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Abstract
Background and Aim: Communication is an integral part of human life and
effective communication is critical to achieving goals. The aim of this study
was to investigate the effectiveness of role-playing by implementing a
scenario to improve communication skills in controlling the anger of
policewomen officers.
Method: The research method is quasi-experimental; 60 students of Amin
Police University were divided into two experimental (30) and control (30)
groups by convenient sampling method; For the experimental group, 8
sessions of 90 minutes of communication skills training were held for 8
weeks and the control group did not receive any psychological intervention
during this period. Participants were assessed by Quinn Dam (2004) and
Spielberger Anger Control Skills Scale (1996) with Cronbach's alpha of 0.71
and 0.81, respectively, and covariance analysis was used to analyze the data.
Results and conclusion: The results of analysis of covariance showed that
there was a significant difference between the two experimental groups in
communication skills and anger management in the post-test stage. The
results showed that communication skills training has a positive effect on the
ability to receive and send messages, emotional control, listening skills,
insight into the communication process, communication with assertiveness
and also on the general index of anger expression. Therefore, this training
program can be used to improve communication skills and control the anger
of female police in interacting with people.
Keywords: Effectiveness, Scenario making, Communication Skills,
Emotional Intelligence, Anger Control
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بررسی اثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارتهای ارتباطی در
کنترل خشم دانشجویان دختر دانشگاه علوم انتظامی امین
راشن عبداللهی ،1وحیده السادات فرخجسته ،2حاجیه رجبی فرجاد
تاریخ دریافت0211/13/04 :

3

تاریخ پذیرش0211/10/42:

چکیده
زمینه و هدف :ارتباطات جزء جداییناپذیرزندگی بشری است و ارتبتا متثرر بترای رستید بته اهتدا
بسیار حیاتی اس  .این پژوهش با هد

بررسی ارربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهتارتهتای

ارتباطی در کنترل خشم زنا پلیس انجام گرفته اس .
روش :روش پژوهش نیمه آزمایشی اس ؛  06نفر از دانشجویا دختر دانشگاه علوم انتظامی امتین بته روش
نمونهگیری در دسترس در دو گروه آزمایشی( )36و کنترل( )36قرار گرفتند؛ برای گروه آزمایش 8 ،جلسته
 06دقیقهای آموزش مهارتهای ارتباطی به مدت  8هفته برگزار شد و گروه گواه در این متدت هتی گونته
مداخله روانشناسی دریاف

نکردند .شرک کننتدههتا توست مقیتاس کتویین دام( )2662و مقیتاس مهتارت

کنترل خشم اسپیلبرگر( )1000به ترتیب با آلفای کرونباخ6/11و  6/81ارزیابی شدند و بترای تللیتد دادههتا
از روش تللید کواریانس استفاده شده اس .
یافتهها و نتایج :نتایج تجزیه و تللید کوواریانس نشتا داده است

کته تفتاوت مانتاداری بتین دو گتروه

آزمایش در مهارتهای ارتباطی و کنترل خشم در مرحله پسآزمو وجود داشته اس  .نتایج نشتا داد کته
آموزش مهارتهای ارتباطی ،بر توانایی دریاف
نسب

به فرآیند ارتبا  ،ارتبا توأم با قاطای

و ارسال پیام ،کنترل عتاطفی ،مهتارت گتوش داد  ،بیتنش
و همچنین بر شاخص کلی بیا خشم تأریر مثب

داشته اس .

بنابراین میتوا از این برنامه آموزشی به منظور ارتقاء مهارتهای ارتباطی و کنترل خشم دانشتجویا دختتر
دانشگاه علوم انتظامی امین در تاامد با مردم استفاده شود.
واژههای کلیدی
ارربخشی ،سناریو پردازی ،مهارتهای ارتباطی ،هوش عاطفی ،کنترل خشم

 .1استادیار گروه مطالاات زنا دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهرا  ،ایرا ؛
رایانامهrashinabdollahi@yahoo.com :
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه تربی

مدرس ،تهرا  ،ایرا (نویسنده مسئول)؛ رایانامه:

khojasteh2032@yahoo.com
 .3دانشیار گروه مدیری منابع انسانی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهرا  ،ایرا ؛
رایانامهhajieh_rajabi@yahoo.com :
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مقدمه
اصطالح ارتبا به عنوا یک فرایند دو طرفه تاریف متی شتود کته در آ مبادلته و پیشتبرد
ایدهها به سوی جه

یا هد  ،مورد پذیرش متقابد قترار متیگیترد(کتاول ،2613 ،1ص.)2

کلمه ارتباطات به مانای «اشتراکگذاری و انتقال» است (بترور ،1003 ،2ص ،)312بنتابراین
ارتبا اساساً ،میا دو یا چند نفر اتفاق میافتد که به واسطه آ  ،دانش ،عقاید یتا تجتار
خود را در زمینه اتفاقات گذشته و احتماالً آینده ،موضوعات عتام ،موضتوعات ختاص و...
به یکدیگر انتقال میدهند(رحم زهی و همکارا  .)1300 ،در حالی که اصطالح مهتارت،
اشاره به توانایی هایی دارد که الزاماً ذاتی نیستند ،اما قابد پترورش هستتند و در نلتوه انجتام
وظیفه فرد و نه در توانایی های بالقوه او اناکاس متی یابنتد؛ بنتابراین ضتابطه اصتلی مهتارت،
اقتتدام متتثرر در شتترای متغیتتر است (اباصتتل خراستتانی ،1380 ،ص .)18بنتتابراین وقتتتی از
مهارتهای ارتباطی صلب

می کنیم ،منظور توانمنتدی عمومتاً اکتستابی افتراد در مبادلته و

پیشبرد ایده ها به سوی جه

در یک فرایند دو طرفه و مورد پذیرش متقابد است .

