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Abstract
Background and Aim: Proper communication is one of the most important
goals of organizations and is important in their development, efficiency and
effectiveness. The present study analyses the need for women police
communication skills and prioritized them.
Method: This research is mixed in terms of practical purpose and method of
implementation. The research collection tool in the qualitative section is 22
semi-structured interviews and in the quantitative section is 175 researchermade questionnaires based on qualitative findings. The research community
consisted of qualitative section, experts and university professors familiar
with the field of police women and communication skills and in the
quantitative section, women police officers working in the Preventive Police
of Greater Tehran Police Command (FATEB) with a sample of 175 people.
They were interviewed according to Morgan table using a valid
questionnaire (Cronbach's alpha 0.79). Mean, percentage, factor loading,
Chi-square and Friedman were used to analyze the data.
Results and conclusion: The result of coding and categorizing the findings
of the qualitative section was identifying 28 needs of police communication
skills in three dimensions: interpersonal, intrapersonal and organizational.
The results of the quantitative section, which also showed in order to
prioritize and confirm the results of the qualitative section, in the
interpersonal dimension, the need for "respect for privacy", in the
interpersonal dimension, the need for "anger control" and in the
organizational dimension, the need for " "Duty and responsibility" are the
first priority.
Keywords: Communication skills, Police women, Needs analysis,
Communication, Duty
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چکیده
زمینه و هدف :برقراری ارتباط صحیح يكی از مهمترين اهداف سازمانها است و امری مهمم در
توسعه ،کارآمدی و اثربخشی آنها محسوب میشود .پژوهش حاضمر بمه نیازسمن ی مهمار همای
ارتباطی زنان پلیس و اولويتبندی آنها پرداخته است.
روش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شمیوه ارمرا ،آمیختمه اسمت .ابم ار گمردآوری
پژوهش در بخش کیفی 22 ،مصماحبه نیممه سماختاريافته و در بخمش کممی  571پرسشمنامه محقم
ساخته بر مبنای يافته های کیفی است .رامعه پژوهش را در بخمش کیفمی ،خبرگمان ،کارشناسمان و
اساتید دانشگاهی آشنا با حوزه فعالیت زنان پلیس و مباحث مهار های ارتباطی و در بخش کمی،
زنان پلیس شاغل در پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهرا ب رگ(فاتب) تشكیل داده و نمونمه
 571نفری از آنه ا براساس ردول مورگان ،با کمک پرسشنامه روا و پايا(آلفمای کرونبما ،)0/77
مورد پرسش قرار گرفتند .برای ت يهوتحلیل دادهها نی از میانگین ،درصد ،تعیین بار عماملی ،خمی
دو و فريدمن استفاده شد.
یافتهها و نتایج :حاصل کدگذاری و مقولهبندی يافتههای بخش کیفی ،شناسايی  22نیاز مهمار
ارتباط زنان پلیس در سه بعد بین فردی ،درون فردی و سازمانی بود .نتايج بخش کمی که بهمنظور
اولويت بندی و تائید نتايج بخش کیفی ان امشده نی نشان داد ،توره به نیازهايی همچون «احترام به
حريم شخصی  ،نیاز به «کنترل خشم» و نیاز بمه «ان ماموظیفمه و مسمئولیتپمذيری» از سموی رامعمه
هدف مورد توره بوده است.
واژههای کلیدی
مهار های ارتباطی ،زنان پلیس ،نیازسن ی ،ارتباط ،وظیفه
 .5استاديار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین(نويسنده مسئول)؛
ak.alimardani2014@gmail.com
 . 2استاديار گروه پژوهشی مطالعا زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی امین؛nori.t1363@gmail.com

اکرم علیمردانی و طاهره نوری /نیازسنجی مهارتهای ارتباطی زنان پلیس و اولویتبندی آنها 43 /

مقدمه
با توره به مهم بودن منابع انسانی در سازمان ،مطالعه و پژوهش برای توسعۀ آنهما از اهمیت
زيادی برخوردار است .در واقع ،سمممرمايههمممای انسانی ،عامل اصلی پیشرفت و موفقیت هر
سازمان هستند ،ازاينرو آموزش مهار های ارتباطی به نیروی انسمانی دغدغمه اصملی تممام
سازمانها است .مديران و کارکنانی که در اي اد ارتباط مهار دارند ،با مشكال کمتمری
مواره هستند ،دچار اشتباها کمتری میشوند ،منابع کمتری را هدر میدهند و با کمارآيی
فشان موارمه ممیشوند(نصمری ،حیمدری بمافقی و رمراره ،5571 ،ص.)52
بیشتری با وظاي 
صاحبنظمران معتقدنمد در محمی همای شمللی ،ارتباطما اصملیتمرين معیمار در انتخماب و

