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Abstract
Communication has been one of the
oldest achievements of human beings and
aggression and lack of assertiveness are
an obstacle to effective communication.
Therefore, the purpose of this study was
the effect of communication skills on the
level of aggressiveness and assertiveness
among grade six elementary students.
The subjects the study are all grade six
students(851students)of Shout in 13961395.The target sample students are 120
grade six in which 60 students are placed
in experimental group and 60 students in
control group. The research instruments
of the study consist of: 1) A questionnaire
for aggression.2) A questionnaire for
assertion .The design of the study is
quasi. Experimental and has practical
objective. The difference between the
pre-test and post-test scores of the two
groups was significant on the
assertiveness variable (Eta Squared =
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چکیده
 یکی از قدیمی ترین دستاوردهای بشر بوده است،ارتباط
وپرخاشگری وعدم جرات مندی مانع ارتباط موثر می باشد
از این روهدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش
مهارتهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری و جرات مندی
 از بین کلیة دانش آموزان.دانشآموزان ششم ابتدایی میباشد
 که بر96-95 پایه ششم شهرستان شوط در سال تحصیلی
. نفر بود851 اساس اطالعات اخذ شده تعداد آنها برابر با
با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس حجم نمونه
 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی گروه آزمایش و60
 ابزار گردآوری. نفر گروه کنترل در نظر گرفته شد60
 این.اطالعات پرسشنامه پرخاشگری و جراتمندی بود
 تفاوت نمره های.تحقیق از نوع آزمایشی و کاربردی بود
پیش آزمون – پس آزمون دوگروه بر متغیر جرات مندی
 ) معنیP< /05  وF= 6513 /9 ، = مجذوراتا0/982(
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دار و میانگین نمره های گروه آزمایش در متغیر جرات
مندی ( = 0/646مجذوراتا  F = 213 /9 ،و ) P< /05
به طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر است .تفاوت نمره
های پیش آزمون – پس آزمون دوگروه بر متغیر

پرخاشگری ( = /603مجذوراتا  F= 177 /5 ،و /05
< )Pبه طور معنی داری از گروه کنترل کمتر است .آموزش
مهارت های زندگی میزان پرخاشگری دانش آموزان را 4
درصد کاهش و میزان جرات ورزی آنان را 4درصد افزایش
می دهد .نتایج به دست آمده از کواریانس وسایر روش
های آماری نشان دادآموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان
جرات مندی وکاهش پرخاشگری دانش آموزان ششم
ابتدایی مؤثر بود.
کلید واژه ها :مهارتهای ارتباطی ،پرخاشگری ،جرات
مندی

The difference between the pre-test and
post-test scores of the two groups was
significant on the aggressiveness variable
< (Eta Squared = 0.987, F = 8897.3, P
0.05), and The mean scores of the
experimental group were significantly
higher than the control group on the
= aggressiveness variable (Eta Squared
0.603, F = 177.5, P < 0.05). Life skills
training the students decreases aggression
4 percent and increases assertiveness 4
percent. Results of the research analyzed
by covariance and showed that training
communicative skills has positive in
enhancement of students daring .Training
communicative skills has positive effect
on decreasing grade six students
aggressiveness.
Key words: communication skills,
aggressiveness, assertiveness.

مقدمه
شاید بتوان گفت که ارتباط ،یکی از قدیمی ترین و در عین حال ،عالی ترین دستاوردهای
بشر بوده است .ارتباط در گذشته و برای انسان اولیه ،عالوه بر کارکردهایی که در جهت حفظ
حیات و یاری گرفتن از دیگران داشته ،زمینه ساز فعالیت های اجتماعی و سرآغازی بر زندگی
اجتماعی نیز بوده است (بولتن .)1381،بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد
توانایی های الزم و اساسی هستند و همین امر آنها را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی
روزمره آسیب پذیر کرده است( .اسپنسر .)2006 ،1روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما
ضروری اند .داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است(بابالویی و
انصاری .)1396،مهارتهای زندگی مجموعه ای از مهارتها و شایستگیهای فردی و گروهی می
باشد که افراد برای زیستن در هزاره جدید به آن نیازمند میباشند .همزمان با یادگیری ،تسلط و

