتتی آموزش مهتتارت

تلال در اد اختوان گفت آسیب شنوایی با ایجفردی گروه آزمایش میبین

های ارتباطی و جمعی حس شتتتنوایی کته نقش مهمی در رشتتتد مهتارت

توانتتد بر حرمتتت خود، متنتتاستتتتب بتتا ستتتطح هوش این افراد دارد، می

شتتتنوا، تتتأثیر منفی کم فردی افرادو روابط بین ،هتتای اجتمتتاعیمهتتارت

د، مدت مانند طرمدت و بلندو بته تجربته پیتامتدهای منفی کوتاهبگتذارد 

نتتتایج (. 91رش توستتتط همستتتالتتان و اطرافیتتان منجر شتتتود )عتدم پتتذی

پژوه، حجازی، (، و همچنین به7) یزاده و نعمتهای موللی، عبداللهپژوهش
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با آستتیب  افراد دهند کهنیز نشتتان می (01بناب )خانزاده و غباریحستتین

 مطالعاتهای ارتباطی نیاز دارند. در این به آموزش ویژه مهارت شتتنوایی

های ارتباطی افراد گروه آزمایش با دریافت آموزش مهارت ،انجام شتتده

توانستتتند در برقراری و حفظ یک رابطه دوستتتانه به مهارت لازم دستتت 

. نتایج ته اسکاستته شد آنهایابند و به این ترتیب از میزان انزوا و تنهایی 

های ارتباطی آموزش داده شده برنامه مهارت دادنشان  نیز پژوهش حاضر

ا مؤثر برویارویی پژوهش توانستتتتته افراد گروه آزمتایش را برای  در این

ماده آبه برقراری ارتباط اجتماعی، فردی و نیاز روابط بین هایکشتتتاکش

منجر  آوریستتازد و به کاهش تنیدگی و تقویت روابط بین فردی و تاب

( نشان دادند 09) یمرادی و صادقپژوهش شالانی، علیدر این راستا شود. 

ه با ک که کودکان ناشتتنوا در تعاملات اجتماعی مشتتکلات بیشتتتری دارند

توان وضتتتعیت ارتباطی آنها را هتا به طور منظم، میآموزش این مهتارت

 بهبود بخشید.

گروهی بودن آموزش ارادته شتتتده در این  بتایتد توجته داشتتتت کته

های موقعیتت منتاستتتب جهتت تمرین مهارت یستتتازپژوهش، بتا فراهم

یابی، چشتتمی، درک احستتاستتات، دوستتت ارتباطارتباطی مانند مهارت 

فعتالیت در گروه، یادگیری قواعد تعامل در گروه، مهارت  نحوه مهتارت

توانتتد استتتت کتته می مهمیعتتامتتل  ،رعتتایتتت نوبتتتو همکتاری کردن، 

افراد گروه آزمایش کنتد؛ زیرا  اثرگتذاری آموزش ارادته شتتتده را تبیین

اصلاح  توانستند به تمرین واگیری مهارت، در جلسه میبلافاصله بعد از فر

 ،نواقص یادگیری خود بپردازند و با تجربه یک رابطه متقابل و دوستتتویه

ریافت د. همچنین شدپذیری ارضا میشتان به شایستگی و تعلقنیاز روانی

ته در برنامه اجرا شتتده توانستتها تقویت فوری، تثبیت یادگیری و آموخته

ارتقای حرمت خود افراد های یادگرفته شتتتده و مهارت بته بهبود استتتت

های مختلف در موقعیت آنها را پذیریکمک کرده و ستتتازش شتتتنواکم

 آنها بکاهد.در نهایت از میزان تنیدگی افزایش دهد و زندگی 

 یهااثربخشتتی آموزش مهارت حاکی از یافته دیگر پژوهش حاضتتر

یافته  گروه آزمایش بود. این ارتباط مؤثر بر کاهش تنیدگی افراد برقراری

(، 29(، حیدرپور و همکاران )29با نتایج مطالعات سیمیاریان و همکاران )

( همستتو استتت. در 92در و همکاران )( و مینزن90استتپنستتر و همکاران )

های ارتباطی بر کاهش تنیدگی افراد راستتتای اثربخشتتی آموزش مهارت

 این افراد بتتا تقویتتت هاین گونتته تبیین کرد کتتتوان گروه آزمتتایش می

ان را شتتتفردیهتای ارتبتاطی توانستتتتند به نحو بهتری روابط بینمهتارت

مدیریت کنند، درک بهتری نسبت به احساسات و هیجات خود و دیگران 

را مهار د هیجانات خو یمؤثرتربه طور و به دنبال آن بتوانند  ،داشته باشند

ور، آکاهش شرایط تنش ضتمنای کنند. نتیجه این که این برنامه مداخله

ور آمدیریت بهتری بر شتترایط تنش شتتنوا بتوانندباعث شتتد که افراد کم

کاهش دهند که همه  ای هیجانی راهای مقابلهاراده پاستترداشتتته و میزان 

 در کاهش تنیدگی این افراد مؤثر است. این عوامل در مجموع

ؤثر م ارتباط یهایافته دیگر پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت

آوری افراد گروه آزمتتایش بود. این یتتافتتته بتتا نتتتایج مطتتالعتتات بر تتتاب

( 99( و هیندلی )91(، واکاری و مارستتچارک )29حیدرپور و همکاران )