گ ينش کارکنان محسوب می شود(مک فیت .)2050،5مطالعا نشان میدهد کمه بسمیاری
از کارکنان ،نقش مهمار همای ارتبماطی را در موفقیمت شمللی شمان بسمیار بما اهمیمت تمر از
مهار های فنی تلقی میکنند(فالک و کیلپاتريک2000 ،2؛ مک درمت و همالس،2052 ،5
ص)52؛ بنابراين برقراری ارتباط صحیح يكی از مهمترين اهداف سازمانهما اسمت و اممری
مهم در توسعه ،کارآمدی و اثربخشی سازمانها محسوب میشمود(اکیفی ،2002 ،0ص.)55
مهار های ارتباطی ،آن دسته از مهار هايی هستند کمه بمه واسمطه آنهما افمراد ممیتواننمد
درگیر تعاملهای بین فردی شوند؛ يعنی فرايندی که افمراد در طمی آن ،اطالعما  ،افكمار و
احساسهای خمود را از طريم مبادلمه پیمامهمای کالممی و غیرکالممی بما يكمديگر در میمان
میگذارند(بروکس و هیث 5775 ،1به نقل ازهمارری و ديكسمون .)5770 ،1ايمن مهمار هما
مشتمل بر خرده مهار های مربوط به درک پیامهای کالممی و غیمر کالممی ،نظمم دهمی بمه
هی انها ،گوش دادن ،بینش نسبت به فراينمد ارتبماط و ارتبماط تموام بما قاطعیمت اسمت کمه
اساس مهار های ارتباطی را تشكیل ممیدهنمد(کريممی .)5522 ،تصمور شمللی کمه در آن
ارتباط مهمم نباشمد ،بمه ويمژه در سمازمان پلمیس ،کماری مشمكل اسمت .يكمی از مهمم تمرين
1.McFate
2.Falk & Kilpatrick
3.McDermott, P. J., & Hulse
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5.Brokc & Heice
6.Hargie& Dicson
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مهار ها برای پلیس ،مهار های ارتباطی در محی کار است .يک پلیس با اقشار مختلمف
مردم از کشاورز گرفته تا صنعتگر ،کاسب ،اداری ،دانشگاهی ،دانش و ،رئیس ،مرئوس و...
به نحوی ارتباط دارد .بیش از بیست سال است که «کمیسمیون ملمی مشمورتی اسمتانداردها و
اهداف حقوق ر ای اياال متحده» بر اهمیت مهار های ارتباطی پلیس و دستگاه عمدالت
کیفری تاکید میکند(کارن و میلر 2005 5؛ میهل و بردفورد2055 ،2؛ بواتنگ و همكماران،5
 .)2050اين کمیسیون در بخشی از مصوبا خود اعالم کرده کمه همر سمازمان پلیسمی بايمد
فوراً پس از استخدام نیروها ،مهار های ارتباطی را به همه مماموران پلمیس آمموزش داده و
تقويت نمايد ،چرا که ارتباطا اثربخش برای تبادل اطالعا و افكمار میمان پلمیس و سماير
واحدهای عدالت کیفری و همه گروههای ارتماعی ضروری است؛ ضممن آن کمه کماربرد
اين مهار ها به پلیس کمک میکند تا نه تنها وظايف را به گونهای موثر ان ام دهند ،بلكمه
بتوانند در بدترين و مشكلسازترين شراي  ،مناسبترين تصممیما را بگیرنمد .هممانگونمه
که اشاره شد ،مهار های ارتباطی به عنموان مهمترين ويژگمی الزم بمرای پلمیس ،بمه ويمژه
زنان پلیس که با قشمر آسمیب پمذير رامعمه از رملمه زنمان و کودکمان در تعاممل ممیباشمند،
توصیف شده است .حتمی در برخممی مطالعمما  ،مهممار هممای ارتبمماطی نممموعی مهار
انطباقی در راستای تعديل اسممترس شممللی کارکنممان معرفی شممده اسممت .برقراری ارتباط
صمحیح با مرارعین ،از يک طرف اثرا مﺜبتی همچمون کمماهش اضممطراب ،کنترل خشم،
کمماهش پرخاشممگری ،افمممم ايش رضايتمندی و مشارکت بهتر را بمممه دنبال دارد و از سوی
ديگر ،اخمتالل در ارتبماط من مر بمه درگیری ،کماهش ممشارکتذی نفعمان و کاهش می ان
ارائه اطالعما ممورد نیمماز از سمموی ممرارعین ممیشمود(براتی ،افسمر و احممدپناه،5575 ،
ص.)15
از سوی ديگر فرماندهان محترم نارا ،بارها به رويكرد تعاملی پلیس اشاره کردهاند« :يكی از
ويژگیهای مهم انتساب فرماندهان ،توانايی ارتباط و تعامل ارتمماعی ايشمان ممیباشمد(دفتر
1.Karen&Miler
2.Myhill, A., & Bradford, B.
3.Boateng, F. D.; Makin, D. A.; Yoo
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فرماندهی نارا ،5570 ،ص« ،)22الزمه پیشرفت نیروی انتظمامی ،داشمتن گموش شمنوا بمرای
پذيرش نظرا  ،انتقمادا و پیشمنهادا ممردم اسمت(دفتر فرمانمدهی نارما ،5570 ،ص،)71
«تحق پلیس حرفهای را از طري استاندارد سازی رفتار پلیس و بهبود تعاممل بما ممردم قمرار
داده ايم(دفتر فرماندهی نارا ،5570 ،ص )75و ...بنابراين عالوه بمر آمموزش سمالر گمرم و
سرد به کارکنان نیروی انتظامی که بیشترين تعامل را با مردم دارنمد ،بايمد آنمان را بمه سمالر
«مهار های ارتباطی» م ه کرد.
زنان پلیس از يک سمو بما ايفمای نقمشهمای گونماگونی از رملمه نقمش ممادری ،همسمری،
فرزندی و ...و از سوی ديگر در ارتباط بما ممردم و همكماران و رسمیدگی بمه زنمان و اطفمال
ب هكار و م رم ،وظايفی را برعهده دارند.آنها هر روز با اربماب ررمو  ،مسمئوالن ممافوق،
همكاران و م رمین در زمینه فعالیتهای سازمانی ارتبماط برقمرار ممیکننمد و بنمابراين بايمد
توانايیهای الزم و اساسی برای موارهه با رخدادهای زندگی روزمره و حرفه ای را داشته
باشند و تنها در اين صور است که گفت و گوها در پیشبرد فعالیتها و تحق هدفهمای
سازمانی مؤثر واقع خواهد شد .اگر ماموران زنمان پلمیس بما قواعمد و اصمول ارتبماطی آشمنا
نباشند و نتوانند در محی کار خمود ارتبماط صمحیح و خوشمايندی برقمرار کننمد ،الگوهمای
نامناسب رفتاری و ارتباطی از خود بروز خواهند داد که در نهايت به اف ايش تعداد شكايا
مردمی من ر میشود و از سوی ديگر در محل خدمت خود نی به مأمورانی شهر میيابنمد
که رفتار و عملكرد آنها به طور مرتب مسئلهساز میشمود .آمموزش مهمار همای ارتبماطی
میتواند در کاهش چنین رويدادهايی نقش ممؤثری داشمته باشمد(واکر 1 :2005،5؛ روبمر
هونت 2055 ،2؛ گريتسن2051 ،5؛ روزنبوم و الرنس.)2057 ،0