یا هد

ارتبا میتواند کالمی و غیرکالمی باشد(سیماو آجیخومار .)2610 ،3سارویا ،)2612(2بیتا
کرد که انسا ها نیازهای بیولتوییکی و اجتمتاعی دارنتد و در جاماتهای کته در آ زنتدگی
میکنند با دیگرا ارتبا برقرار کنند .وی اظهار داش

که اولی از ضترورت رستیدگی بته

نیازهایی مانند غذا ،ایمنی و رابطه جنسی ناشی از همکاری اجتماعی ناشی میشود و دومی،
مربو به رشد ذهنی ما و نیاز روانی بته تالتا است
امکا پذیر میباشد .پیشرف
ارتباطی دشوار اس

کته فقت از طریتا ارتبتا بتا دیگترا

بترای هتر فترد یتا ستازما بتدو داشتتن مهتارتهتای ختو

و هنگامی که ارتباطات فاقد شفافی

سردرگمی و تفسیر نادرس

باشتد ،تلریتف شتده و منجتر بته

در بین دیگرا میگردد(ستیماو آجیخومتار .)2610 ،ایتن نیتاز

عمیتتا بتترای برقتتراری ارتبتتا بتتا دیگتترا بتته رشتتد ختتود و بتته ارزش وجتتود متتا کمتتک

1.Kaul
2.Brewer
3.Seema & Ajithkumar
4.Sarvaiya
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میکند(هارگی ،2618 ،1ص ،)12که مجموع اینها به نقش ارتبا با دیگرا  ،یانی ارتبتا
بین فردی ،در طول زندگی متا اشتاره دارنتد .در تاریتف ستادهای از ارتباطتات بتین فتردی
میتوا گف « :ارتباطی اس

که بین مردم رخ میدهد و بین آ ها پیونتد برقترار متیکنتد»

(سولومو و تیس ،2613 ،2ص .)1این نوع ارتبتا  ،اهمیت

نلتوه ارتبتا افتراد را برجستته

میکند و نشا میدهد که چگونه اقدامات ما بر عملکرد دیگرا تأریر میگذارد و مناکس
میکند چگونه ویژگیهای شخصی بر پویتایی تاامتد تتأریر متیگذارد(ستولومو و تتیس،
 ،2613ص .)8بنابراین ارتبا به دو بخش اصلی قابد تقسیم است  :ارتبتا فتردی و ارتبتا
بتتین فتتردی .ارتبتتا درو فتتتردی را «ارتبتتا درو ختتود و ختتتود بتتا ختتود» تاریتتتف
میکنند(گرایمه و دایمبلی ،2660 ،3ص .)1در حالی که در ارتبا درو فتردی فرستتنده و
گیرنده پیام یک «خود» اس  ،در ارتبا بینفردی «خودها» متفاوتاند .سبکهای ارتبتاطی
متفاوت(دور فردی و بین فردی) نمیتوانند از یکدیگر جدا شوند ،زیرا به یکدیگر متصتد
و وابسته هستند؛ به عبارت دیگر ،نمی تتوا ارتباطتات درو فتردی را در یتک خت تصتور
کرد ،زیرا «روند ارتبا واقااً یک چیز کامد اس » .در واقع ارتبا ما با دیگرا (ارتبا بین
فردی) ،ما را به برقراری ارتبا در خودما با خودما هتدای

متی کنتد و از ستوی دیگتر،

ارتبا ما با خودما  ،ما را از تاامد با افراد دیگر بیشتر آگاه میکند(دویسی و نتا ،2618 ،2
ص .)00بنابراین ارتبا درو فردی جزء الینفک و ضروری هر ارتبتاطی است  .علتیرغتم
ذاتی بود ارتباطات بین فردی ،مهارتهای ارتبتاطی بتین فتردی اکتستابی بتوده و در طتول
زندگی تقوی

میگردند  .در دنیتای غنتی از فنتاوری کته در آ تاامتد متداوم بتا افتراد بتا

پیشینهها و فرهنت

هتا ی مختلتف عتادی است  ،ایتن امتر نیتاز بته یتک رویکترد یتادگیری

مادامالامر برای ارتباطات بین فردی دارد(دیویسی .)2610 ،3در بخش ارتبا درو فتردی،
سه مفهوم بنیادی نقش بازی میکننتد :ختود ،نیتاز و هتوش هیجتانی(دویستی و نتا ،2618 ،
1.Hargie
2.Solomon & Theiss
3.Graeme & Dimbleby
4.Deveci & Nunn
5.Deveci
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ص .)16در ذید خود ،مقولههایی چو عزت نفس و خود پنداره و خودآگاهی قترار دارنتد
که در ارتبا درو فردی مثرر هستند .همچنین خود باید به مجموعتهای از توانمنتدیهتای
اساسی مجهز باشد تا شکد گیری ارتبا مقدور باشد :توانمندی کالمی ،تنظیم حاالت بدنی
و یا هما توانایی ارتبا غیرکالمی .توانایی گوش داد فاال به عنوا یک مهارت اساستی
در رواب  ،نوعی از مشارک

فاال در یک گف

و شنود است ؛ فاتالیتی کته گوینتده را در

انتقال منظور خویش ،یاری میکند .در مهارت گوش داد  ،کافی نیس
گوش باشد و تمام حواس خود را به سخنا گوینده ماطتو

کته شتنونده ستراپا

دارد ،بلکته بترای اطمینتا از
و

درک مطلب باید استنبا خود را نیز به طور خالصه بته او منتقتد کنتد .توانتایی دریافت

ارسال پیامهای واضح ارتباطی به عنوا یکتی دیگتر از مثلفتههتای مربتو بته مهتارتهتای
ارتباطی همواره مورد توجه بوده اس (ناپ وهال و هورگا  .)2613 ،1قاطای

یا فاال بود

در ارتبا نیز از دیگر مهارت های ارتباطی اس ؛ این مهارت ناظر بر توانتایی ابتراز عقایتد و
احساسهای خاصی اس که به رغم ماقول بود  ،گاهی بتا هنجارهتای گروهتی همختوانی
ندارد(ناپ وهال و هورگا  .)2613 ،خالصته اینکته مهتارت هتای اجتمتاعی و ارتبتاطی در
زندگی روزمره ،دارای بیشترین پیوند با رفتارهای بین فردی هستتند(شتیومی و مستوشتیما و
کاهلمن.)2666 ،2
در بخش نیاز ،مقولههایی چو نیاز به امنی  ،شناخ  ،خودشکوفایی ،احترام و ملب
دارند که در کیفی