- Spencer

1

Downloaded from frooyesh.ir at 7:00 +0330 on Monday December 17th 2018

پرخاشگری ( = /987مجذوراتا  F= 8897 /3 ،و /05
< )Pمعنی دار و میانگین نمره های گروه آزمایش در متغیر

0.982, F = 6513.9, P < 0.05), and The
mean scores of the experimental group
were significantly higher than the control
group on the assertiveness variables (Eta
Squared = 0.646, F = 213.9, P < 0.05).
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استقرار در این مهارتها فرد عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به
ایفای نقش در زندگی خود میپردازد(لی و گو .)2013، 1پژوهشهای متعدد و گسترده ای تأثیر
مثبت آموزش مهارتهای زندگی به ویژه مهارت های ارتباطی را در کاهش سوء مصرف مواد،
و استرسها ،برقراری روابط مثبت و مؤثر اجتماعی نشان داده اند(کوشان.)2009،
پرخاشگری به عنوان یك مشکل جهانی در میان همه نوجوانان اعالم شده است و آن را
مختص فرهنگ و جامعه خاصی نمی دانند .آنچه باعث توجه محققان به رفتار پرخاشگرانه شده
است ،آثار نامطلوب آن بر رفتار بین فردی و همچنین آثار ناخوشایند آن بر حاالت درونی افراد
است .نوجوانان پرخاشگر غالباً قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخالق جامعه ای را
که در آن زندگی می کنند زیر پا می گذارند(کن نل لی ،نسنتیتی ،منسینی و همکاران.)2010،
پژوهشگران پرخاشگری را دفاع کردن از حقوق خود به شیوه ای خصمانه می داند که هدف
آن ،گرفتن امتیاز از دیگران است .افراد پرخاشگر نیازها وخواسته های خود را از طریق تسلط،
توهین وتحقیر دیگران برآورده کنند .یکی ازعلل پرخاشگری ،کمبود مهارت های ارتباطی
مناســب است که منجر به درگیری این کودکان درخانه و بروز مشکالت در برقراری ارتباط
سازنده با همساالن میگردد که زمینه را برای بروز افت تحصیلی و اختالل های عاطفی فراهم
میکند(عبداللهی بقر ابادی .)1394،کروسر 2وهمکاران در مطالعه ای علل پرخاشگری در میان
 629نفر دانش آموز دختر بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رفتار پرخاشگرانه در بین
افراد عجول ،زود رنج و سلطه گر و رقابت طلب بیشتر دیده می شود .در نتیجه ،با آموزش مهارت
های ارتباطی می توان اضطراب را کاهش داد و حس نوع دوستی و همکاری ایجاد کرد وهمچنین
میزان پرخاشگری را در دانش آموزان کاهش داد (کروسر،اسچریبر ،فیلد وکولبرت.)2009،
یکی از مهارتهای زندگی که تأثیر بسزایی در روند زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد مهارت
ابراز وجود میباشد .افراد فاقد جرأت ورزی نمیتوانند از حقوق خود دفاع کنند .بی جرأتی یعنی
منفعل ،پشیمان ،ترسو بودن .به عبارتی ،بیجرأتی یعنی اهمیت ندادن به نیازها و خواسته های
خود و پذیرفتن خواسته های دیگران حتی اگر این خواسته به ضرر فرد باشد .درست به همان
صورت که بی جرأتی یاد گرفته می شود رفتار جرأت مندانه نیز می تواند یاد گرفته شود و این
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پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز ،تقویت اتکا به نفس ،افزایش مهارت های مقابله با فشارها
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امر توسط مهارت های جدید محقق می شود و در واقع جرات مندی جایگزین بی جرأتی می
شود(باقری ،میرزاییان وفخری .)1396،جرات مندی بهترین راه برای به دست اوردن روابط بین
فردی متقابال رضایت بخش است(حسین رضایی،یحیا زاده وپروین .)1393،ارتباط جرات مندانه
اهداف و مقاصد شخصی بدون ضایع کردن حق دیگران است (حسین رضایی،یحیا زاده
وپروین.)1393،
شواهد نشان می دهد دانش آموزان بخش اعظمی از زمان و توانائیهای هوشی و شناختی خود
را صرف امور تحصیلی می نمایند و به این ترتیب از پرداختن به رشد اجتماعی-روانی خویش
غافل می مانند که از این میان می توان به کسب مهارت های ارتباطی ،تعامالت اجتماعی ،حل
مساله ،تفکر نقاد و یا دیگر مهارتهایی را که نوجوانان و جوانان برای زندگی در اجتماع خارج
از خانه و مدرسه به آن نیاز دارند ،اشاره نمود .دانش آموزان با فرصتها و خطرات بطور توام
مواجهند ،مهم آن است که به ایشان کمـــك شود تا از فرصتهای جدید با حداقل خطرات سود
جویند .نکته مهم این است که همه مهارتهای زندگی قابل فراگیری هستند و در سرتاسر زندگی
قابل گسترش و تکامل هستند .می توان با صرف وقت و تالش مستمر ،مهارتهای کارآمدتر
زندگی را به خزانه تواناییهای نوجوانان افزود تا کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشند(پاتل،
هلیشر،هتریك و مك گوری .)2007 ،با توجه به اینکه ادبیات و دانش در زمینه تاثیر آموزش
مهارتهای ارتباطی بر پرخاشگری و جرات ورزی محدود میباشد و نیاز به مطالعات متعدد در
زمینه یاد شده کامال مشهود است ،با توجه به مطالب یاد شده این سوال به نظر رسید که آیا با
آموزش مهارتهای ارتباطی میتوان بر میزان پرخاشگری و جرات مندی دانشآموزان تاثیر
گذاشت؟

