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Introduction: The notion of electronic mental health care is suggested in today's world. With the aid 

of this care, people's talents are no longer limited by time or location, and those in need of mental 

health care can get these services by downloading and installing software on their mobile devices. The 

Cognogene application software has been created to provide electronic mental health services on the 

smartphone platform. This study aimed to measure the impact of the mobile app “Cognogene” on 

university students' communication skills. 

Method: The statistical population of this study included 104 students studying at Tehran University 

in the winter semester (2021-2022). They were randomly divided into two 54-member groups 

(experimental and control). The experimental group received electronic psychological education 

(consisting of short video clips, daily homework, motivational letters, etc.) in 21 sessions, while the 

control group did not. To collect data, Queen Dom's communication skills questionnaire was used in 

two stages: pre-test and post-test. The data were analyzed using the one-way analysis of variance. 

Results: Results showed that the intervention made a significant difference in the mean score of all 

components of the study of communication skills except the components of "receiving and sending 

messages" and "emotional control". 

Conclusion: This finding suggests that training through the Cognogene application can be used as a 

complement to other training methods to improve communication skills. 
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محدود به  یگرها دها، مهارتمطرح است که به کمک آن مراقبت یکیمراقبت سالمت روان الکترونامروزی مفهوم  در دنیای مقدمه:

های کاربردی )اپلیکیشن( روی توانند با دریافت و نصب برنامهو افراد نیازمند به مراقبت روانی میباشد ینمافراد  یو مکان یزمان یتموقع
ر ( برای ارائه خدمات سالمت روان الکترونیکی دCognogeneافزار کاربردی کاگنو ژن )مند شوند. نرمتلفن همراه از این خدمات بهره

 یارتباط یهامهارت بر« کاگنو ژن» یبرنامه کاربرد یاثر بخش یبا هدف بررس پژوهشهای هوشمند به وجود آمده است. این بستر تلفن
 انجام شد. یاندانشجو یاندر م

در نظر  1400-1401 یلیاول سال تحص یمسالدانشگاه تهران در ن یلشاغل به تحص یدانشجو 104پژوهش این  یجامعه آمار روش:

 نیکیولکترا زشموآ ،یششدند. گروه آزماانتخاب  یبه صورت تصادف لکنتر وهگردر  نفر 52و  مایشآز وهگردر  نفر 52 تعدادگرفته شد. 
 ینکرد. برا یافتدر یامداخله لکنترکردند و گروه  یافتجلسه در 21( را در یزشیانگ یهانامهبرروزانه،  ینتمر ها،یدئوکلیپ)شامل و

از روش  دهستفاا با هاداده. شداستفاده  نموآزپسو  نموآزپیشدام در دو مرحله  ینکوئ یارتباط یهامهارت پرسشنامهها، از داده یآورجمع
 شدند. تحلیلطرفه  یک یانسوار تحلیل

 یهامورد پژوهش مهارت یهاهمه شاخص یانگینمعنادار در م یتفاوت یجادمداخله صورت گرفته باعث ا کهداد  ننشاها یافته :نتایج

 است. یدهگرد «یکنترل عاطف»و  «یامو ارسال پ یافتدر» یهاشاخص ءبه جز یارتباط

 ودببه یبرا یگرد یآموزش یهاروش یرتواند به عنوان مکمل همراه سایم« کاگنو ژن» یبرنامه کاربرداز طریق آموزش  گيري:نتيجه

 استفاده گردد. یارتباط یهامهارت

 

 کاگنو ژن ی،ارتباط یهامهارت یک،سالمت الکترون ها:واژهكليد
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 مقدمه
به نام مراقبت سالمت روان  یدیامروزه مفهوم نسبتاً جد

ها ها، مهارتمطرح است که به کمک آن مراقبت یکیالکترون
امروزه در باشد. یفرد نم یو مکان یزمان یتمحدود به موقع یگرد

 یناز ا یشرفته،پ یتر در کشورهاسراسر جهان و به طور گسترده
به طور خاص استفاده  یزن یو درمان یصیاهداف تشخ یامکانات برا

انتظار  یهامدت زمان یبرا یانیرا پا ینا توانیشود و میم
 یافتو در یماریب یهانشانه یصگزارش، تشخ یبرا یطوالن

علوم  ینقطه تالق یکالکترون سالمت [.1] دانست یخدمات درمان
سازمان  یفباشد و طبق تعریم یاطالعات و پزشک یفناور

 یهایاستفاده مقرون به صرفه و امن از فناور ی،بهداشت جهان
از بهداشت و سالمت از جمله  یتارتباطات و اطالعات در حما

دانش و  ی،آموزش ی،نظارت ی،و درمان یخدمات بهداشت
 یهاتلفن یراخ یهادر سال [.2]باشد میمربوطه  یهاپژوهش

در سراسر جهان استفاده  یاهمراه هوشمند به طرز گسترده
 یزن یکیسالمت روان الکترون یهایکیشنرو، اپل ینشوند. از ایم

ند از: کمک به اها عبارتاز آن یدارند که برخ یفراوان یایمزا
سالم، ارائه خدمات به روز و هدفمند و  یزندگ یوهش یک یجادا
و  یچون مسائل جنس یوقفه، کارآمدتر بودن آموزش مسائلیب
ها در ارائه یکیشناپل ین. کاربست ا[2] یمارانبه ب یدزاز ا یشگیریپ