ارتبا درو فردی مهم تلقی میگردند و در نهای

قترار

هتوش هیجتانی بته

عنوا منسجم کننده فکر و احساس با مفاهیمی چو کنترل و مدیری هیجا و حد مستئله،
موفقی

یک ارتبا را تل

نظتمدهتی بته هیجتا هتا بته عنتوا
تأریر قرار میدهند .مهتار و 

مثلفه دیگری از مهارتهتای ارتبتاطی نقتش مهمتی در برقتراری ،تتداوم و ستالم

روابت

اجتماعی ایفا میکند و به طور کلی این مهارت ناظر بر توانایی ابراز احساسها و مهار آ هتا
و نیز کنار آمد با هیجا ها و عواطف دیگرا اس (گلمن.)1003 ،3
1.Knapp, Hall & Horgan
2.Shiomi, Matsushima & Kuhhlman
3.Goleman
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دانشگاه علوم انتظامی امین ،رسال
رسال

تولید علوم و دانشهای پلیستی را بتر عهتده دارد و ایتن

در زمینه مهارتهای ارتباطی پلیس بیشتر نمایا اس ؛ زیرا وظایف و مسئولی هتای

پلیس در جاماته و همچنتین کارکردهتای پلیستی از جملته تتأمین و حفت امنیت

جاماته و

خانواده ،حف ارزشهای اجتماعی از جمله مبارزه با بدحجابی ،مواد مخدر و نیز حضور در
کالنتریها برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و دیگر کارکردها ،رابطه مستتقیمی بتا وجتود
مهارتهای ارتباطی و کنتترل خشتم دارد .نیتروی انتظتامی بته عنتوا ستازمانی کته بتهطتور
مستقیم مسئول برقراری نظم و امنی
و امنی

عمومی در داخد کشوراس  ،برای برقراری ایتن نظتم

و همچنین در برخورد با متخلفا و مجرما و ارایه خدمات انتظامی بته شتهروندا ،

خصوصاً به زنا و کودکا  ،بایتد بتر توانمنتدیهتا و قابلیت هتای ختود افتزوده و بتوانتد از
مهارتهای ارتباطی بیشتری برای انجام امور ملوله کمتک بگیترد .هتد

پتژوهش حاضتر

«بررسی ارربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارتهای ارتباطی در کنترل خشم
دانشجویا » میباشد و به بررسی این ستثال متیپتردازد کته :آمتوزش برنامته مهتارتهتای
ارتباطی تا چه میزا بر کنترل خشم مثرر خواهد بود.
مبانی نظری :ارتباطات بین فردی مثرر ،یک تبادل دو طرفه اس
فاال ،دریاف

کته نیتاز بته گتوش داد

دقیا اطالعات و پاسخ داد به وضوح دارد .این نوع همتاهنگی در برقتراری

ارتبا نیاز به شجاع

شخصی و احساس امنی

نسب

به خود دارد کته ناشتی از اعتمتاد بته

نفس و آگاهی از خود اس  .این ها امتیتازاتی بترای ارتبتا متثرر بتین فتردی است (ستیماو
آجیخومار .)2610 ،صالحی
و احترامآمیز اس

اجتماعی «شامد برقراری ارتبا با دیگرا با روشی ملتاطانه

و نشانگر حساسی

و نگرانی در تاامد روزانه شخص اس »(اسپلبرگ و

کوری .)2612 ،1کارو ،2612(2ص ،)331ماتقد اس

که مهارتهای ارتباطی ،سطح باالیی

از انگیزه ،مهارت تصمیمگیری و مهارت حتد مستئله ،مهتارتهتای ختو روابت انستانی،
کنترل خود و نظم و انضبا  ،برنامهریتزی ختو و مهتارتهتای ستازمانی ،و یتک نگترش
عملکردملتور را بته همتتراه دارد؛ بنتابراین ،ارتباطتات بتین فتتردی و یتادگیری متادامالامتتر
1.Spilberg & Corey
2.Caro
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نمیتواننتد از یکتدیگر جتدا شتوند .یانتی ارتباطتات بتین فتردی نقتش بستیاری در تستهید
تالشهای یادگیری متادامالامتر ایفتا متیکنتد و همتین امتر باعت

متیشتود کته فراگیترا

مادامالامر به صورت متقابد ارتبتا برقترار کننتد .بته عنتوا مثتال ،در ملتی کتار شتواهد
تجربی بیشتری وجود دارد که نشا می دهتد روابت بتین فتردی بتا همکتارا و سرپرستتا ،
تالش افراد را برای به روز نگته داشتتن ختود آستا متیکند(هیتد .)2610 ،1برایت

ویت ،

اسکرودت و کار ،)2612(2ماتقدند ارتباطات بتینفتردی صترفاً انتقتال اطالعتات بتین افتراد
نیس  ،بلکه روشی است

کته ماتانی ،هویت

و روابت از طریتا تاامتد اجتمتاعی ایجتاد و

مذاکره میشوند.
مهارته ای ارتباطی خو برای یک فترد و همچنتین بترای یتک ستازما ضتروری است .
آینده هر سازما تا حد زیادی به کانال های ارتباطی آ بستگی دارد ،زیرا این امر به تسهید
مشارک ها ،ارتقاء فروش و خدمات کمک میکند و اطالعاتی در مورد سازما متیدهتد.
این میتواند تأریر زیادی در اعتبار یک شرک

داشته باشد و بته طتور قطتع در متورد ستطح

حرفهای بود آ بسیار گفته خواهد شد(سیماو آجیخومار ،2610 ،ص .)333بدین ترتیتب
مهارت ارتباطی به فرد کمک میکند که به واسطه ایجاد ،ادامه یتا پایتا داد بته رابت ،
تماسهای مثرری با دیگرا شکد دهد(رحم زهی و همکارا .)1300 ،
خشم هیجانی فراگیر اس