ری آوهای ارتباط مؤثر بر تاباستت. در راستای اثربخشی مهارتهمستو 

هتای ارتبتاطی بتا تقویت ظرفیت افراد رستتتد آموزش مهتارتبته نظر می

روابط اجتماعی های کشتتاکش ا جهت مقابله با شتترایط دشتتوار وشتتنوکم

استتت. در واقع انتظار شتده آوری این افراد منجر به افزایش تاب یوزندگ

های ارتباطی، زمانی که رود افراد گروه آزمتایش بتا یادگیری مهارتمی

تری افتهیشتوانستند عملکرد سازمی گرفتندیقرار مآور در شترایط تنش

آوری این افراد مؤثر واقع در تقویت تابدر نتیجه نشان دهند که از خود 

با توجه به این که نتایج مطالعات  رستتتدشتتتده استتتت. همچنین به نظر می

تقویت احستتاس  بر های ارتباطیآموزش مهارت حاکی از آن استتت که

 آوریهای مهم تابعنوان یکی از شتتتاخصبه حرمت خوداستتتتقلتال و 

کار گرفته شده در این ای بهدر نتیجه برنامه مداخله، (91) تأثیرگذار است

 گروه آزمایش، آوری افراددر جهت کمک به تاب است توانستتهمطالعه 

های ارتباطی با کمک به تنظیم مؤثر واقع شتتود. همچنین آموزش مهارت

 در تقویت تواندیم آورشتتترایط تنش مهارفردی و هیجتان در روابط بین

 یهانقش داشتتتتته بتاشتتتد. از آنجتا کته یکی از مؤلفته افراد آوریتتاب

رسد افراد گروه آزمایش با به نظر می ،احستاس همدلی است ،آوریتاب

های ارتباطی و افزایش قدرت درک احساسات توانستند یادگیری مهارت

افزایش درک زیرا آوری خود اقتتدام کننتتد؛ نستتتبتتت بتته تقویتتت تتتاب

ی روابط هاکشاکشمدیریت بهتر احساسات به عملکرد بهتر در زندگی، 

 شود.میآوری منجر تاب سطحو ارتقا   ،فردیبین

وان تگیری کلی میهتای این مطتالعه به عنوان نتیجهبر استتتاس یتافتته

بت توان نستفردی میروابط بین ی برقراریهاکه با آموزش مهارتگفت 
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شتتتناختی و ارتقا  ستتتطح ستتتلامت های روانبته پیشتتتگیری از آستتتیب

برداشتتتتت. از  یگتتام مهم بتتا آستتتیتتب شتتتنوایی،نتتاختی افراد شتتتروان

توان به خودگزارشی بودن پرسشنامه و پژوهش حاضر می یهاتیمحدود

شتتتاره کرد؛ بنابراین پیشتتتنهاد آنها اهای متفاوت امکان ابهام و برداشتتتت

ی ارزیاب یهاهای آتی علاوه بر پرسشنامه از سایر روششود در پژوهشمی

و معلمان نیز استتتفاده شتتود.  ،و ستتنجش مانند مصتتاحبه، گزارش والدین

محدودیت دیگر عدم امکان وجود جلستتتات پیگیری بود که آگاه نبودن 

از میزان پتایتداری نتتایج بته دستتتت آمتده یک محدودیت مهم و عمده 

مطالعات بعدی این نکته مهم شود در پژوهش حاضر است که پیشنهاد می

ا در این پژوهش بجرا شده آموزشی ابرنامه رار گیرد. مقایسه ه قمورد توج

های مختلف ارتباطی و نقش آنها ، مقایسه روشهای آموزشیسایر روش

در ستتلامت روانی افراد با آستتیب شتتنوایی، و بررستتی نقش میزان آستتیب 

توان در مطالعات آتی مورد های مختلف تحولی را میشتتتنوایی بر کنش

نامه شتتود از برکار بستتته پیشتتنهاد میهمچنین در ستتطح بهتوجه قرار داد. 

ای این مطالعه هم در مراکز آموزشتتتی و توانبخشتتتی ویژه افراد متداخلته

شنوا و ناشنوا استفاده شود تا نقاط ضعف آن شناسایی و برطرف شود کم

و هم در ستطوح کلینیکی و یا حتی توسط والدین افراد با آسیب شنوایی 

 یرد.مورد توجه قرار گ

 خانم ارشد کارشتناسی نامهانیپا از برگرفته پژوهش این: تشرکر و قدردانی

آستانه اشرفیه واحد  نور امیپ دانشگاهعمومی  شتناسیرشتته روان درندا کرامت 

گیری و نمونهاستتتت.  19779کد  اب پستتتندیده یمحمدمهددکتر  راهنمایی با

آموزشتتتی مراکز اجرای مطتالعته فقط بتا همتاهنگی و رضتتتایت کادر اداری و 

این مراکز و همچنین  مسئولین از آموزشی منتخب انجام شده است. بدین وسیله

، کردند کمک صتتتادقانه ما به طرح این اجرای در که نمونه افراد ار تمامی

 .شودمی قدردانی و تشکر

دنبال منافعی به  تضتتاد گونههیچ نویستتندگان برای پژوهش این تضرراد منافع:

و نتایج آن به صورت کاملاً شفاف و بدون سوگیری گزارش شده  است نداشتته

.است
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