از سوی ديگر ضرور نیازسن ی مهمار همای ارتبماطی بمرای زنمان پلمیس بمه دلیمل آممار
شكايا ارسالی به سامانه  507و يا بازخوردهای دريافتی از شمهروندان در ممورد رفتارهمای
نامناسب زنان پلیس در شبكههای ارتماعی که گاهاً نی بازتاب رهانی داشته ،مشهود اسمت.
1.Walker
2.Robert Hunt
3.Gerritsen
4. Rosenbaum& Lawrence
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با عنايت به آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر در صدد است تما بما شناسمايی نیازهمای ارتبماطی
زنان پلیس ،بتواند به مديران و فرماندهان پلیس در راستای آموزش بهتر آنها کمک کند.
مبانی نظری :تالشهای فراوانی برای تعريف مهار های ارتباطی ان ام شده و برخی آن
را در ذيل م موعه ب رگ تری ،يعنی مهمار همای زنمدگی قمرار ممیدهنمد(5سمب يكاران و
همكاران ،5572 ،ص .)15مهار های ارتباطی از چنمان اهمیتمی برخوردارنمد کمه نارسمايی
آنها میتواند با احساس تنهايی ،اضطراب ارتماعی ،افسردگی ،حرمت خود پمايین و عمدم
موفقیتهای شللی و تحصیلی همراه باشد(مريلین يمو وودز  2000،2؛اسمییت برگ و کیمی ،5
 ،2052والممری گمماس.)2051،0همما ررممی و ديكسممون( ،)5770مهممار هممای ارتبمماطی را
م موعه ای از رفتارهای هدفمند ،به هم مرتب و متناسب با موقعیمت فمرد ممی دانمد کمه
آموختنی بوده و تحت کنترل فرد هستند .وی در ارزيابی نشانه های ايمن مهمار هما ،بمه
عناصر زير اشاره می کند:
 شامل م موعه ای از رفتارهای کالمی و غیرکالمی گوناگون می باشد؛
 مستل م داوطلب شدن و ارائه پاسخ های مناسب و مؤثرند؛
 تقويتهای ارتماعی ديگران را به حداکﺜر میرسانند؛
 ماهیتی تعاملی دارند و به زمانبندی مناسمب و تمأثیر متقابمل برخمی از رفتارهما احتیما
دارند؛
 تحت تأثیر عوامل محیطی همچون سن ،رنس و پايگاه طرف مقابل میباشد.
مهم ترين مهمار همای ارتبماطی نیم آنهمايی هسمتند کمه کالممی و غیمر کالممیانمد ،قابمل
يادگیریاند ،توانايی شرو ارتباط مناسب و موثر را داشته ،تقويت ارتماعی را مورب شده
و ماهیتی تعماملی دارنمد(گرمارودی و ورمدانی نیما .)5521 ،همچنمین پارکرواشمر،)5775(1
 . 5برای مﺜال سازمان بهداشت رهانی در اشكال گوناگون مهار های زندگی را به ده نو دستهبندی کمرده اسمت کمه
ارتباطا موثر و رواب بین فردی دو گونه از موارد دهگانه ياد شده است(کلینكه.)5520 ،
2. Marilyn Y. Woods
3.Spitzberg & Cupach
4.Valerie Goss
5 . Parker& Asher
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بارسون و سامتر ،)5770(5فارمر ،)2000(2سیهان ،)2001(5نشان دادند که نه تنها مهار های
ارتباطی – ارتماعی مهم و ضروری هستند ،بلكه آموختنی میباشند و در قلمروهای فمردی،
بین فردی و سازمانی قابل دستهبندی است .الزم به ذکر است که در ايمن پمژوهش نیم  ،ايمن
دستهبندی مالک طبقهبندی نیازها قرار گرفته است .ارتباط بین فردی ،فرايندی است که در
آن يک فرد اطالعا و احساسا خود را از طري پیامهای کالمی و غیر کالممی بمه افمراد
ديگر میرساند .اين توانايی مورب تقويت رابطه گرم و صمیمی با ديگران و رفع تضادها و
تعارضها میشود(ارنسون .)5521 ،ارتباط درون فردی نی به توانايیها و ويژگمیهمای فمرد
در برخوردهای ارتماعی اشاره دارد از رمله :مهار قاطعیت ،مهار خودآگاهی ،مهار
تكلم با خود و (...پردی و همكاران.)2057 ،0
پلیس همه روزه با گرفتاریها و مصائب ناشی از رفتار غیمر اصمولی و نامتناسمب م مرمین و
مردم عادی دست به گريبان است و شايد ترریح دهد که با خشونت به آن پاسخ گويد ،امما
درک مهار های ارتباطی میتواند الگموی مناسمبی در تعاممل بما ممردم اي ماد کنمد(فیمروز
بخت ،5575 ،ص .)55برخی يافتهها حاکی از آن است که بین مهار های ارتباطی با می ان
رضايت مندی مخاطبان و ممردم ،افم ايش کمارآيی ،کماهش اسمترسهمای شللی(رضمايی و
حسمممینی و فالحمممی خشمممكناب ،)5521 ،رفتمممار سمممرد و بمممی رور و خشمممن(مقمممدمی و
همكاران )5570،همبستگی ورود دارد ،امما تماکنون درک عمیقمی نسمبت بمه مهمار همای
ارتباطی و برنامه منس می برای آموزش آن در مرک تعلیمماتی پلمیس ورمود نداشمته اسمت
(اکیفی ،2002 ،ص.)550
بديهی است همانگونه که خدما و مشاغل پلیس از نظمر ماهیمت بما همم متفماو هسمتند،
افمراد شمماغل در آنهمما نیم مممیبايسممت عمالوه بممر برخممورداری از مهممار هممای عمممومی ،از
مهار های ارتباطی ويژۀ آن رسته شللی نی بهرهمند شوند که الزمۀ شناسايی آنهما ،ان مام
نیازسن ی مناسب میباشد .نیازسن ی با سن ش نتايج يا اهمداف و مقاصمد و اولويمتبنمدی
1.Burleson & Samter
2.Farmer
3.Sihan
4.Preddy
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آنها سروکار دارد(فتحی وارارگاه .)5572 ،در اين پژوهش تالش شده است با اسمتفاده از
اصولی علمی ،نیازهای مربوط به مهار ارتبماطی در مشاغل مرتب با کارکنان زنمان پلمیس
در پلیس پیشگیری شناسايی شود.
پیشییینه پییژوه  :گروهممی از پژوهشممگران مممرتب بمما پلممیس نظیممر واالس،)5771(5
رابرتسون( ،)2001آرمسترانگ و فرگوسن ،)2050(2مک کیمی و گیل ترونويگ،)5775(5
ریانممممگ و وانممممگ ،)2052(0سممممان و همكمممماران ،)2055(1وو و همكمممماران،)2051(1
گريتسن( ،)2051روزنبوم و الرنس )2057(7و ولف و همكماران ،)2020(2نشمان دادنمد کمه
بیش از  70درصد پلیسها ناتوان از برقراری ارتباطاند .رالمبتمر ايمن کمه میمان  50درصمد
باقی مانده که مدعی بودند مهار های ارتباطی را خوب میدانند ،کمتر از يک سوم آنهما