که عالوه بر پرشورترین ،خطرناکترین هیجا هتم هست (ستید

ملمتدی ،1308 ،ص .)338خشتم احساستی است

کته میتزا آ از تلریتک خفیتف و

احساس رنجش تا احساسی شدید و جنو آمیز در نوسا است (رحمت زهتی و همکتارا ،
 ،1300ص .)23عل ت خشتتم هتتم متتیتوانتتد رختتدادهای بیرونتتی باشتتد و هتتم رختتدادهای
درونی(کریمی ،همتی راب  ،حقیقتی ،احمتد پنتاه و ملمتد بیگتی ،1302،ص .)120خشتم
واکنشی اس

طبیای بته ناکتامی(نیتک پترور 1381 ،بته نقتد از رحمت زهتی و همکتارا ،

 ،1300ص ،)23که اغلب بر ارر واکنش شخص نسب

به رفتارهای نامناستب دیگترا بتروز

میکند(هاشمیا  ،شفیع آبادی ،و سودانی  ،1381 ،ص )1و پیشایند خشتم وجتود متانای بتر
1.Head
2.Braithwaite, Schrodt & Carr
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ستتر راه دنبتتال کتترد اهتتدا

فتترد است (ستتیدملمدی ،1308 ،ص .)338گوانتتدر،1000(1

ص )10واکنش های استرس پلیس را به سته دستته ذهنتی ،جستمی و رفتتاری تقستیم کترد.
واکتتنشهتتای استتترس ذهنتتی شتتامد خستتتگی عتتاطفی ،نگرانتتی بتتیش از حتتد ،افتتزایش
تلریک پذیری و پرخاشگری ،احساس گناه ،عصبانی  ،ناامیدی و ستایر احساستات منفتی،
مشکد در تمرکز و تصمیمگیری ،حساسی

به ملی و انتقاد شخص ،حساسی

به ملتی و

انتقادات ،اختالالت خوا و غیره اس (استر  ،2610 ،2ص.)12
آموزش مدیری
شناخ

خشم نوعی رویکترد رفتاردرمتانی شتناختی بتا هتد

و رفتار افراد اس

تأکید همه مداخالت مدیری

ایجتاد تغییتر در

و مثلفههای تأریرگذار در رواب بین فردی را در برمتیگیترد.
خشم بر تادید شدت و طول مدت و فراوانی بیا خشم و

افزایش پاسخهای غیرپرخاشگرانه در رواب میا فردی است  .بته اعتقتاد آلتیس،)2663(3
عواقب خشم میتواند شامد تخریب روابت میتا فتردی و همچنتین تخریتب روابت در
ملی های کاری و شغلی باشد .تجربه خشتم ناستالم ،تلت تتأریر عوامتد شتناختی قترار
میگیرد که دربرگیرنده این نکات اس  :باور نادرس

به وجود بتیعتدالتی ،گترایش بته

سرزنش عوامد ایجادکننده مشکد به جای حتد مشتکد ،استتفاده از اصتد متوقاانته بترای
ارزیابی رفتار دیگترا و تمایتد بته سترزنش و زد برچستبهتای منفتی و غیرانستانی و
توهینآمیز به افرادی که متخلف تلقتی متیشتوند و از طریتا ایتن برنامته آموزشتی ایتن
گزینهها اصالح میشود .همچنین پلیتری 2ماتقد اس
آورد توانایی بازنگری و بازسازی شدت و جه

فرد در تنظیم هیجانات ،با بته دست
هیجا در خود و دیگرا  ،به تادید و

مهار هیجانات منفی به صتورت درونتی و تغییتر جهت

آ هتا بته ستم

ستازش یتافتگی

میپردازد(رضایی میرقاید ،موسوینژاد ،مختاری ،رهروی و سهرابی ،1303 ،ص.)216
پیشینه پژوهش :کریمی ،همتی راب  ،حقیقی ،احمد پناه و ملمد بیگتی ( ،1302ص،)120
در پژوهش خود نشا دادند آموزش مهارتهای ارتباطی در مقایسته بتا متدیری خشتم در
1.Govender
2.Stern
3.Ales
4.Puletry
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کاهش پرخاشگری مثررتر بود .طارمیا ( ،)1381در پژوهش خود به ایتن نتیجته رستید کته
آموزش مهارتهای زندگی بر سالم

جسمانی و روانی و مقابله با فشارهای ملیطتی ،مثتد

اضطرا  ،افسردگی ،پرخاشگری ،افکار خودکشتی ،افت
مصر

تلصتیلی ،ارتبتا بتین فتردی و

مواد مخدر تأریر دارد .این نتایج ،با پتژوهشهتای نتادری ،پاشتا و مکونتدی(،1380

ص ،)31در ارتبا با ارربخشی مهارتهای ارتباطی بر سازگاری فتردی– اجتمتاعی و ابتراز
وجود دانشآموزا دختر در مارض خطر همخوانی دارد.
الکسنین و الکسنین ،)2663(1آموزش مهارتهتای اجتمتاعی و ارتبتاطی را در مشتکالت
یادگیری و رفتاری متثرر متیداننتد و کستانی کته تلت