روش
این تحقیق از نوع نیمه تجربی واز نظر هدف یك پژوهش کاربردی میباشد .جامعه آماری
تحقیق حاضر عبارت از کلیة دانش آموزان پایه ششم شهرستان شوط در سال تحصیلی95-96
میباشد که بر اساس اطالعات اخذ شده تعداد آنها برابر با  851نفرمی باشد .با در نظر گرفتن
محدودیتهای مربوط به آموزش دانش آموزان ،برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری در
دسترس با استفاده از روش خوشه ای استفاده شد .ابتدا از بین مدارس پسرانه و دخترانه یك
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گونه ای از ارتباط است که در آن هر احساسی بجز اضطراب ابراز شده ونتیجه آن رسیدن به
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مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخاب شد سپس از بین کالسهای ششم ابتدایی مدارس انتخاب
شده یك کالس به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید ودر نهایت تعداد  60نفر از دانش آموزان
پایه ششم ابتدایی ،برای حجم نمونه گروه آزمایش تعیین شد ( 33نفر از آنها پسر  27نفر دختر
ابزار مورد استفاده
پرسشنامه پرخاشگری :پرسشنامه پرخاشگری کباری ( )1387دارای  20گویه میباشد .روایی
این پرسش نامه توسط اساتید محقق تایید شده است .پایائی پرسشنامه پرخاشگری کباری بر
اساس اعالم او برابر با  /82می باشد .
پرسشنامه جرأت مندی  :پرسشنامه جرات مندی توسط وجدان پرست ()1389اجرا شده
است و پایائی پرسشنامه یاد شده توسط کبیری  /89اعالم شده است .برای ارائه آموزشهای
مهارتهای ارتباطی از مدل تجدید نظر شده کوئین دام استفاده شده است .پایائی و روایی آزمون
مربوط به آن که توسط پژوهشگران ایرانی بومی سازی شده در حد قابل قبول گزارش شده است
(برنشتاین ترجمه سهرابی.)1377،
مداخالت آزمایشی مهارت های ازتباطی طی  10جلسه برای گروه آزمایش به اجرا درآمد.
به این صورت که در هر هفته دو جلسه به مدت 70دقیقه برگزار میگردید ودر پایان جلسه ،پس
از جمع بندی مطالب تکلیفی برای جلسه بعدی داده میشد .شرح جلسات به قرار زیراست:
جلسه اول:آشنایی و معرفی اولیه ،بیان نکاتی درباره ی شیوه های ارتباط در جامعه ،بیان
اهداف.
جلسه دوم:آماده سازی و خاتمه ی یك ارتباط مفید ،موانع ارتباط مؤثر ،تشریح مدل ارتباطی.
جلسه سوم:زبان غیرکالمی و تفسیر آن ،خصوصیات فیزیکی و عوامل محیطی در ارتباط
غیرکالمی.
جلسه چهارم :انواع گوش کردن ،موانع گوش کردن ،تسلط بر مهارت های گوش کردن حین
رابطه.
جلسه پنجم :انعکاس احساسات و معانی ،همدلی صوتی و دادن پاسخ قاطع اما انعطاف پذیر.
جلسه ششم:انواع ابرازوجود ،فواید و کارکردهای آن ،شیوه ی برقراری ارتباط در اجتماع.
جلسه هفتم :مراحل شش گانه ی ابراز وجود ،پرورش قدرت «نه» گفتن.
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بودند) و  60نفر هم برای گروه کنترل در نظر گرفته شد.
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جلسه هشتم :تعارض و انواع آن ،روشهای پیشگیری و مهار تعارض های شخصی و گروهی
جلسه نهم :روش حل مشارکت آمیز مسئله و کاربرد آن ،تله های فرآیند حل مسئله.
جلسه دهم:صداقت ،همدلی و عشق ،طرح و اجرای تعهدنامهای برای بکارگیری مهارتهای