و  یفاز اختالالت خف یاگسترده یفخدمات سالمت روان، بر ط
و  یدوقطب ی،عمل-یوسواس فکر ی،حاد مثل اضطراب و افسردگ

 [.2] اندثر بودهؤم یشیروانپر

 یتعامل و اثربخش یزاناز م یایهاول یابیدر ارز به طور مثال   
 یزاندر کاهش م ی،بات سالمت روان، چت(Vitalk) یتاکو

هوشمند ربات  ینا ییاز توانا یو استرس، حاک یاضطراب، افسردگ
هر  یبرابود.  یروان یهایماریب مئکاهش عال یچت کننده برا

 ینمرات خروج ی،برنامه درمان یندر ا شده یسه برنامه طراح
با  یگیریو مرحله پ یهمرحله خط پا ینشده ب یگذارهدف
و استرس کاهش  یاضطراب، افسردگ یاثر بزرگ برا یهااندازه

 یرمنجر به بهبود مقاد یرشدنتعامل و درگ یشداشت. افزا
  [.3]شد یاضطراب و افسردگ یاثر پس از مداخله برا یهااندازه
ارائه خدمات  یبرا( Cognogene) کاگنو ژن افزار کاربردینرم 

به وجود های هوشمند در بستر تلفن یکیسالمت روان الکترون
افراد  یدر زندگ ییبسزا یتاهم یارتباط یهامهارت آمده است. 

قاطع بودن  ییگوش دادن فعاالنه، توانا یرنظ ییهادارند؛ مهارت
 یدن،نقد و انتقاد شن یی،نسبت به رابطه، خودافشا ینشب در روابط،

شمرده  یارتباط یهابازه گسترده مهارت یهاو... از نمونه
از زندگی فردی و اجتماعی  ایدوران دانشجویی نیز دوره شوند.یم

ها بیش از سایر مقاطع زندگی باشد که نیاز به این مهارتافراد می
شود. این دوران الزامات فراوانی برای برقراری میبرجسته 

ارتباطات اجتماعی مانند ارائه کنفرانس، تعامل با اساتید و 
های دانشجویی و ... را شامل ها، فعالیت در کانونهمکالسی

شود.  همچنین افراد در دوران دانشجویی یعنی سنین جوانی می
ی جدید ژو تکنولو افزاییمهارتهای نوین مشتاق استفاده از روش

و  ندهوشم های همراهتلفن یهایکیشناپلباشند. از طرفی می
 ینا یارتقا یبرا یمناسب یارمشابه بستر بس یهایتکنولوژ
چون آغاز  ینقص یدارا یهااز مهارت ؛های ارتباطی هستندمهارت

حل  ی،اجتماع یهایتگفتگو، پاسخ دادن مناسب در موقع یک
تا  گرفته یسممبتال به اختالل اوت افراددر  یمسئله اجتماع

 یلهبه وس یهمگ لم،چون صحبت در جمع در افراد سا ییهامهارت
در نتیجه  [.4] هستند قابل بهبود و جبران یها و تکنولوژیکیشناپل

های کاربردی تلفن های نوین مانند برنامهاستفاده از تکنولوژی
یعنی دانشجویان همراه در رابطه با گروه هدف در این پژوهش 

 [.1] استثر و ضروری ؤامری م
 یسمکودکان مبتال به اختالل اوت یپژوهش که بر رو یک در   

 یقاز طر یاجتماع یهاآموزش مهارت یانجام شد، اثربخش
تبلت  یهادستگاه یارائه شده بر رو یکاربرد یهابرنامه
چرا است  کننده بودهبه طور خاص دلگرم یج،شد. نتا یریگاندازه

کودکان  اعیاجتم یهاکه مهارت مشخص است یابیکه از سه ارز
قادر به  یج. کودکان به تدراست یافتهبهبود  یتوجهبه طور قابل

 یکدر  یگر،د یدر نمونه ا رفتار خود و خودکفا شدن بودند. یمتعم
 یهبر پا یبهبود افسردگ یبرا یابرنامه مداخله ی،تصادف ییکارآزما

و  یانماییکوتاه، پو هاییلمف یقاز طر یاجتماع -یشناخت یهنظر
دانش آموزان  یبر رو یتو در بستر وب سا ینتپاورپو یدهایاسال

تا متوسط اجرا شد. برنامه مداخله  یفخف یدختر با عالئم افسردگ
در دو هفته، براساس ( ρ= 03/0) یمنجر به بهبود افسردگ

 [.4]درمان شد. به  یلم یهایلتحل
فعال در  یکیشناپل یک یهاول یاتاز ضرور ینیبال ثیرگذاریأت   
طرفی دیگر،  . ازگرددیمحسوب م یکیسالمت الکترون ینهزم

های )شبه(آزمایشی بسیار معدودی، چه به زبان انگلیسی پژوهش
های بین فردی مانند چه به زبان فارسی، بر روی ابعاد مهارت