آمتوزش مهتارتهتای اجتمتاعی،

ارتباطی و ابراز وجتود قترار گرفتنتد ،از للتاش پیشترف

بهتتری کستب

تلصتیلی موفقیت

کردند .در نتیجه ،با یادگیری ارتبا مثرر با دیگرا و افزایش ستطح اعتمادبتهنفتس ،میتزا
مشکالت رفتاری از جمله پرخاشگری کاهش مییابد(به نقتد از اشترفی و منجتزی،1302 ،
ص .)81نتایج پژوهش اشرفی و منجزی( ،)1302نشا داد که آموزش مهارتهای ارتبتاطی
بر کاهش پرخاشگری دانشآموزا دختر دوره متوسطه در پسآزمو و پیگیری مثرر بتوده
است  .همچنتتین نتتتایج پتتژوهش کتترمزاده و همکتتارا ( ،1300ص ،)2نشتتا داد برنامتته
مهارتهای زندگی ،بر بهبود مهارتهای ارتبا دانشآموزا پیش فاال مثرر بوده ولی بر
رفتار کنترل خشم آنا تأریر نداشته اس  .تامپسو و رپتی ،2662(2ص ،)01تتأریر آمتوزش
مهارت های اجتماعی و ارتباطی را بر مشکالت هیجانی ،از جمله خشتم بررستی کردنتد .در
این مطالاه به آزمودنیهای  11 -13ساله در شش جلسه یک ساعته ،آمتوزش مهتارتهتای
اجتماعی و ارتباطی مثد گوش داد  ،دوس یابی ،همکتاری و تقستیمکتار ،کنتترل خشتم و
ابراز وجود داده شد .نتایج نشا داد کته پتس از اتمتام جلستات ،نوجوانتا تغییترات مثبت
رفتتتاری ،از قبیتتد برقتتراری ارتبتتا ختتو بتتا دیگتترا  ،کتتاهش رفتارهتتای پرخاشتتگرانه و
بتتیشفاتتالی و افتتزایش همکتتاری را از ختتود نشتتا دادنتتد .گروشتتام ،و وکتتوک،2660( 3
1.Aloxin & Aloxin
2.Thompson & Rapee
3.Gresham, Van & Cook
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ص ،)303یکتتی از علتتد نتتاتوانی در تصتتمیمگیتتری و عتتدم ارتبتتا متتثرر بتتا همستتاال را
پرخاشگری کودکا میدانند .همچنین ،این کودکا در مارض خطر اختتالالت رفتتاری و
عاطفی قرار دارند .آ ها با آموزش مهتارتهتای اجتمتاعی ،همچتو  :مهتارتهتای کنتترل
خشم ،دوس یابی ،ابراز وجود و ارتبا متثرر ،میتزا پرخاشتگری را در کودکتا کتاهش
دادند .نانگد ،اردلی ،کارپنتر و نیومن ،2666(1ص ،)100با ایجاد حساستی
نوجوانا از طریا آموزش مهارت ارتباطی مثبت

و مستئولی

بتا گتروههتای همستال و متدیری

در
رفتتار

نوجوانتتا در ماتترض خطتتر و ستترگرمیهتتای اصتتالحی ،میتتزا پرخاشتتگری را در ایتتن
آزمودنیها کاهش دادند .رقتی( ،1388ص ،)2با آموزش گروهی مبتنتی بتر تللیتد ارتبتا
ملاوره ای و نیز آموزش ابراز وجتود ،میتزا پرخاشتگری را در دانتشآمتوزا دختتر شتهر
رش

کاهش داد.

در سالهای اخیر ،پژوهشهای بسیاری نشا داده اند که آمتوزش مهتارتهتای ارتبتاطی یتا
ارتقای توانمندیهای اجتماعی افراد میتواند در مدیری

خشم و حد مسئله و ...مورر باشد.

در ایرا نیز پژوهشهایی در خصوص ارربخشی مهارتهای ارتباطی و کنتترل خشتم انجتام
گرفته اس  .اما پژوهش در زمینته آمتوزش مهتارتهتای ارتبتاطی پلتیس و مهتارت کنتترل
هیجا و خشم که بر سازگاری فردی و اجتماعی آ ها مورر میباشد بستیار انتدک است

و

بنابراین تفاوت این پژوهش در جاماه آمتاری آ و انتدازه گیتری ارتر بخشتی و آمتوزش و
کنترل در بین زنا پلیس میباشد ،تا بررسی شود آیا با اموزش مهارتهای ارتباطی میتوا
سازگاری فردی و اجتماعی زنا پلیس را تل

تاریر قرار داد یا نه.

روش
روش پژوهش نیمه آزمایشی اس ؛  06نفر از دانشجویا دختر دانشگاه علوم انتظتامی امتین
به روش نمونه گیری در دستترس در دو گتروه آزمایشتی( )36و کنتترل( )36قترار گرفتنتد؛
برای گروه آزمایش 8 ،جلسه  06دقیقهای آموزش مهتارتهتای ارتبتاطی بته متدت  8هفتته
برگزار شد و گروه گتواه در ایتن متدت هتی گونته مداخلته روانشناستی دریافت

نکردنتد.

1.Nangle, Erdley, Carpenter& Newman
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شتترک کننتتدههتتا توستت مقیتتاس کتتویین دام )2662(1و مقیتتاس مهتتارت کنتتترل خشتتم
اسپیلبرگر )1000(2به ترتیب با آلفای کرونباخ  6/11و  6/81ارزیتابی شتدند و بترای تللیتد
دادهها از روش تللید کواریتانس استتفاده شتد .ملتتوای جلستات آموزشتی ایتن دوره ،در
جدول  1ارایه شده اس .
جدول  :0محتوای جلسات آموزش مهارتهای ارتباطی و کنترل خشم
جلسه
جلسه اول
جلسه دوم

اهداف
بیا اهدا

برنامه ،ارایه پیش تس  ،اهمی

رازداری ،بیا اهمی

ارتبا و برقتراری ارتبتا صتلیح

در زندگی ،آشنایی با پایههای رواب سالم :نگرش سالم و ناسالم(چرخه آگاهی)
آموزش نلوه صلیح ابراز احساسها و هیجا ها و بیا نیازها؛ هر یک اعضتا ایتن فتن را طبتا اصتول
آموزش داده شده باید یک هفته تمرین نموده و ماایب خود را یادداش نمایند.
آموزش پنج مهارت اصلی گوش داد شامد :توجه کرد  ،تصدیا کرد  ،دعوت کرد  ،خالصته

جلسه سوم

کرد و سثال کرد ؛ اعضا موظفاند تا در طول هفته در خصوص گوش داد فاال تمرین نمایند و
موانع گوش داد فاال را که در ارتبا آ ها با دیگرا رخ میدهد یادداشت نمتوده و بتهکتارگیری
روشها برای برداشتن این موانع را تمرین کنند.

جلسه چهارم

آموزش گفتگوی مثرر؛ چند مورد از تجربیات خود در طول هفته در این خصوص یادداش

گردد

آموزش رابطه مثلفههتای(فکر ،احستاس ،رفتتار) بتا مکتانیزمهتای زیترین و شناستایی طترحوارههتا و
جلسه پنجم

خطاهای شناختی و قتادر نمتود افتراد بترای شناستایی و برچستب زد بته خطاهتا از اعضتا خواستته
میشود که بر اساس جدول  DTRتجار یک هفته را مرور و بر اساس آ افکار ،احساس و رفتتار
را یادداش

و خطاهای شناختی خود را شناسایی و برچسبگذاری نمایند.