در برقراری ارتباطا موثر ،مهار داشتند .اين در حالی است کمه تعمدادی از پژوهشمگران
حمموزه پلممیس از رملممه مممريلین يممو وودز( ،)2000ويممن کريدلنممد ،)2001(7چممريمن و
بمممول ،)2005(50کمممورينینن و سمممیرين ،)2052(55ويلیمممام پمممی ممممک کیممممی و گیمممل
ترونويگ( ،)5775روبمر هونمت( ،)2055والمری گماس( ،)2051وو و همكماران(،)2051
روزنبمموم و الرنممس( ،)2057گريتسممن( ،)2051ديمیتممرا لیمماکوپولو و همكمماران،)2020(52
کاسكی،)2057(55ولف و همكاران( )2020و پردی و همكاران( ،)2057نشمان دادهانمد کمه
توره به مهار ارتباطی عالوه بر اف ايش کارايی پلیس در ن د شهروندان ،اعتمماد بمه نفمس
پلیس را نی اف ايش میدهد .پژوهشهای ويلیام پی مک کیمی و گیل ترونويمگ( )5775و
1.Wallace
2.Armstrong & Ferguson
3.McCamey & Carper
4.Jiang & Wang
5.Sun, I. Y., Wu, Y., & Hu, R
6.Wu, G., Boateng, F. D., & Yuan, Y
7.Rosenbaum, D. P., & Lawrence
8.Wolfe, S., Rojek, J., McLean, K., & Alpert, G
9.Wayne Cridland
10.Cherryman, J., & Bull, R
11.Kääriäinen, J., & Sirén
12.Liakopoulou, D
13.Koski
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گريتسن( ،)2051نشان دادهاند که پلیس به ندر در خصوص برقمراری ارتبماط بما ديگمران
دقت الزم را به خر میدهد.
با بررسی پژوهشهای ان ام شده ،توره به مهار های ارتباطی به ويژه مهار همای کالممی
مورد تاکید صاحبنظرانی چون کشمتكاران و همكماران( ،)5570کريممی و فیماض()5527
است .نتايج پژوهشهايی چون پمژوهش کاسمكی( ،)2057در ممورد اسمتفاده از زور توسم
افسران زن نشان داد که زنان در اررای قانون از مهار همای ارتبماط کالممی بیشمتر اسمتفاده
میکنند و درگیری کمتری در استفاده از اربار رسمی نسبت به همتايمان ممرد خمود دارنمد.
ولف و همكاران( ،)2020در پژوهشی بمه مطالعمۀ آمموزش تعاممل ارتمماعی بمرای کماهش
استفاده پلیس از زور پرداختند.آموزش مهار های ارتباطی(بمه عنموان مﺜمال :هممدلی ،تهیمه
گ ارش ،صداقت و خودکنترلی) ،از طري قرار گمرفتن در معمرض صمحنههمای تكمراری و
واقعی صور میگیرد .نتايج اين پمژوهش نشمان داد نمه تنهما آمموزش در بهبمود تعمامال
ارتماعی موثر است ،بلكه پلیس نیاز به آموزش قوی تمری بمرای بهبمود آن دارد .ويلیمام پمی
مک کیمی و گیل ترونويگ( ،)5775با استفاده از نتمايج پمژوهش خمود تاکیمد کردنمد کمه
رفتارهای بهبود ارتباط کالمی و غیر کالمی ممكن است صمالحیتهمای ارتمماعی افسمران
پلیس را در شراي احتممالی بهبمود بخشمد و همچنمین دامنمه گ ينمههمای حمل مشمكال را
گسترش دهد .روزنبموم و الرنمس( ،)2057نشمان دادنمد افسمرانی کمه آمموزش را بمه اتممام
رساندند و بر عدالت رويه و مهار های ارتباطا بمین فمردی تمرکم کمردهانمد ،نسمبت بمه
افسرانی که سناريو آموزش را کامل نكردهاند مؤثرتر بودند.
در نهايت مرور پژوهشهای ان ام شده ،نشان میدهد که توره به مهار های ارتباطی برای
پلیس از اهمیت بسیاری برخوردار است(شاهولی.)5522 ،
همچنین ،پژوهشهای بسیاری در حوزه مهار های ارتباطی ورود داشمت کمه موضموعا
تاثیر مهار های ارتبماطی بمر رضمايت شمللی ،مهمار همای ارتبماطی ممديران از ديمدگاه
کارکنان ،بررسی سطح مهار های ارتباطی بمین فمردی اسماتید ،میم ان اثربخشمی آموزشمی
مهار های ارتباطی بر کارآيی خانواده و مطالعه توصیفی -تحلیلمی مهمار همای ارتبماطی
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شاغلین حرفههای پ شكی ،بیشترين تعداد اين پژوهشها را به خود اختصاص داده است امما
در مورد مهمار همای ارتبماطی زنمان پلمیس پژوهشمی مشماهده نشمد .همچنمین ممروری بمر
پژوهشهای خارری نی نشان میدهد که اين پژوهشها بیشتر به سطح مهار همای ارتبماط
بین فردی پلیس اشاره کرده انمد .نكتمه مهمم ايمن اسمت کمه هرچنمد پمژوهشهمای خمارری
میتواند راهگشای پژوهش حاضر باشند ،اما بستر فرهنگی ايران نیازمند راهكارهمايی اسمت
که از درون ايران استخرا شده باشد .نقطه قو پژوهش حاضر اين است که با رويكمردی
کاربردی به نیازسن ی مهار های ارتباطی زنان پلیس در پلیس پیشگیری فاتب ممیپمردازد
و تنها به دنبال مهار های ارتباط بین فردی نیست ،بلكه مهار های ارتباطی زنمان پلمیس را
در سه سطح مهار های ارتباط درون فردی ،بین فردی و سازمانی نیازسن ی ممیکنمد و در
نهايت به الويتبندی اين مهار ها میپردازد.
روش
اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظمر شمیوه ارمرا ،آمیختمه اسمت .ابم ار گمردآوری
پژوهش در بخش کیفی 22 ،مصماحبه نیممه سماختاريافته و در بخمش کممی  571پرسشمنامه
محق ساخته بر مبنای يافتههای کیفی است .رامعه پمژوهش را در بخمش کیفمی ،خبرگمان،
کارشناسان و اساتید دانشگاهی آشنا بما حموزه فعالیمت زنمان پلمیس و مباحمث مهمار همای
ارتباطی و در بخش کمی ،زنان پلیس شاغل در پلیس پیشگیری فرمانمدهی انتظمامی تهمرا
ب رگ(فاتب) تشكیل داده و نمونه  571نفری از آنها براساس رمدول مورگمان ،بما کممک
پرسشنامه روا و پايا(آلفای کرونبا  ،)0/77مورد پرسش قرار گرفتند .بمرای ت يمهوتحلیمل
دادهها نی از میانگین ،درصد ،تعیین بار عاملی ،خی دو و فريدمن استفاده شد.
یافتهها
یافتههای توصیفی :ويژگیهای رمعیمت شمناختی رامعمه پمژوهش در دو بخمش کیفمی و
کمی در رداول  5و 2ارائه شده است.
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جدول  :0ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه پژوه
متغیرها
رنسیت