داده  یبترت ی، پژوهشرو یناهای ارتباطی انجام شده است. مهارت
پاسخ داده  پژوهش ینا پرسش اصلیبه برای اولین بار شده تا 
 یهاسطح شاخص بر« کاگنوژن»سالمت روان افزار نرم یاشود؛ آ
 ؟گذاردمی یرثأتکاربرانش  یارتباط
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آزمون و پس آزمون با  یشبا پ یشیاز نوع شبه آزما یقتحق ینا
 در آن که باشدمیشاهد گروه  یکو  یگروه آموزش یک

روزه،  21دوره  یکافراد دو گروه پس از  یارتباط یهامهارت
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان شاغل  .شد یدهسنج

-1401به تحصیل دانشگاه تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 
نفر و به روش ارائه فراخوان  104حجم نمونه  شد.را شامل  1400

ن( یکیشاپل ینستاگراما صفحه )از جمله یاجتماع یهادر شبکه
 3 یختهران از تار برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه

در پژوهش  یریگبه اجرا درآمد. روش نمونه 1400 آبان 24تا 
حجم  ینباشد. ایم در دسترس گیریروش نمونه از نوع حاضر

به قدرت آزمون  یابیدست یبرا ینمونه با استفاده از فرمول آمار
به طور  افراد ین. سپس ایدگرد یینتع صددر 95درصد و دقت  80

 تقسیم کنترلنفره  52و  ینفره آموزش 52به دو گروه  یتصادف
 روز 21 یرا ط یارتباط یهاکه بسته مهارت یشدند. گروه آموزش

( قیقهد 15جلسه به مدت حداقل  1جلسـه )در هر روز،  21در 
نکـرده، در  یافـتدر ایمداخلـه یچکه هـ کنترلو گروه  یافتدر

 ینشدند. ا یسهو مقا یدهسنج آزمون و پس آزمون یشدو نوبت پ
قابل  یکیشناپل یاختصاص یاز تارنما یمبه صورت مستق یکیشناپل
های اندروید باشد. این اپلیکیشن بر روی سیستم عاملیم یافتدر
های این اپلیکیشن )از است. تمامی قسمتا قابل اجر iosو  6+

 javaکاگنوژن طراحی و با زبان  گروه( توسط UI/UXجمله 
توانند به زبان فارسی از این نویسی شد. کاربران میبرنامه

اپلیکیشن استفاده کنند و همچنین تمامی محتواها به صورت 
 یکبه هر یکیشن،اپل یافتپس از درآنالین قابل دسترس هستند. 
شد تا با استفاده از  داده یکد یشیاز شرکت کنندگان گروه آزما

 یافتدر یگانبه شکل را را یارتباط یهامهارتآموزشی  پکیجآن، 
 قابل مشاهده است. 1در شکل  یکیشناپل ینا یکاربر یکنند. فضا

 

 
   
 

 
 

 

 و رابط کاربری آن Cognogeneاپلیکیشن : 1 شکل

قابليت مشاهده ميزان پيشرفت در هر تمرین 

 براي كاربران

هاي ارتباطی با مفاهيم عمومی و بندي مهارتطبقه

 قابل فهم

هاي روانشناختی  هاي سایر مهارتموجود بودن پکيج

هاي ارتباطی در اپليکيشنعالوه بر مهارت  

مدیریت كامل كاربران بر زمان و ميزان 

 اجراي پکيج در هر روز 
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به  یکاگنوژن ارائه خدمات سالمت روان یکیشناپل یهدف اصل
 بعد 6 در ،فرد به منحصر ،فرد یفعل یتمتناسب با وضع یشکل

 یکی .باشدیم یو معنو  یاجتماع یزیکی،، فی، شغلیذهن یجانی،ه
 یهاکاگنو ژن، بسته افزار کاربردینرماز خدمات ارائه شده در 

متنوع مورد تمرکز  یمختلف، در بعدها یاریخود یآموزش
باشد. یم یابعاد، بعد اجتماع یناز ا یکیباشد که یم یکیشناپل
شده که شامل  یهته «یارتباط یهامهارت»بعد، بسته  ینا یبرا

 یممفاه یتتثب یبرا ییهاینبه همراه تمر یدوره آموزش یک
 .باشدیآموزش داده شده م

 یری. ردگاندمتنوع یکیشنخدمات ارائه شده در داخل اپل   
شده  یطراح یاریخود یآموزش یها، بستهیشخص یهاعادت

 یهابعد گفته شده )مانند بسته 6فرد در  یهابهبود مهارت یبرا
مختلف  یها(، چالشیارتباط یهابهبود مهارت یجانی،هوش ه

 یازمندانجام آن ن یفرد برا نکه در آ یشنهادیپ یتفعال ی)نوع
داده و  باشد( قراریخود م یدر رفتار فعل ییرتغ یتالش و نوع

 یبرا «نقشه سفر»در قالب این خدمات  است. شده یسازمانده
خود فرد در قالب  یتفعالکاربر فراهم شده است، مانند پیگیری 

انجام  یتعداد چالش ها یشرفت،مختلف )مانند درصد پ یهانمودار
کاربر در قالب  یفرستاده شده برا یهایامتعادل(، پ یتشده، وضع

از جمله  یر،ادامه مس یدادن به کاربر برا یزهانگ یبرا ییها«نامه»
و  یشرفتپ یرها در مسبه کمک آن نتوایاست که م ییهاراه