یافته ها
اطالعات مندرج در جدول شماره  1آماره های مربوط به نمرات جرات مندی گروه آزمایش
و کنترل را در دو مرحله قبل از آموزش مهارتهای ارتباطی و بعد از آن نشان میدهد ونتایج نشان
می دهد که جرات مندی دانش آموزان به میزان  4درصد افزایش یافته است .آماره های مربوط
به نمرات پرخاشگری گروه آزمایش و کنترل را در دو مرحله قبل از آموزش مهارتهای ارتباطی
و بعد از آن نشان میدهد .نتایج نشان می دهد که پرخاشگری دانش آموزان بعد از آموزش به
میزان  4درصد کاهش یافته است .در جدول شماره 2نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط
رگرسیون به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح
معناداری سطر اثر متقابل ( ) p = /136بزرگتر از  0/05می باشد .بنابراین ،تعامل بین شرایط
آزمایشی و همپراش معنی دار نیست ( )p = /136 ، F = 2/25یعنی اینکه شیب خط رگرسیون
برای هر شرایط آزمایشی یکسان است و فرضیه همگنی رگرسیون پذیرفته می باشد .نتایج
جدول 3نشان میدهد تفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون دوگروه بر متغیر جرات مندی
( =0/982مجذوراتا  F= 6513 /9 ،و  ) P< /05معنی دار و میانگین نمره های گروه آزمایش
در متغیر جرات مندی ( = 0/646مجذوراتا  F = 213 /9 ،و  ) P< /05به طور معنی داری از
گروه کنترل بیشتر است  .در جدول شماره 4نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیون به
عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معناداری
سطر اثر متقابل ( ) p = /759بزرگتر از  0/05می باشد .بنابراین ،تعامل بین شرایط آزمایشی و
همپراش معنی دار نیست ( )p = /759 ، F = /095یعنی اینکه فرضیه همگنی رگرسیون پذیرفته
می باشد .نتایج جدول  5نشان میدهد تفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون دوگروه بر
متغیر پرخاشگری ( = /987مجذوراتا  F= 8897 /3 ،و  ) P< /05معنی دار و میانگین نمره
های گروه آزمایش در متغیر پرخاشگری ( = /603مجذوراتا  F= 177 /5 ،و  ) P< /05به
طور معنی داری از گروه کنترل کمتر است.
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جدول شماره  : 1اطالعات مربوط به نمرات جرات مندی وپرخاشگری در گروه آزمایش و کنترل
به تفکیک قبل و بعد از آموزش مهارتهای ارتباطی