تحصیال

سابقه کار با زنان
پلیس

تخصص

مفاهیم

فراوانی

زن

7

مرد

55

دکتری

55

فوق لیسانس

7

لیسانس

2

50

5

55

0

55

5

51

5

20

5

خبرگان نارا

52

اساتید دانشگاه

50

رمع کل

22

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه پژوه
متغیرها
سن

مدرک تحصیلی

نو شلل

در بخ

کیفی

در بخ

کمی

مفاهیم

فراوانی

تا  50سال

20

 55الی  00سال

501

 05سال و باالتر

12

دبیرستان

5

ديیلم

50

فوق ديیلم

21

کارشناسی

72

کارشناسی ارشد

01

افسر اررا

55

بدرقه متهم

57

مشاور و مددکار ارتماعی

55

پلیس اطفال

2

شلل اداری

72
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دانش و

1

نظامی

70

کارمند

71

هیئت علمی

5

تا  50سال

11

 55تا  20سال

551

 25سال و باالتر

7

درره دار

0

افسر ر ء

20

کارمند

71

افسر ارشد

57

وضعیت خدمتی

سابقه کار

درره

یافتههای کیفی :در ادامه نتايج پژوهش در دو بخش کیفی و کمی ارائه میشود.
الف -یافتههای بخ

کیفی :با استفاده از يافتههای کیفمی حاصمل از مصماحبههمای نیممه

ساختار يافته ،نیازهای مهار ارتباطی زنان پلیس شاغل در فرماندهی انتظامی تهران بم رگ
در سه بعد اصلی به شرر زير شناسايی شدند.
نیازهای مهارت ارتباط درون فردی :از میان  50نیاز شناسايی شده در اين بعد ،نیازهمای
«خود آگاهی»« ،مخاطب شناسی»«،توانايی کنترل خشم و هی انما »« ،قاطعیمت در گفتمار و
رفتار» و «داشتن حسن خل و فروتنی» هريک با فراوانی  ،22بیشترين تكرارپذيری را از نظر
خبرگان داشتند و نیماز«برخمورداری از اعتمماد بمه نفمس» بما فراوانمی  50در کمتمرين میم ان
تكرارپذيری از نظر رامعه آماری بود.
نیازهای مهارت ارتباطی بین فردی :از میان  50نیاز شناسايی شده در اين بعد نی  ،نیازهای
آشنايی با مهار «چگونگی برخورد با افراد دشوار» و« برخورداری از مهار عذرخواهی» بما
فراوانی  52در کمترين تكرارپذيری و نیازهای «برخورداری از مهمار گموش کمردن فعمال»،
«آشنايی با مهار های کالمی» و «آشنايی با مهار های غیرکالمی» با فراوانی  ،22در باالترين
می ان تكرارپذيری قرار داشتند.
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نیازهییای مهییارت ارتبییاطی سییازمانی :از میممان  2نیمماز شناسممايی شممده در ايممن بعممد ،نیمماز«
برخورداری از مهار سخنرانی» با فراوانی  7در کمترين می ان تكرارپذيری و نیاز برخورداری
از« انضباط ظاهری»(آراسمته بمودن وضمع ظماهر و نحموه پوشمش يمونیفرم) بما فراوانمی  ،22در
باالترين می ان تكرارپذيری قرار دارد.
ب -یافتههای بخ

کمی :در ادامه با استفاده از پرسشمنامه محقم سماخته ،نیازهمای شناسمايی

شده در مرحله قبل ،در اختیار زنان پلیس شاغل در فرماندهی انتظامی تهمران بم رگ قمرا گرفمت تما
اولويتبندی شوند .نتايج اين اولويتبندی در ادامه ارائه شده است.
جدول  :5توصیف سواالت مربوط به مهارتهای ارتباط درون فردی
شرر گويه

رتبه

میانگین

انحراف
استاندارد

5

آگاهی از خصوصیا فردی و شللی(خودآگاهی)

0/02

0/72

2

برخورداری از مهار قاطعیت در گفتار و رفتار

0/02

0/22

5

برخورداری ازتوانايی کنترل خشم وهی انا در موقعیتهای مختلف

5/71

5/01

0

برخورداری از توانايی تشخیص مخاطببن و برخورد متناسب با آنان(مخاطب شناسی)

5/71

5/01

1

برخورداری از صفت حسن خل و فروتنی

5/71

5/07

1

تالش و توانايی در به روز کردن دانش حرفهای

5/70

0/77

7

آشنايی با ارزشهای فرهنگی مرارعین و فرهنگ حوزه استحفاظی

5/75

5/02

2

برخورداری از اعتماد به نفس مناسب

5/27

0/75

7

برخورداری از مهار حل مسئله

5/77

0/71

50

برخورداری از مهار تصمیم گیری

5/77

0/77

همانگونمممه کمممه رمممدول  5نشمممان ممممیدهمممد ،گويمممه «آگممماهی از خصوصمممیا فمممردی و
شللی(خودآگاهی)» با میانگین  0/02در رتبه اول ،گويه «برخورداری از مهار قاطعیت در
گفتار و رفتار» با میانگین  0/02در رتبمه دوم و گويمه «برخمورداری ازتوانمايی کنتمرل خشمم
وهی انا در موقعیتهای مختلف» با میانگین  5/72در رتبه سوم قرار دارد.
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جدول  :9توصیف سواالت مربوط به مهارتهای ارتباط بین فردی
میانگین

انحراف استاندارد

شرر گويه

رتبه
5

آشنايی با مهار های کالمی

0/52

0/71

2

برخورداری از توانايی رعايت حد و مرزو حفظ حريم شخصی

0/07

5/05

5

آشنايی با مهار های غیرکالمی

0/07

5

0

برخورداری از مهار گوش کردن فعال

0/01

0/77

1

برخورداری از مهار قدردانی و سیاس

0

0/21

1

برخورداری از مهار نفوذ کردن در ديگران

5/70

0/77

7

آشنايی با مهار چگونگی برخورد با افراد دشوار

5/75

0/77

2

برخورداری از مهار اي اد اعتماد

5 /7

0/72

7

برخورداری از مهار همدلی کردن با مرارعین

5/22

5/02

50

برخورداری از مهار عذرخواهی

5/20

0/77

همانگونه که ردول  0نشان میدهد ،گويه «آشنايی با مهار های کالمی» بما میمانگین 0/52
در رتبه اول ،گويه «برخورداری از توانايی رعايت کردن حد و مرز و حفظ حريم شخصی» با
میانگین  0/07در رتبه دوم و گويه «آشنايی با مهار همای غیرکالممی» بما میمانگین  0/07در
رتبه سوم قرار دارد.
جدول  :3توصیف سواالت مربوط به مهارتهای ارتباط سازمانی
میانگین