 .گرفتبهبود قرار 
کنندگان برای اطمینان حاصل کردن از مشارکت فعال شرکت   

ها در رابطه با نوبت تصادفی از شرکت کننده 4در آزمایش، در 
االتی به صورت آنالین در ؤجزئیات محتوای آموزشی ارائه شده س

توسط دستیار پژوهش پرسیده شد تا در اپلیکیشن واتس اپ بستر 
صورت تشخیص عدم همکاری شرکت کننده، وی با فردی ذخیره 

های ها، براساس پرسشنامهجایگزین شود. گردآوری داده
کنندگان بود که به صورت غیرحضوری خوداظهاری توسط شرکت

تکمیل گردید.  (Google Forms) در بستر گوگل فرم

شاغل به تحصیل لعه عبارت بودند از: معیارهای ورود در این مطا
به این منظور، ی. ، سالمت جسمانی و روانبودن در دانشگاه تهران

قبل از شروع آزمایش و انتخاب شرکت کنندگان، پرسشنامه 

در اختیار آنان قرار  (GHQ – 28) سالمت عمومی گلدبرگ

گرفت و پس از تحلیل نتایج و صالحیت داشتن داوطلبان، در 
عبارت  شرکت داده شدند. معیارهای خروج از این مطالعهآزمایش 

بودند از: انصراف از ادامه همکاری، بروز حوادثی برای 
 غیره. به منظور کنندگان از جمله مرگ، بیماری، تصادف وشرکت

ها، به کنندگان برای ادامه و تکمیل آموزشحفظ انگیزه شرکت

یگان است، به گروه آزمایشی اعالم شد که این بسته که غیررا
اهداف پژوهشی به شکلی رایگان برای مدتی محدود در  منظور

های مالی نیز برای هر گیرد. همچنین مشوقاختیار آنان قرار می
؛ به طور شددر گروه آزمایشی نیز در نظر گرفته  شرکت کننده

نیز به  مبلغی پولتر، در ازای همکاری برای پایان آزمایش، دقیق
آنان اعطا شد. در صورت انصراف شرکت کننده، به  عنوان هدیه

شد. در جریان آزمایش، وی با یکی از افراد ذخیره جایگزین می
به دالیل ذکر شده، جایگزین  هیچ یک از افراد با افراد ذخیره

 .نشدند

باید به این  های حریم خصوصی اپلیکیشنسیاستدر خصوص 
کاگنوژن در  مستقیماً کاربراناطالعاتی که نکته اشاره کرد که 

شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، آدرس کنند ثبت می

 .باشدایمیل و اطالعاتی از این دست می
شـــود در موارد زیر ذخیره میبانک اطالعاتی اطالعاتی که در 

ــتفاده قرار  ــت مورد اس ارائه، نگهداری و بهبود بگیرد: ممکن اس
صی کیفیت خدمات؛ شامل سازی شخ سرویس برای هر کاربر 

شنهادهای ویژۀ هر کاربر شخص اعم از حقیقی و  . ارائه پی هیچ 
صــالح حق دســترســی به اطالعات مذکور را یا حقوقی غیر ذی

 .نخواهد داشت
 دام ينكوئ یارتباط يهامهارت پرسشنامه

(Communication Skills Test-Revise): 

های ارتباطی پرسشنامه مهارتابزار مورد استفاده در این پژوهش 
تهیه و برای سنجش  2004دام بود که در سال -کوئین
های ارتباطی بزرگساالن ابداع شده است. برای تکمیل آن، مهارت

پاسخگو باید هر گویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت 
ای فعلی خود را با محتوی آن بر روی یک طیف لیکرت پنج درجه

)برای همیشه( مشخص کند. پرسشنامه  5ز( تا )برای هرگ 1از 
باشد که هرکدام از این عوامل عامل فرعی می 5گویه و  34دارای 

دهد. )شامل های ارتباطی را مورد بررسی قرار مییکی از مهارت
پنج مهارت گوش دادن، توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش 

وأم با قاطعیت( نسبت به فرآیند ارتباط، کنترل عاطفی و ارتباط ت
شوند. دهی مینمره 5تا  1ها به ترتیب براساس مقادیر پاسخ

شوند. برای گذاری میبه صورت معکوس نمره 6و  4، 2االت ؤس
مهارت ذکر شده که در قالب خرده  5هر پاسخگو در هر یک از 

اند، نمره ها مطرح شدههایی شامل تعداد متفاوتی از گویهآزمون
شود. عالوه بر این، حاصل جمع نمرات هر محاسبه میای جداگانه

دست ه عبارت نیز یک نمره کلی برای او ب 34فرد در مجموعِ 
های ارتباطی آزمودنی است. برای مهارتتعیین کننده دهد که می

های ارتباطی، ابتدا با استفاده از روش سنجش اعتبار آزمون مهارت
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ه شد که مقدار عددی آن آلفای کرونباخ، اعتبار کل آزمون محاسب
و حاکی از همسانی درونی قابل قبول این آزمون  69/0برابر با 

بود. همچنین  ۷1/0های دانشجو بود. این مقدار برای آزمودنی
 ۷1/0ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از روش تنصیف برابر با 

 [.5]آمد به دست 
آمار  یهاپژوهش حاضر شامل مؤلفه وتحلیلیهروش تجز   

 یانگین، کجی و چولگیم ی،درصد فراوان ی،مانند فراوان یفیتوص

از  یها در سطح آمار استنباطداده یلو تحل یهتجز یبرا .باشدیم
 در برنامه (ANOVA) طرفهیک  واریانس یلتحلآزمون 
SPSS  درصد استفاده شد. 95 یخطا یزانبا م  26 نسخه 

 مداخله 
به عنوان مداخله برای گروه  1ارائه جلساتی بر مبنای جدول  

 آزمایش در نظر گرفته شد.