آماره

جرات مندی)

جرات مندی)

پرخاشگری)

پرخاشگری)

قبل از

بعد از

قبل از

بعد از

قبل از

بعد از

قبل از

بعد از

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

میانگین

102/6

106/2

102/4

102/8

79/2

75/9

79/9

79/5

انحراف

10/6

11/11

11/01

10/9

12/7

12/9

12/7

12/7

واریانس

114/3

123/5

121/2

120/5

163/5

166/5

162/8

163/5

کمترین

85

85

84

85

51

47

50

41

بیشترین

127

134

126

128

103

101

101

101

استاندارد

جدول: 2نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیون به عنوان پیش فرض تحلیل کوواریانس
برای جرات مندی دانش آموزان
منبع تغییرات
منبع تغییرات

میانگین

مجموع

مقدار

مجذورات

درجه آزادی

مجذورات

F

4/84

1

4/84

2/25

خطا

249/7

116

2/15

کل

1315046/0

120

گروه پیش
آزمون

کل

1315046/0

120

سطح
معناداری
0/136
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شرح

گروه آزمایش(نمرات

گروه کنترل(نمرات

گروه آزمایش(نمرات

گروه کنترل(نمرات
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جدول 3نتایج آزمون تحلیل کواریانس نمرات جرات مندی آزمودنی ها
منبع تغییرات

F

مجذورات

آزادی

مجذورات

داری

اتا

14174/1

1

14174/1

/001 6513/9

0/982

گروه

465/5

1

465/5

/001

0/646

خطا

254/5

117

2/17

مجموع

120 1315046/0

جرات مندی قبل از
آموزش

213/9

جدول :4نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیون به عنوان پیش فرض تحلیل کوواریانس
برای پرخاشگری دانش آموزان
مجموع
منبع تغییرات