آموزش عوامد مثرر در به وجود آمد خشم و چگونگی کنترل آ ؛ هریک از اعضا متواردی را کته
جلسه ششم

مورد خشم آ ها میشود باید شناسایی و راهکارهای خنثیسازی آ ها کته آمتوزش دادهشتده است
بکار گیرد.

جلسه هفتم
جلسه هشتم

آموزش مهارت حد مسئله و تصمیمگیری؛ هریک از اعضا باید در مورد چند مستئلهای کته در یتک
هفته پیش میآید ،حد مسئله نموده و بر اساس الگوی ارایه شده در جلسه تصمیمگیری نمایند.
آموزش برخی مساید مانند داشتن تفکر انتقادی و انتقادپذیری و آموزش کنترل استرس؛ جمتعبنتدی
و ارایه پس تس .

1.Queendom
2.Spilberg,
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یافتهها
یافتههای توصیفی :درمجموع  06آزمودنی( 36نفر گروه آزمایش و  36نفر گتروه گتواه)
شتترک کردنتتد .میتتانگین و انلتترا
همچنین میانگین و انلرا

مایتتار ستتن در گتتروه گتتواه بتته ترتیتتب  33/3و  0/0و

مایار سن در گتروه آزمتایش بته ترتیتب  38/2و  0/13ملاستبه

شد.
شاخصهای توصیفی و استنباطی مربو به متغیرهای کنترل خشم و مهارتهای ارتباطی در
دو گروه گواه و آزمایش در جدول  2ارایه شده اس .
جدول  :4شاخصهای توصیفی(مرکزی و پراکندگی) متغیر کنترل خشم و مهارتهای ارتباطی به
تفکیک دو گروه
گروه
کنترل خشم

مهارتهای ارتباطی

تاداد

پیشآزمو
میانگین

پسآزمو

انلرا

مایار

میانگین

انلرا

مایار

گواه

36

13/21

2/82

13/66

1/12

آزمایش

36

12/03

2/02

8/33

1/83

گواه

36

30/33

0/06

01/33

16/08

آزمایش

36

02/61

11/26

111/01

31/02

یافتههای استنباطی :قبد از انجام مراحد مربو به بررسی فرضیههای پژوهش ،آنچه بایتد
کرد پیشفرضهای آماری اس  .در تللیتد

در نظر گرفته شود ،مباح

مربو به رعای

کوواریانس ماموالً رعای

 1مفروضه متداول مورد توجه قرار میگیرد(شیولسو .)1303 ،1

قبد از انجام ملاسبه آماری ،مفروضههای مستقد بتود نمترات افتراد ،نرمتال بتود توزیتع
متغیرها با استفاده از آزمو کولموگرو

– اسمیرنو ) ،)2K-Sخطی بتود بتا استتفاده از

آزمو بررسی رابطه خطی 3در سطح( ،)P>6/63مستقد بود متغیر همراه و عمد آزمایشی
و همچنین اندازهگیری متغیر همراه بدو خطا در شرای کامالً کنترل شتده رعایت

شتدند.

1.Shewelson
2.Kolmogorov – Smirnov – Test
3.Test for linearity

راشن عبداللهی و همکاران /بررسی اثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارتهای ارتباطی53 / ...

همچنین رعای

مفروضههای همگنی واریانسهتا بتا استتفاده از نترمافتزار  spssو همگنتی

شیبهای رگرسیو مورد بررسی قرار گرف  .نتایج این آزمو هتا در جتداول  3تتا  0ارایته
شده اس .
جدول  :3آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر

Z

سطح مانیداری sig

کنترل خشم

6/30

6/81

مهارتهای ارتباطی

6/03

6/36

هما طور که از یافتههای جدول  3استنبا میشود ،از آنجا که سطح مانتیداری بته دست
آمده در آزمو  ،K-Sدر متغیرها بیش از مقدار مالک  6/63میباشد ،میتتوا گفت

کته

توزیع متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری نرمال اس  .بنابراین فرضتیههتای پتژوهش از
طریا آزمو پارامتریک تللید کوواریانس چند متغیره ،1آزمو میشود.
جدول  :2نتایج آزمون همسانی ماتریس واریانس -کوواریانس(ام باکس)
ام باکس

F

df 1

df 2

سطح ماناداری

12/38

1/63

3

0/3326

6/30

به منظور آزمو مفروضه همسانی ماتریسهتای واریتانس -کوواریتانس از آزمتو بتاکس

2

استفاده شد .نتایج این آزمو نشا داد که میزا ماناداری آزمو باکس برابر با  6/30اس .
بنابراین آزمو باکس در سطح( )P> 6/63مانادار نیس  .به عبارت دیگر ماتریس واریانس
– کوواریانس همگن بوده و مفروضه مورد نظر برقرار اس (جدول .)2
جدول  :5نتایج آزمون لوین مبنی بر پیشفرض تساوی واریانسها
متغیر وابسته

ضریب F

درجه آزادی1

درجه آزادی2

ماناداری()p

پسآزمو کنترل خشم

6/302

1

38

6/31

پسآزمو مهارتهای ارتباطی

6/03

1

38

6/26

1.MANCOVA
2.Box's M
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نتایج آزمو لوین در جدول  3نشا میدهد که چو سطح ماناداری به دس

آمده در هتر

سه متغیر ،بزرگتر از  6/63میباشد ،بنابراین دو گروه از نظر واریتانس تفتاوت مانتیداری
ندارند ،بنابراین این پیشفرض جه

شده اس .