 
 شرح جلسات مداخله ارائه شده برای گروه آزمایش: 1 جدول

)انجام شده در بستر فضاي تکاليف خانگی تغيير رفتار مورد انتظار محتواي جلسه اهداف جلسه شماره جلسه

 WhatsApp) يکيشناپلمجازي و 

3و  2و  1 ثر ؤهای میادگیری اهمیت روش 
 برقراری ارتباط

 معرفی جنگ و گریز و گفت و گو و تحول
کنونروابط از ابتدای تمدن تا  

تغییر رویکرد اتخاذ شده در روابط 
فردی و ارجحیت گفت و گو بر جنگ و 

 گریز

های یادداشت مثال هایی شخصی از موقعیت
 یادشده

های ارتباطی مختلف آشنایی با سبک 4
 در روابط

نوع سبک ارتباطی )قاطع،  4معرفی 
 پرخاشگر، سلطه جو و سلطه پذیر(

بیشتر با سبک ارتباطی در آشنایی 
 روابط

جست و جو برای افراد مشابه با فرد که سبک 
 ارتباطی مشترکی دارند

فرزند، -معرفی تفاوت ارتباطات والدین چهارچوب کلی برای روابط عمودی 5
های روابط کارمند و دیگر موقعیت-رییس

 عمودی

توصیف موقعیت چالش ارائه راه حلی برای  درک بهتر تفاوت روابط عمودی و افقی
باشدبرانگیزی که نیازمند تمرین مهارت فوق می  

8و  ۷و  6 طرح سواالتی برای درک بهتر و تأمل  
 درمورد سبک ارتباطی

طرح سواالتی که مقدمه جواب شخصی 
افراد برای زیربنای یادگیری برقراری 

باشدارتباط یاری بخش می  

تفکر بیشتر درباره موضوعات مهم در 
شخصی، شغلی، خانوادگی و روابط 

 اجتماعی

های مختلف موجود طراحی شده برای پرکردن فرم
های مختلف ارتباطیموقعیت  

10و  9 معرفی مهارت گوش دادن فعال و  
هایی برای تقویت معرفی خرده مهارت

 مهارت گوش دادن

معرفی مهارت گوش دادن درست و 
 اثربخش و فنونی برای تمرین آن

دادن در روابط از تغییر سبک گوش 
 منفعل به فعال

ارتباط برقرار کردن با افرادی که در ماه اخیر 
 کمترین ارتباط را با ایشان داشته اند

13و  12و  11 خودافشایی، اهمیت شبکه روابط حمایتی  اهمیت خودافشایی در روابط 
 افراد و هنجارهایی درباره خودافشایی

خودافشایی صحیح در برابر افراد 
های مورد نیاز در کنار مهارتمطمئن 

برای تبدیل شدن به فردی مورد 
 اطمینان

بازبینی در زندگی واقعی فرد برای شناسایی 
بخش و  های خودافشایی رهاییموقعیت

های ناموفقخودافشایی  

1۷و  16و  15و  14 آشنایی با حقوق قاطعیت افراد در روابط  
هایی برای تمرین قاطعیت در و تکنیک

 روابط

هایی حقوق قاطعیت و توصیف موقعیت
افتندکه در آن این حقوق به خطر می  

آگاهی بخشی در مورد حقوق افراد در 
روابط بین فردی و تمرین برای احراز 

 آن حقوق

های زندگی شخصی برای تجسس در موقعیت
زیرپا گذاشته شده  هایی که این حقوق احراز/زمان

 اند. تمرین فنونی برای قاطعیت بیشتر

آمادگی بیشتر برای انتقاد شنیدن و  اساس انتقاد و فنونی برای نقد کردن نقد و انتقاد شنیدن 18
 مهارت بیشتر برای نقد ورزی

آمادگی بیشتر برای انتقاد شنیدن و مهارت بیشتر 
 برای نقد ورزی

21و  20و  19 های مختلف خودشیفتگی در بافت 
 روابط انسانی

خودشیفته. های رایج در افراد نشانه
آشنایی با نشانه های رئیس و همکاران 

 خودشیفته در محل کار

انعطاف بیشتر برای تطابق در محیط 
های شغلی یا اجتماعی که به ناچار فرد 

مجبور به تعامل با افراد مبتال به 
 اختالل خودشیفتگی می باشد.