مجذورات

گروه * پیش آزمون 0/216
خطا

265/5

درجه آزادی

میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری

1

/216

116

2/289

0/095

0/759

120

جدول :5نتایج آزمون تحلیل کواریانس نمرات پرخاشگری آزمودنی ها
منبع تغییرات

مجموع

درجات آزادی

مجذورات
پرخاشگری قبل از

میانگین

F

مجذورات

سطح معنا

مجذور اتا

داری

20209/5

1

20209/7

8897/3

/001

/987

گروه ها

403/3

1

403/3

177/5

/001

/603

خطا

265/7

117

2/2

مجموع

749586/0

120

آموزش

Downloaded from frooyesh.ir at 7:00 +0330 on Monday December 17th 2018

مجموع

درجات

میانگین

سطح معنا

مجذور
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بحث ونتیجه گیری
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری و جرات
آزمون دوگروه بر متغیر جرات مندی معنی دار و میانگین نمره های گروه آزمایش در متغیر
جرات مندی به طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر است ،می توان گفت آموزش مهارتهای
ارتباطی بر میزان جرات مندی دانش¬آموزان ششم ابتدایی تاثیر دارد .نتایج این تحقیق با نتایج
آماندا و همکاران ( ،)2008بارتون -آرود و همکاران ( ،)2005حسین رضایی وهمکاران()1393
ورحیمی و همکاران( )1387همسو می باشد .رحیمی ( )1387همسو با نتیجه حاصل شده در
پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که آموزش جرأت ورزی باعث افزایش مهارتهای
اجتماعی ،ابراز وجود و کاهش اضطراب اجتماعی میشود .مطالعات مختلفی در زمینه مهارتهای
ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته است (باوِرز و همکاران  .) 1985،در مطالعات به این نتیجه
دست یافتند که عواطف و احساسات چه از لحاظ شکل¬دهی و تأثیر بر برخوردها و چه از
لحاظ حفظ و پایان دادن روابط ،تأثیر قابل توجهی بر روابط میان¬فردی دارند .جرأت ورزی
یکی از سازه¬های روانشناسی است که بر اساس نتایج تحقیقات بعمل آمده ،می¬توان با
مداخالت آموزشی و شناختی در آن تاثیر گذاشت که یافته های به دست امده از پژوهش حاضر
نیز همسو با یافته این مطالعه بود(فوجی .)2008 ،
تفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون دوگروه بر متغیر پرخاشگری معنی دار و میانگین
نمره های گروه آزمایش در متغیر پرخاشگری به طور معنی داری از گروه کنترل کمتر است،
می توان گفت آموزش مهارتهای ارتباطی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان ششم ابتدایی مؤثر
است .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق تحقیق کروسر وهمکاران( ،)2009نقدی ()1385همسو
می باشد .همچنین نتایج حاصله نشان می¬دهد پرخاشگری از مسائل مربوط به دوران نوجوانی
است .همه روزه در مدارس ،نوجوانانی مشاهده می¬شوند که به علت زد و خورد  ،دعوا و
رفتارهای پرخاشگرانه ،تنبیه انضباطی می¬شوند نوجوانان پرخاشگر معموال قدرت مهار خود
را ندارند و رسوم و اخالق جامعه¬ای را که در آن زندگی می¬کنند زیر پا می¬گذارند (الیس،
 .)1998نتایج پژوهشی نشان می¬دهد که بیشترین بروز و ظهور پرخاشگری در سنین نوجوانی
است (کاپالن وسادوک .)1375 ،در تحقیقی با عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر
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میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه نشان دادند که آموزش مهارتهای ارتباطی
بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره مؤثر بوده است(اشرفی و منجزی )1392،که
همسو با یافته های پژوهش حاضر می باشد.
در پژوهش خود نشان داد که اموزش مهارتهای زندگی بر پیشرفت تحصیلی و انتقال موفقیت
آمیز ایشان به محیط کار موثر است .اماندا ( )2008از مطالعات خود نتیجه گرفت مهارتهای
زندگی و ارتباطی می¬تواند در پیشگیری از آسیب¬های اجتماعی افراد علی الخصوص دانش
آموزان موثر باشد  .یکی از نیازهای انسان احتیاجات روانی از قبیل احتیاج به ابراز خود می¬باشد
که با آموزش مهارتهای ارتباطی می¬توان در تامین بخشی از نیازهای یاد شده افراد را کمك
نمود و موجبات تامین بهداشت روانی افراد را فراهم نمود (بارتن .)2005 ،
نتیجه کلی که از اجرای تحقیق حاضر حاصل شد این بود :آموزش مهارتهای ارتباطی که در
آن (مهارت گوش دادن ،مهارت صحبت کردن ،مهارتهای تعامل اجتماعی ،مهارت ابراز
احساسات ،مهارتهای ارتباطی غیر کالمی ،مهارت همکاری ،مهارتهای رفتاری) به دانش آموزان
آموزش داده می¬شود بر افزایش میزان جرات مندی دانش¬آموزان تاثیر دارد .همچنین آموزش
مهارتهای ارتباطی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان ششم ابتدایی تاثیر دارد  .در تبیین نتایج
حاصل شده در این پژوهش ،با در نظر گرفتن مباحث مطرح شده ،دانش آموزانی که در کالسهای
آموزش ارتباطی شرکت داشتند به اهمیت مهارتهای ارتباطی پی بردند و مهارتهای برقراری
ارتباط با دیگران را آموخته و آن ها را در رخدادها و ایستارهای گوناگون به کار گرفتند و شیوه
های دست یافتن به مهارت اعتماد به نفس را پیش چشم و ذهن خود نشانده و آن را به کار
بستند و برای خود الگوهای زمینی در دسترس شایسته و سرفراز انتخاب کردند ،بنا براین مهارت
ابزار وجود ،جرات مندی و قاطعیت ورزی آنها آهسته اما پیوسته افزایش یافت .همچنین این
دانش آموزان مهارتهای خوب گوش دادن ،صحبت کردن ،ابراز احساسات و مهارتهای رفتاری
را اموختند ،با ایجاد فضای صمیمانه از شدت برخوردهای خصمانه کاهش یافت و دانش اموزان
علت پرخاشگری خود را یافته و با ابراز درست احساسات و صحبت کردن به صورت منطقی
خشم خود را کنترل کردند .از محدودیت های تحقیق حاضر نمونه گیری در دسترس  ،استفاده
از پرسش نامه های خود سنجی و محدویت نمونه گیری در یك شهرستان می باشد لذا پیشنهاد
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می شود این پژوهش در نمونه بزرگ تر ودر شهرستان های دیگر اجرا شود واز سایر ابزار
پژوهشی چون مصاحبه ومشاهده ودر سنین مختلف و در مقطع دیگر نیز استفاده شود.