انحراف استاندارد

رتبه

شرر گويه

5

مهار ان ام وظیفه و مسئولیتپذيری

0/07

5/55

2

برخورداری از انضباط ظاهری(آراسته بودن وضع ظاهر و نحوه پوشش يونیفرم)

0/05

0/71

5

برخورداری از مهار پاسخ دادن به تلفن

0/05

5/20

0

برخورداری از توانايی تكريم ارباب ررو و احترام گذاشتن

5/77

0/75

1

برخورداری از مهار سخنرانی کردن

5/72

0/77

1

برخورداری از روحیه مشارکتی و کارگروهی

5/20

5/01
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7

برخورداری از مهار گ ارشنويسی و ارائه گ ارش به نحو مطلوب

5/77

5/05

2

برخورداری از مهار پرسش ازمرارعین(شاکی و متشاکی و شهودان)

5/75

5/05

همانگونه که ردول  1نشان ممیدهمد ،گويمه «مهمار ان مام وظیفمه و مسمئولیتپمذيری» بما
میانگین  0/07در رتبه اول ،گويه «برخورداری از انضباط ظاهری(آراسته بودن وضمع ظماهر و
نحوه پوشش يونیفرم)» با میانگین  0/05در رتبه دوم و گويمه «برخمورداری از مهمار پاسمخ
دادن به تلفن» با میانگین  0/05در رتبه سوم قرار دارد.
جدول  :9مقایسه توصیفی ابعاد نیازها
ردیف

عنوان متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

5

مهار های ارتباط درون فردی

5/75

0/12

2

مهار های ارتباط بین فردی

5/70

0/12

5

مهار های ارتباط سازمانی

5/22

0/72

ردول  1نشمان ممیدهمد مهمار همای ارتبماط درون فمردی بما میمانگین  5/75در رتبمه اول،
مهار های ارتباط بین فردی با میانگین  5/70در رتبه دوم و مهار های ارتباط سمازمانی بما
میانگین  5/22در رتبه سوم قرار دارد.
یافتههای استنباطی :با توره به مقمدار آزممون  kmoکمه  0/775و آزممون بارتلمت کمه
 157/01و سطح معناداری که  0/000میباشد(ردول  ،)7میتوان با اطمینان  71درصد بیمان
کرد سه بعد شناسايی شده با  70/70درصد قادر است تلییرا مهار های ارتباطی در زنمان
پلیس پیشگیری فاتب را تبیین کند .می ان بارعماملی هريمک از ابعماد نیم در رمدول  2ارائمه
شده است.
جدول  :9مقدار آزمون KMOبرای مهارتهای ارتباطی سه گانه
رديف

مقدار آزمونKMO

مقدار آزمون بارتلت

سطح معناداری

مقدار واريمكس

5

0/775

157/01

0/000

70/70
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جدول  :0میزان بارعاملی متغیرهای اصلی
رديف

ابعاد

بارعاملی

5

مهار های ارتباط درون فردی

0/275

2

مهار های ارتباط بین فرد

0/752

5

مهار های ارتباطی سازمانی

0/757

برای رتبهبندی نیازهای ارتباطی شناسايی شده ،از آزمون فريدمن 5استفاده شده است .نتمايج
اين آزمون در ردول  7ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون فریدمن برای متغیرهای اصلی
مقدار آزمون کای دو

سطح معناداری

درره آزادی

نتی ه

17/05

0/000

2

رتبهبندی معتبر است

با توره به مقدار آزمون کای دو که  17/05و سطح معناداری که  0/000میباشد ،ممیتموان
با اطمینان  71درصد بیان کرد رتبهبندی فريدمن دارای اعتبار است.
جدول  :01مقدار ضریب فریدمن و رتبهبندی متغیرهای اصلی
شرر متلیرها

مقدار ضريب فريدمن

رتبه

مهار های ارتباط درون فردی

2/01

5

مهار های ارتباط بین فردی

5/77

2

مهار های ارتباط سازمانی

5/71

5

با بررسی ضرايب فريدمن در ردول  50مشخص میشود متلیر «مهمار همای ارتبماط درون
فردی» با ضريب  2/01در رتبه اول ،متلیر «مهار های ارتباط بمین فمردی» بما ضمريب 5/77
در رتبه دوم و متلیر «مهار های ارتباط سازمانی» با ضريب  5/71در رتبه سوم قرار دارد.
مهارتهای ارتباطی درون فردی :در مورد نیازهای مهار ارتباط درون فردی زنمان در
پلیس پیشگیری فاتب نی  ،همانطور که ردول  55نشان میدهمد بما تورمه بمه مقمدار آزممون

1.Friedman
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 kmoکه  0/752و آزمون بارتلت کمه  5127/70و سمطح معنماداری کمه  0/000ممیباشمد،
میتوان با اطمینان  71درصد بیان کرد  50مولفه شناسايی شمده ممیتوانمد  15/12درصمد از
تلییرا در مهار های ارتباط درون فردی زنان پلیس در يگمان پیشمگیری را تبیمین کنمد و
می ان بارعاملی هريک از مولفه به در ردول  52ارائه شده است.
جدول  :00مقدار آزمون KMOبرای مهارتهای ارتباطی درون فردی
رديف

مقدار آزمونKMO

مقدار آزمون بارتلت

سطح معناداری

مقدار واريمكس

5

0/752

5127/70

0/000

15/12

جدول  :01میزان بار عاملی مولفههای مهارتهای ارتباط درون فردی
شرر مولفه

رديف

بارعاملی

5

آشنايی با ارزشهای فرهنگی مرارعین و فرهنگ حوزه استحفاظی

0/151

2

آگاهی از خصوصیا فردی و شللی(خودآگاهی)

0/172

5

برخورداری از مهار قاطعیت در گفتار و رفتار

0/177

0

برخورداری از توانايی کنترل خشم و هی انا در موقعیتهای مختلف

0/150

1

برخورداری از توانايی تشخیص مخاطببن و برخورد متناسب با آنان(مخاطب شناسی)

0/012

1

تالش و توانايی در به روز کردن دانش حرفه ای

0/175

7

برخورداری از مهار حل مسئله

0/157

2

برخورداری از مهار تصمیم گیری

0/051

7

برخورداری از صفت حسن خل و فروتنی

0/157

50

برخورداری از اعتماد به نفس مناسب

0/155

همانگونه که ردول  52نشان میدهد ،نیازهای اين بعد شامل  50نیاز اصلی میباشد که نیماز
«برخورداری از مهار قاطعیت در گفتار و رفتار» با بار عماملی ،0/177بماالترين اولويمت را
دارد.
مهارتهای ارتباطی بین فردی :در مورد نیازهای ارتباطی بین فردی ،با تورمه بمه مقمدار
آزمون  kmoدر ردول  ،55که  0/217و آزمون بارتلت کمه  5075/10و سمطح معنماداری
که  0/000میباشد ،میتوان با اطمینان  71درصد بیان کرد  50مولفه شناسايی شده میتواند
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 11/71درصد از تلییرا در مهار ارتباطی بین فمردی زنمان پلمیس در يگمان پیشمگیری را
تبیین کند و می ان بارعاملی هريک از مولفهها در ردول  50ارائه شده است.
جدول  :05مقدار آزمون KMOبرای مهارتهای ارتباطی بین فردی
رديف