گوش دادن به متن پادکست و گفت و گوی ساخته 
س خودشیفتهشده بین یک کارمند و رئی  

 

ها به شرح درج شده در شناختی آزمودنیهای جمعیتیافته نتایج
 به دست آمد. 2جدول 
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 هاهاي جمعيت شناختی آزمودنییافته: 2جدول 

هلأوضعيت ت جنسيت گروه  سن 

 مرد زن

هلأمت سال 20-22 مجرد  سال 25-23  سال 28-26   

 9 26 1۷ 49 3 22 30 آزمایش

 9 19 24 50 2 10 42 کنترل

 
توسط  شدهیلتکم های ارتباطیمهارت پرسشنامه یلپس از تحل   

، آزمونو پس آزمونیشدر مرحله پ کنترلو گروه  یشگروه آزما
 یار،انحراف مع یانگین،م یعنی یفیتوص یهاشاخص ینترمهم

در  ارتباطیهای مهارت یرمتغ یدگیو کش یچولگ ،، حداکثرحداقل
و  یچولگ یربه دست آمد. با توجه به مقاد یربه شرح ز 2جدول 

 -1 یا+ و 1کمتر از  یجداول که همگ ینمندرج در ا یدگیکش
 یرنمرات متغ یعگرفت که توز یجهنت گونهینا توانیمباشند، می

 یجهنت در باشد؛یمها نرمال یدر آزمودن های ارتباطیمهارت
 بالمانع است. یکپارامتر یهااستفاده از آماره

 
 یش و گروه گواهگروه آزما يهایدر آزمودن هاي ارتباطیمهارت يرمتغ يفیتوص يهاشاخص :2جدول 

يانگينم مرحله گروه يارانحراف مع  یچولگ حداكثر حداقل  يدگیكش   

آزمونیشپ آزمایش  48/64  13/5  54 ۷۷  46/0  32/0  

آزمونپس  81/102  ۷6/6  92 123 61/0  26/0  

آزمونیشپ گواه  65/69 61/۷ 55 89 5۷/0 25/0 
آزمونپس  42/۷1 64/۷ 5۷ 89 28/0 50/0- 

 
)دریافت و ارسال  های ارتباطیمهارت پرسشنامه هایشاخص   

 پیام، کنترل عاطفی، گوش دادن، بینش برقراری ارتباط، قاطعیت
، در دو کنترلو گروه  یشعضو گروه آزما هاییآزمودن (در رابطه

تحلیل واریانس آزمون  یلهوسآزمون بهو پس آزمونیشپ مرحله
 اییسهآزمون مقا ینا یجنتا .شدند یسهمقا یکدیگربا  طرفهیک 

مجموع نمرات پرسشنامه  .ستا یدهدرج گرد ۷الی  3جداول در 
های عضو گروه آزمایش و گروه های ارتباطی آزمودنیمهارت
نیز در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مقایسه شدند  کنترل

 درج گردیده است. 8که نتایج آن در جدول 

 
 «دریافت و ارسال پيام» شاخصنتایج آزمون مقایسه اي آنوا براي : 3جدول 

 معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  متغير

دریافت و ارسال پیام 
 قبل مداخله

 94/0 00/0 03/0 1 03/0 میان گروهی
   29/8 102 0۷/846 درون گروهی

    103 01/846 مجموع

 دریافت و ارسال پیام
 بعد مداخله

 46/0 53/0 08/5 1 08/5 میان گروهی
   5۷/9 102 6۷/9۷6 درون گروهی

    103 ۷6/981 مجموع

 
 «كنترل عاطفی» شاخصاي آنوا براي نتایج آزمون مقایسه :4جدول 

 معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  متغير

کنترل عاطفی قبل 
 مداخله

 51/0 42/0 4۷/3 1 4۷/3 میان گروهی
   11/8 102 51/82۷ درون گروهی

    103 99/830 مجموع
کنترل عاطفی بعد 

 مداخله
 6۷/0 1۷/0 62/1 1 62/1 میان گروهی
   20/9 102 90/938 درون گروهی

    103 52/940 مجموع
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 «گوش دادن» شاخصاي آنوا براي نتایج آزمون مقایسه :5جدول 

 معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجذورات مجموع  متغير

گوش دادن قبل 
 مداخله

 00/0 56/16 88/۷۷ 1 88/۷۷ میان گروهی
   ۷0/4 102 50/4۷9 درون گروهی

    103 38/55۷ مجموع

گوش دادن بعد 
 مداخله

 00/0 22/563 24/3201 1 24/3201 میان گروهی
   68/5 102 ۷5/5۷9 درون گروهی

    103 99/3۷80 مجموع

 

 «بينش برقراري ارتباط» شاخصاي آنوا براي نتایج آزمون مقایسه :6جدول 

 معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  متغير

بینش برقراری 
 ارتباط قبل مداخله

 02/0 28/10 65/64 1 65/64 میان گروهی
   28/6 102 641 درون گروهی

    103 65/۷05 مجموع

بینش برقراری 
 ارتباط بعد مداخله

 00/0 20/532 15/2460 1 15/2460 میان گروهی
   96/4 102 506 درون گروهی

    103 15/3146 مجموع

 

 «قاطعيت در رابطه» شاخصاي آنوا براي نتایج آزمون مقایسه :7جدول 

 معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  متغير

قاطعیت در رابطه 
 قبل مداخله

 01/0 ۷0/11 53/55 1 53/55 میان گروهی
   ۷4/4 102 484 درون گروهی

    103 53/539 مجموع

قاطعیت در رابطه 
 بعد مداخله

 00/0 16/618 01/2356 1 01/2356 میان گروهی
   81/3 102 ۷5/388 درون گروهی

    103 ۷6/2۷44 مجموع

 