انجام آزمو رعای

جدول  :0نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری
آزمو

ارزش

F

المبدای ویلکز

6/261

160/30

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

اندازه

توا

ارر

خطا

ماناداری

ارر

آزمو

2

33

6/6661

6/10

1

بر اساس جدول  0مشخص شد که آماره چند متغیتری المبتدای ویلکتز ،مانتادار است ؛ بته
عبارت دیگر ،بین آزمودنیهایی که مداخالت را دریاف کردهانتد(گروههتای آزمتایش) و
آزمودنیهایی که مداخالت را دریاف

نکردهاند(گروه کنترل) ،حتداقد بته للتاش یکتی از

متغیرهای وابسته تفاوت مانیداری وجود دارد( .)P>6/61میزا تأریر برابر بتا  6/10و تتوا
آماری برابر  1/66اس  .بنابراین ،باد از آ نوب

به بررسی این موضوع میرسد که آیا هتر

یک از متغیرهای وابسته به طور جداگانه از سطوح مختلف متغیر مستقد تأریر پذیرفته است
یا خیر .به همین خاطر در ادامه به بررسی ارر متغیتر مستتقد بتر هریتک از متغیرهتای وابستته
پرداخته شد.
جدول  :4نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون
متغیرهای وابسته
متغیر وابسته
کنترل خشم
مهارتهای ارتباطی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

283/833
3103/113

1
1

283/833
3103/113

F
03/683
126/322

سطح
ماناداری
6/6661
6/6661

هما طور که در جدول  1مشاهده می شتود ،نتیجته آزمتو تتک متغیتری بترای تتک تتک
متغیرهای وابسته مانادار اس ()P>6/61؛ بنابراین نتیجه گرفته شد که متغیر مستقد بتر تتک
تک متغیرهای وابسته به صورت جداگانه ارر دارد و بنابراین ایفای نقش با اجترای ستناریوی
ارتقا مهارتهای ارتباطی بتر دو متغیتر وابستته کنتترل خشتم و مهتارتهتای ارتبتاطی تتأریر

راشن عبداللهی و همکاران /بررسی اثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارتهای ارتباطی55 / ...

مانادار دارد و فرضیههای مطرح شده با ستطح اطمینتا  00درصتد تاییتد و فترض صتفر رد
میشود.
بحث و نتیجهگیری
هد

پژوهش حاضر بررسی ارربخشی ایفای نقش با اجرای ستناریوی ارتقتاء مهتارتهتای

ارتباطی در کنترل خشم دانشجویا دختر بود .نتتایج آزمتو نشتا داد کته ایفتای نقتش بتا
اجرای سناریوی ارتقا مهارتهای ارتباطی بر دو متغیر وابستته کنتترل خشتم و مهتارتهتای
ارتباطی تأریر مانادار دارد و فرضیه مطرح شده با سطح اطمینا  00درصد تایید شد.
این نتایج با نتایج پژوهش کریمی و همکتارا ( ،)1302طارمیتا ( ،)1381مکونتدی(،)1380
ملکی( ،)1383کوچکی( ،)1382رپی و سومپ سو ( ،)2668گروشام و همکتارا (،)2660
انگتتد و همکتتارا ( )2666و رقتتتی( )1388همختتوانی دارد .نتتتایج نشتتا داد کتته آمتتوزش
مهارتهای ارتباطی باع

افزایش مهارتهای ارتباطی دانشجویا و کنترل خشم متیشتود.

در ارتبا با چرایی ارربخشی ،باید گف

آموزش ارتبا متثرر بته فترد کمتک متیکنتد تتا

راهبردهای منطقی و مشخصی را برای حد تاارضات و کنترل خشم خود داشتته باشتد و بتر
پایه رویکرد شناختی-رفتاری بداند که چه اسناد ،انتظارات و باورهای منفتی زیتادی وجتود
دارد که مانع برقراری ارتبا میشود .همچنین در تبیین کنترل خشم متیتتوا گفت

نتیجته

آموزش کنترل خشم در دانشجویا منجر به توانمنتدیهتای روانتی و اجتمتاعی متیگتردد.
نتایج تلقیقات مختلف هم مبین این مطلب اس

که خشم کنترل نشده میتواند ارتبا هتای

بین فتردی را بتا خطتر مواجته نمایتد ،در نتیجته متیتتوا گفت کنتترل خشتم باعت

بتروز

پاسخهای سازگارانه در دانشجویا میشود و در نتیجه از آمتوزش مهتارتهتای ارتبتاطی و
کنترل خشم میتوا به عنوا تدبیری برای بهبود مهارتهای ارتباطی بهره گرف  .آمتوزش
کنترل خشم نوعی رویکرد رفتار درمانی شناختی اس

که با هد

تغییر در شناخ

و رفتار

افراد انجام میشود و از مهمترین ابااد تأریرگذار در روابت بتین فتردی است  .در آمتوزش
مهارت کنترل خشم ،بیشترین تأکید بر مداخالتی اس که از باتد شتدت ،متدت و فراوانتی
خشم صورت میپذیرد .آلیس( ،)2663ماتقد اس که بیشترین تأریر خشتم در روابت میتا
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فردی و تخریب رواب کاری و شغلی میباشد ،در نتیجه میتوا گف

کستانی کته کنتترل

خشم دارند و برانگیختگی جسمانی خود را نیتز تنظتیم متیکننتد و پاستخ ستازنده بته جتای
تخریب میدهند و از للاش اجتماعی از آ هایی که این مهارت را نشا نمیدهند بهتر عمد
میکنند(سید ملمدی .)1308 ،بررسیها نشا دادند خشم مهار نشده ارتبا های بین فردی
را با خطر جدی روبهرو ساخته و میتواند افتراد را از کتارکرد بهینته بتاز دارد .نتتایج ایتن
پژوهش نشا میدهد که اگر افراد از برنامه آموزش مهارتهای زندگی برخوردار شتوند،
به دلید یادگیری کنترل خشتم کته بخشتی از برنامته آمتوزش مهتارتهتای زنتدگی بتوده،
مهارتهای بین فردی و ارتباطی نیز در آ ها رشد میکند .به مستئوال پیشتنهاد متیشتود
آموزش مهارتهای زندگی از جمله مهارت کنترل خشم را در رأس برنامههای خود قرار
دهند .همچنین یادگیری و تمرین این مهارتها ،موجب تقوی