مقدار آزمونKMO

مقدار آزمون بارتلت

سطح معناداری

مقدار واريمكس

5

./217

5075/10

./000

11/71

جدول  :09میزان بارعاملی مولفههای مهارتهای ارتباطی بین فردی
رديف

بارعاملی

شرر مولفه

5

برخورداری از مهار گوش کردن فعال

0/172

2

برخورداری از مهار قدردانی و سیاس

0/052

5

مهار نفوذ کردن در ديگران

0/112

0

برخورداری از مهار همدلی کردن با مرارعین

0/070

1

آشنايی با مهار چگونگی برخورد با افراد دشوار

0/155

1

برخورداری از مهار عذرخواهی

0/712

7

برخورداری ازمهار اي اد اعتماد

0/177

2

برخورداری از توانايی رعايت کردن حد و مرزو حفظ حريم شخصی

0/105

7

آشنايی با مهار های کالمی

0/750

50

آشنايی با مهار های غیرکالمی

0/101

همانگونه که ردول  50نشان میدهد ،نیازهای اصلی اين بعد شامل  50نیاز اصلی است کمه
نیاز «برخورداری از مهار عذرخواهی» با بار عاملی ،0/712باالترين اولويت را دارد.
مهارتهای ارتباطی سیازمانی :بما تورمه بمه مقمدار آزممون  kmoکمه  0/271و آزممون
بارتلت که  207/57و سطح معناداری که  0/000میباشد ،میتوان با اطمینان  71درصد بیان
کرد  2مولفه شناسمايی شمده ممیتوانمد  12/21درصمد از تلییمرا در مهمار همای ارتبماط
سازمانی زنان پلیس در يگان پیشگیری را تبیین کند و می ان بارعاملی هريک از مولفههما در
ردول  51ارائه شده است.
جدول  :03مقدار آزمون KMOبرای مهارتهای ارتباطی سازمانی
رديف

مقدار آزمونKMO

مقدار آزمون بارتلت

5

0/271

207/57

سطح معناداری
0/000

مقدار واريمكس
12/21
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جدول  :09میزان بارعاملی مولفههای مهارتهای ارتباط سازمانی
رديف

بارعاملی

شرر مولفه

5

برخورداری از روحیه مشارکتی و کارگروهی

0/102

2

مهار ان ام وظیفه و مسئولیتپذيری

0/107

5

برخورداری از انضباط ظاهری(آراسته بودن وضع ظاهر و نحوه پوشش يونیفرم)

0/122

0

برخورداری از مهار پرسش از مرارعین(شاکی و متشاکی و شهودان)

0/120

1

برخورداری از مهار گ ارشنويسی و ارائه گ ارش به نحو مطلوب

0/157

1

برخورداری از مهار سخنوری

0/115

7

برخورداری از مهار پاسخ دادن به تلفن

0/121

2

برخورداری از توانايی تكريم ارباب ررو و احترام گذاشتن

0/175

همانگونه که ردول  51نشان میدهد ،نیازهای اصلی اين بعد شمامل  2نیماز اسمت کمه نیماز

«برخورداری از مهار سخنوری» با بار عاملی ،0/115باالترين اولويت را دارد.
آزمون اولویتبندی مهارت ارتباط درون فردی :بررسی ضمرايب فريمدمن در رمدول
 57نشان میدهد که گويه «برخورداری از توانايی کنترل خشم و هی انا در موقعیمتهمای
مختلف» با ضريب  7/27در رتبه اول ،گويمه «برخمورداری از مهمار قاطعیمت در گفتمار و
رفتمممار» بممما ضمممريب  7/52در رتبمممه دوم و گويمممه «آگممماهی از خصوصمممیا فمممردی و
شللی(خودآگاهی)» با ضريب  7/50در رتبه سوم قرار دارد.
جدول  :09مقدار ضریب فریدمن و رتبهبندی مولفههای مهارت ارتباط درون فردی
ضريب فريدمن

رتبه

شرر مولفه
برخورداری ازتوانايی کنترل خشم و هی انا در موقعیتهای مختلف

7/27

5

برخورداری از مهار قاطعیت در گفتار و رفتار

7/52

2

آگاهی از خصوصیا فردی و شللی(خودآگاهی)

7/50

5

برخورداری از توانايی تشخیص مخاطببن و برخورد متناسب با آنان(مخاطب شناسی)

7/55

0

برخورداری از صفت حسن خل و فروتنی

7/27

1

آشنايی با ارزشهای فرهنگی مرارعین و فرهنگ حوزه استحفاظی

7/52

1

7

7

برخورداری از اعتماد به نفس مناسب

2/70

2

برخورداری از مهار تصمیم گیری

2/70

7

تالش و توانايی در به روز کردن دانش حرفه ای
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برخورداری از مهار حل مسئله

50

2/12

آزمون اولویتبندی مهارت ارتباط بین فردی :بررسی ضرايب فريدمن در رمدول 52
نشان میدهد که گويه « برخورداری از توانمايی رعايمت کمردن حمد و ممرز و حفمظ حمريم
شخصی» با ضريب  7/71در رتبه اول ،گويه «آشنايی با مهار های کالمی» با ضريب 7/25
در رتبه دوم و گويه «آشنايی با مهار های غیرکالمی» با ضمريب  7/17در رتبمه سموم قمرار
دارد.
جدول  :09مقدار ضریب فریدمن و رتبهبندی مولفههای مهارتهای ارتباط بین فردی
شرر مولفه