 اي آنوا براي نمره كل پرسشنامه مهارت هاي ارتباطینتایج آزمون مقایسه :8جدول 

 معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  متغير

 00/0 16/50 ۷۷/659 1 ۷۷/659 میان گروهی نمره کل قبل مداخله
   16/42 102 ۷5/4300 درون گروهی

    103 52/4296 مجموع

 00/0 31/491 84/25609 1 84/25609 میان گروهی مداخلهنمره کل بعد 
   52/12 102 ۷6/5316 درون گروهی

    103 61/30926 مجموع

 
 05/0که بیشتر از  3و  2 معناداری جداولبا توجه به سطوح    
و « دریافت و ارسال پیام»های شاخصمداخله بر د، باشنمی
ثر نبوده و تفاوت معناداری در نمرات گروه ؤم« کنترل عاطفی»

آزمایش، قبل و بعد از مداخله، ایجاد نکرده است. لکن بنابر سطوح 
باشند، مداخله بر می 05/0که کمتر از  6و  5، 4معنادارای جداول 

و « بینش برقراری ارتباط»و « گوش دادن» هایشاخص
اثر بخش بوده است و تفاوت معناداری در « قاطعیت در رابطه»

نمرات گروه آزمایش، قبل و بعد از مداخله، ایجاد کرده است. در 
 05/0که کمتر از  ۷جدول  یسطح معنادارا ر اساسب مجموع

 های ارتباطیفزایش سطح مهارتتوانسته بر اباشد، مداخله یم

 یو تفاوت معنادار باشدبوده  گذارثیرأت های گروه آزمایشآزمودنی
ند؛ ک یجادقبل و بعد از مداخله، ا یش،نمرات گروه آزمامجموع در 
، چنین ای دریافت نکردندکه مداخله کنترلگروه برای حالی که در

ها تفاوت های ارتباطی آنباشد و نمرات پرسشنامه مهارتنمی
 دهند.معناداری را در دو بازه زمانی مختلف نشان نمی

 

 گيريو نتيجهبحث 
کاگنو » یبرنامه کاربرد یاثر بخش یپژوهش به بررس یندر ا   
پرداخته شد.  یاندانشجو یاندر م یارتباط یهامهارت بر« ژن

 زار ـافرمـنفاده از ـاست ن کهیا بر نیـمب هشوژـپ ینا کلی یهـفرض
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 یهاسطح شاخص و افزایش بهبود بر «کاگنو ژن» یکاربرد
 گرفت.ار قر نموآز ردمودارد،  ثربخشیا دانشجوکاربران  یارتباط

و « دریافت و ارسال پیام» شاخصها به غیر از دو بنابر یافته
آموزش ، مداخله یعنی استفاده از پکیج «کنترل عاطفی»

توانست  «کاگنو ژن» برنامه کاربردیدر  یارتباط یهامهارت
های های مهارتشاخصباعث افزایش سطح چشمگیر سایر 

های ارتباطی کاربران ارتباطی و در مجموع سطح کلی مهارت
یید برساند. پیرامون دو أدانشجو گردد و فرضیه پژوهش را به ت

شاید بتوان « کنترل عاطفی»و « دریافت و ارسال پیام» شاخص
نسبت به سایر  شاخصاین دو  گونه اظهار نظر نمود که این

تر و چند های پیچیدهلفهؤم ءهای ارتباطی، جزهای مهارتشاخص
شمگیر آیند و جهت ایجاد بهبود و تغییر چوجهی تر به حساب می

های مختلف شناختی، بایست عوامل متعددی در حوزهآنان می
 [.5دهند ]رفتاری و بیولوژیکی دست به دست هم 

به کمک اعالن  که دنمو نبیا انتومی فرضیه ینا تبییندر    
 یهارینها و انجام تمآموزش یافتدر یروزانه برا یهایرسان

چون  یتیبا اهم یهاکاربران در حوزه ی،ارتباط یهابسته مهارت
 یهاسبک یری،نقد و انتقادپذ یی،مهارت گوش دادن، خودافشا

 ی،او حرفه یشخص یدر زندگ یفتهبرخورد با افراد خودش ی،ارتباط
حال  ینکوتاه و درع یهادر روابط آموزش یتو قاطع یهمدل

 . داننموده یافتدر یرگذارثأت
و  Choi تحقیق با یادیآن تاحدود ز یجهپژوهش و نت ینا   

با  یارتباط یهابا هدف سنجش اثرات آموزش مهارت همکاران
تلفن هوشمند در رابطه با  یبر رو یدئوییو یهایپاستفاده از کل

 یپرستار یاندر دانشجو یجانیو هوش ه یارتباط یستگیشا
 ینبر ا یمبن یپژوهش یهفرض لذکراقفو هشوپژدارد. در  مطابقت

را با  یارتباط هایدوره آموزش مهارت یککه  یشیگروه آزما که
در  یباالتر یازمشاهده کردند، امت یدیوییو یهایپاستفاده از کل