یا تغییر در نگرش ،ارزش و

رفتار فرد میگردد و در نتیجه با پدید آمتد رفتارهتای مثبت

و ستالم بستیاری از مستاید و

مشکالت قابد پیشگیری خواهد بود.
پیشنهادها :یافتههای پژوهش نشا داد که آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبتود ارتبتا
بین فردی دانشجویا مثرر اس ؛ بنابراین پیشنهاد میشود:
 در برنامههای آموزشی ،بسته مذکور برای ارتقتاء ستطح رفتتار و زنتدگی دانشتجویاللاش گردد؛
 -اولوی

داد به نیازهای ارتباطی دانشجویا و تدوین برنامههای آموزشی متناسب بتا

توانایی آنا ؛
 ترویج بیش از پیش آموزش و یادگیری بسته مهارتهای ارتباطی و زندگی به دلیتدجامای

آ در تأکید بر بهکارگیری مثلفهها و اهدافی از جملته ارتبتا بتین فتردی

صتلیح ،تصتمیمگیتری ،حتد مستئله ،کنتترل خشتم و ...در جهت

ارتقتاء ستالم

و

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی؛
 تشویا دانشگاهها به اولویفردی و اجتماعی پلیس.

بخشید بته پتژوهش در حتوزه نیازهتای و مهتارتهتای

راشن عبداللهی و همکاران /بررسی اثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارتهای ارتباطی54 / ...

با توجه به شرای و ویژگیهای بسته مذکور ،پلیسی که آموزش بیشتری دیده ،کارآمدتر
بوده و میتواند موجبات اطمینا خاطر افراد را نسب

به خود بیشتر فراهم آورد.

قدردانی :در پایا الزم میدانیم از همکاری صمیمانه دانشجویا و همه عزیزانی که در
انجام مراحد پژوهش ما را یاری نمودند ،مراتب تشکر را به جای آوریم.
منابع
 .1اشرفی ،مهناز؛ منجتزی ،فرزانته( .)1302ارربخشتی آمتوزش مهتارتهتای ارتبتاطی بتر میتزا
پرخاشگری دانشآموزا دختر دوره متوسطه .پژوهشهای علتوم شتناختی و رفتتاری،)1(3 .
 .08-81قابد بازیابی از:

https://cbs.ui.ac.ir/article_ 17306.html

 .2رقتی ،طوبی (  .) 1388ارربخشی آموزش گروهی مبتنی برتللید ارتبا ملاوره ای برکاهش
رفتارهای پرخاشگرانه دانشآموزا دخترشهر رشت

پایتا نامته کارشناستی ارشتد مشتاوره،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تلقیقات خوزستا  ،اهواز
 .3حسین چاری ،مساود و فداکار ،ملمد مهدی .)1382(.بررسی تأریر دانشگاه بر مهتارتهتای
ارتباطی بر اساس مقایسه دانشآموزا و دانشجویا  .مجله دانشور رفتار .21-33 ،)13( .قابد
بازیابی از:

http://ensani.ir/fa/article/72226/-

 .2رحم زهی ،خدانظر؛ خزایی ،عبداللکیم؛ کرمزاده ،فاطمه؛ کردی ،زینب؛ کریمی ،نستیمه؛
دامنی ،صابره؛ ستوده ،راحله( .)1300ارربخشی آموزش برنامه مهارتهای زندگی بر بهبتود
مهارت ارتبا و کنترل خشم دانشآموزا پیش فاتال شهرستتا ختاش .نخستتین همتایش
پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایرا  ،تهرا .
 .3رضایی میر قاید ،ملیله؛ موسوینژاد ،ستید روحاهلل؛ مختتاری ،امیرحستین؛ رهتروی ،مهشتید؛
سهرابی ،فرامرز .)1303(،ارربخشی آموزش گروهی مدیری

خشم بتر بهبتود مهتارتهتای

ارتباطی دخترا بزهکار شهر تهرا  .مجله مطالاات ناتوانی .212-216 ،)0( .قابد بازیابی از:
https://elmnet.ir/article/1616313-54163/
 .0شیولسو  ،ریچتارد( .) 1303استتدالل آمتاری در علتوم رفتتاری :توصتیف آمتاری جلتد ()1
(علیرضا کیامنش ،مترجم) .تهرا  :انتشارات جهاد دانشگاهی( دانشگاه عالمه طباطبایی).
کرم زاده ،فاطمه؛ کردی ،زینتب؛ کریمتی ،نستیمه؛ دامنتی ،صتابره و ستتوده ،راحلته(.)1300

.1
ارربخشتتی آمتتوزش برنامتته مهتتارتهتتای زنتتدگی بتتر بهبتتود مهتتارت ارتبتتا و کنتتترل خشتتم
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دانش آموزا پیش فاال شهرستا خاش ،همتایش پتژوهش در روانشناستی و علتوم رفتتاری،
زاهدا
 .8کریمتتی ،حمتتزه؛ همتتتی راب ت  ،اکبتتر؛ حقیقتتی ،ملمتتد؛ احمتتدپناه ،ملمتتد؛ ملمتتد بیگتتی،
حمید( .)1302مقایسه ارربخشی آموزش گروهی مدیری

خشتم و مهتارتهتای ارتبتاطی بتر

میزا پرخاشگری ماتادا به حشیش زندا شهر همتدا  .فصتلنامه تلقیقتات علتوم رفتتاری.
 .138-120 ،)2(11قابد بازیابی از:
https://rbs.mui.ac.ir/article-1- .306-fa.html
 .0مارشال ریو ،جا ( .)1308انگیزش و هیجا ( .یلیی سید ملمدی ،مترجم) .تهرا  :انتشتارات
ویرایش.
 .16نادری ،فرح؛ غالمرضا پاشا ،مکوندی ،فرزانه( )1380تاریر آموزش مهارتهای اجتمتاعی بتر
سازگاری فردی ت اجتماعی ،پرخاشگری و ابراز وجود دانشآموزا دختتر در ماترض خطتر
مقطع متوسطه شهر اهواز ،فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.02-31، )33(0 .
قابد بازیابی از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111714
 .11هاشتتمیا  ،فاطمتته؛ شتتفیعآبتتادی ،عبتتداهلل؛ ستتودانی ،منصتتور( .)1381ارربخشتتی آمتتوزش
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