ضريب فريدمن

رتبه

برخورداری از توانايی رعايت کردن حد و مرزو حفظ حريم شخصی

7/71

5

آشنايی با مهار های کالمی

7/25

2

آشنايی با مهار های غیرکالمی

7/17

5

برخورداری از مهار قدردانی و سیاس

7/51

0

آشنايی با مهار چگونگی برخورد با افراد دشوار

7/50

1

برخورداری از مهار همدلی کردن با مرارعین

7/52

1

برخورداری از مهار گوش کردن فعال

7/05

7

برخورداری از مهار اي اد اعتماد

1/71

2

مهار عذرخواهی

1/11

7

مهار نفوذ کردن

1/07

50

آزمون اولویتبندی مهارت ارتباطی سازمانی :بررسی ضرايب فريمدمن در رمدول 52
نشان میدهد که گويه «مهار ان ام وظیفمه و مسمئولیتپمذيری» بما ضمريب  1/71در رتبمه
اول ،گويممه «برخممورداری از انضممباط ظاهری(آراسممته بممودن وضممع ظمماهر و نحمموه پوشممش
يونیفرم)» با ضريب  1/17در رتبه دوم و گويه «برخورداری از مهار پاسخ دادن به تلفن» با
ضريب  1/10در رتبه سوم قرار دارد.
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جدول شماره  :00مقدار ضریب فریدمن و رتبهبندی مولفههای مهارتهای ارتباط سازمانی
ضريب فريدمن

رتبه

شرر مولفه
مهار ان ام وظیفه و مسئولیتپذيری

1/71
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بحث و نتیجه گیری
هدف اين پژوهش نیازسن ی مهار های ارتباطی ممورد نیماز زنمان پلمیس شماغل در پلمیس
پیشگیری تهران ب رگ بود و نتايج آن نشان داد:
 در بین مهار های ارتباط درون فردی ،نیماز «برخمورداری از توانمايی کنتمرل خشمم و
هی انا در موقعیتهای مختلمف» بماالترين اولويمت اسمت .ايمن نتی مه ،مويّمد نتمايج
حاصل از پژوهش کاسكی( )2057است که نشان داد زنان پلیس به طور ذاتی تممايلی
به استفاده از خشونت و زور ندارند و به منظور بهمرهمنمدی از ايمن ويژگمی شخصمیتی
میبايست در رابطه با کنترل خشم در ماموريتها و موقعیتهای محتلف آموزشهای
الزم را ببینند .وی نشان داد که زنمان تمايمل بمه پرخاشمگری کمتمر و دسمتگیریهمای
کمتری دارند ،رريمههای کمتری مینويسند و کمتر از مردان شكايا شمهروندان را
دريافت میکنند؛
 در بین مهار های ارتباط بین فردی ،نیازهای «برخورداری از توانمايی رعايمت کمردن
حد و مرز و حفظ حريم شخصمی»« ،آشمنايی بما مهمار همای کالممی» و «آشمنايی بما
مهار های غیرکالمی» به ترتیب رتبههای اول تا سموم را دارنمد .اولويمت دوم و سموم
شناسايی شده ،در پژوهشهای والری گاس( ،)2051ويلیمام پمی ممک کیممی و گیمل
ترونويگ( )5775مورد تائید قرار گرفته است؛
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 در مورد مهار های ارتباط سازمانی ،نیاز «مهار ان ام وظیفه و مسئولیتپمذيری» در
اولويت اول قرار گرفت؛ از آن ايی که کمتر پژوهشی به اين بعمد از مهمار پرداختمه
است ،پژوهشی در اين راستا ديده نشد.
بررسی پیشینه پژوهش آشكار کرد کمه مطالعما انمدکی در حموزه نیارهمای مهمارتی زنمان
پلیس ورود دارد ،لیكن درتايید مصادي مهار های بین فردی همچمون مهمار کالممی و
غیممر کالمممی ،نتممايج ايممن پممژوهش بمما نتممايج پممژوهشهممای ويلیممام پممی مممک کیمممی و گیممل
ترونويگ( ،)5775روبر هونت( ،)2055والری گاس( )2051همخوانی دارد.
يكی از مهمترين دستاوردهای پژوهش حاضر اين است که مهار های ارتباطی ممورد نیماز
زنان پلیس شاغل در فاتب را در سه حوزه مهار های ارتبماطی درون فمردی ،بمین فمردی و
سازمانی نیازسن ی کرده است که میتوان از آن به عنوان الگوی آموزش اين مهار هما بمه
زنان پلیس در فاتب استفاده نمود .دستاورد ديگری که اين پژوهش داشمته اسمت ايمن اسمت
که اين مهار ها با همكاری زنان پلیس شاغل در فاتب اولويتبنمدی شمده اسمت ،در واقمع
کاربران اصلی اين مهار ها در صحنه عملیاتی کمبودهای ناشی از نبودن اين مهمار هما را
احساس و با استفاده از اين پژوهش گ ارش کردهاند؛ بنابراين ،اين اولويتهما ممیتوانمد در
برنامهري ی آموزشی سازمان لحاظ شود.
الگوی نیازهای مهار ارتباطی زنان پلیس شاغل در فاتب در نمودار  5ارائه شده است.
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نمودار  :0الگوی نیازهای مهارت ارتباطی زنان پلیس شاغل در فاتب

پیشنهادها :برای تحق يافتههای اين پژوهش و دستیابی به اهداف آن میتوان ،بما بمازنگری
کلی در برنامههای آموزشی افسران پلیس زن و رداول و سرفصلهای درسی آنها از يمک
سو ،و توره به رويكرد رديد دانشگاه در مهار محور نمودن آموزشهما از سموی ديگمر،
میتوان آموزش مهار های ارتباطی را در دستور کار قرار داد ،به ويمژه در ممورد نیازهمای
فردی از رمله :خودآگاهی ،کنترل خشم و هی انا که در يافته ممورد تاکیمد بمود .در ايمن
راستا فراهم کردن محی يادگیری ت ربی از طري شبیه سازی تعامال بین پلمیس و ممردم،
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طراحی دورههای آموزشی ضمن خدمت به سه شكل کوتاه مد  ،میان مد و بلند ممد
برای تقويت مهار های ارتباطی کارکنان میتواند موثر باشد.
يكی از يافتههای مورد توره اين پژوهش در بعد مهار ارتباط فردی ،تورمه بمه آراسمتگی
ظاهری در زنان پلیس میباشد ،در اين راستا طراحی م دد لباس فمرم بمرای زنمان پلمیس بمه
گونه ای که متناسمب بما شمراي آب و هموايی ،مماموريتی و روزآممدی و تنمو متناسمب بما
ماموريت باشد ،قابل تامل است.
سپاسگزاری :از کلیه خبرگان ،به ويمژه اولمین فرمانمده مرکم آمموزش پلمیس زن ،اسماتید،
کارکنان و مسئولین پلیس پیشگیری تهران ب رگ که با صبر و بردبماری بمه پژوهشمگران در
ان ام درست ايمن پمژوهش يماری رسماندند ،کممال تشمكر را داريمم و از کلیمه افمرادی کمه
پژوهش اصلی اين مقاله بر اساس طرر سفارشی آنها ان ام گرفته اسمت نیم سیاسمگ اريم و
از خداوند برای آنها توفی روز اف ون آرزو میکنیم.
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