نسبت به گروه  یجانیو هوش ه یارتباط یستگیشا یهایاسمق
 ینا یکسب خواهند کرد که فقط در کنفرانس نظر کنترل

مطالعه چهار هفته با چهار  ینشد. ا ییدأها حضور داشتند، تآموزش
. یافتاز هفته اول تا هشتم ادامه  خنرانیدوره س یکموضوع و 

 یست؟چ یمدله -2 یست؟ارتباط چ -1ند از: اچهار موضوع عبارت
مربوط به خود،  یهایه)گوش دادن، گو یارتباط یهامهارت -3

 یدئوییو یهایپنقش در کل یفایا یچگونگ -4و...( و  ییخودافشا
 زمایشی. گروه آینبه عنوان تمر یاندانشجو ینضبط شده توسط ا

و  یارتباط یستگیدر شا کنترلاز گروه  یشترب یتوجهبه طور قابل
 یبر رو یدیوییو یپکل یک. استفاده از یافتبهبود  یجانیهوش ه

 واقع شد یدارتباطات مف یسروش تدر یتلفن هوشمند برا یک
[6.] 

 است که اگرچه پژوهشگران عموماً  ینا یگرمهم د یاربس نکته   
 یهاتلفن همراه یکیسالمت الکترون یهااستفاده از برنامه

، در دهندیمورد بحث قرار م یانجوآموزش دانش یبرا را هوشمند
ها به آن یص،و تشخ یشگاهیآزما یهامهارت یهاحوزه

 یا یافراد عاد هب یآموزش مشاوره سبک زندگ یکردهایرو
های همراه تلفن یکیسالمت الکترون یهاکه توسط برنامه یمارانب

سالمت  یهابرنامه [.۷-11] پردازندینم شود،یفراهم م هوشمند
موجود در حوزه  یهاکمبود پژوهش یلبه دل یفارس یکیالکترون

 یاپو یابیارز یستمو نبود س یکیسالمت الکترون یهابرنامه یابیارز
 بخشییترضا یتها در وضعیکیشناپل ینا ربخشیاث یبررس یبرا

 [.11] یستندن
 افزار کاربردینرمموضوع است که  ینا یگرقابل توجه د نکته   

در است کرده  یترا رعا یخصوص یمحر یاستکاگنو ژن، س
 یدر فروشگاه پل که متداول یهااز برنامه 30%/5تنها  پژوهشی

 یمحر هاییاستاند، ساستور گوگل و استور اپل انتخاب شده
 [.4] کنندیرا فراهم م یخصوص

 اییندهبه طور فزا یکیسالمت الکترون هایاپلیکیشناستفاده از    
. گیرندیقرار ممورد استفاده سالم  یاز سبک زندگ یتحما یبرا

برنامه کاربردی کاگنوژن ال که آیا ؤدر خصوص پاسخ به این س
های رفتاری و برای کاربران خود در خصوص بهبود مهارت

 ؟های ارتباطی اثربخشی دارد یا خیرمهارت شناختی خصوصاً
تواند توان این اطمینان را داد که استفاده از این اپلیکیشن میمی

البته . های ارتباطی کاربران خود گرددمنجر به بهبودی مهارت
های تکمیلی غافل الزم به ذکر است که نباید از نقش مهم مراقبت

های سالمت الکترونیکی اکتفا نمود. شد و تنها به این قبیل برنامه
دانش و مهارت استفاده  یدمتخصصان حوزه بهداشت و سالمت با

از  یتلفن همراه را به عنوان بخش یکاربرد یهااز برنامه
 [.10] ندده هئارا یسبک زندگ هاییهتوص
توان به این مورد اشاره میپژوهش حاضر  هاییتمحدوداز    

کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز دانشگاهی، 
 کنترلو گروه  یگروه آموزش به عنوان از دانشجویان تعداد کمی

. صورت پذیرد یدبا یاطبا احت یجنتا یمتعم ینبنابرا ؛انتخاب شدند
های داخلی مشابه، به دلیل نبود تعداد کافی پژوهش ینهمچن

 نهآورانو لیلد به لبتهو ا شد دستناا جیرخا یهاهشوپژ به یشترب
 یامشابه دامنه چندان گسترده یهاپژوهش ،حطر ینا دنبو

 نداشت. 
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 یاحجم نمونه یبر رو ،در مطالعات آتی شودیم یشنهادپ   
پس  یگیریو پ یشترب زمان مداخلهبا مدت یانتر از دانشجوگسترده

 قتد با انبتو تا یردمزاحم انجام پذ یرهایاز مداخله و کنترل متغ

 داد. تعمیم نیایرا جامعهرا در  همدآ ستده ب نتایج یبیشتر 
استفاده  یرمشابه، تأث یهاکه در پژوهش شودیم یشنهادپ ینهمچن
بهداشت روان بر  یخود مراقبت یکیالکترون یهایکیشناپل یراز سا

یزن یاندانشجو یاندر م یعشا یشناختاختالالت و مشکالت روان

 .یردقرار گ یبررس مورد 
 

 تعارض منافع
کد  .گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ

با شماره  بقیه اهللعلوم پزشکی  این مطالعه از دانشگاه اخالق
IR.BMSU.REC.1400.131 .گرفته شده است 
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