اشرفی ،مهناز و منجزی ،فرزانه ( .)1392اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر
دورۀ متوسطه مجله پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری ،ش ، 4ص .98-81
بابالویی ،علیرضا وانصاری شهیدی ،مجتبی .)1396(.اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر خودکارآمدی
کارکنان بانك .مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره دوم ،شماره دهم ،صفحات 39-16
باقری ،خدیجه؛ میرزاییان ،بهرام؛ فخری ،محمد کاظم( .)1396اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی )کنترل خشم،
جرأتورزی و ارتباط مؤثر( بر سرسختی و راهبردهای مقابلهای نوجوانان بی سرپرست .مجله ایده های نوین
روانشناسی ،دوره اول ،شماره دوم،ص.62-55
برنشتاین ،فیلیپ اچ ،.برنشتاین ،مارسی تن(. )1377شناخت و درمان اختال فهای زناشوییزناشویی درمانی؛ترجمة
حمید رضا سهرابی .تهران :موسسه خدمات فرهنگی رسا.
بولتون ،رابرت ( .)1381روان شناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی) ،ترجمه حمیدرضا

سهرابی،

تهران:

انتشارات رشد.
حسین رضایی ،علی؛یحیازاده ،حسین؛ پروین ،ستار .)1393(.اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر
سازگاری اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی .مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت سال اول ،شماره 3
،ص.30-15
رحیمی ،جعفر؛ بشلیده ،کیومرث؛ حقیقی ،جمال؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهنار ( .)1387بررسی تأثیر آموزش جرات
ورزی بر مهارتهای اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه

اهواز.

عبداللهی بقر ابادی ،قاسم ( .)1394اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر پرخاشگری کودکان مبتال به اختالل
بیش فعالی -نارسایی توجه .نواندیش سبز .سال نهم  .شماره سی و شش .
کاپالن ،ه؛ سادوک ،ب ( .)1375خالصه روانپزشکی ،علوم رفتاری روانپزشکی بالینی ،ترجمه نصرت اله پورافکاری،
جلد سوم ،تهران :انتشارات شهر آب.
کارتلج ،جی؛ میلبرن ،جی .اف .)1372( .آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان ،ترجمه محمد

حسین

نظری نژاد ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
کبیری،رضا (.)1390مهارت ابراز وجود،قاطعیت وجرأت¬مندیwww. socialworkeriran. Com،
کرمانی ،میرجواد ( .)1381بررسی عوامل موثر در پایین بودن سطح مهارتهای زندگی دانش آموزان
استان آذربایجان شرقی ،مجله چکیده نامه پژوهشی ،سال اول ،شماره  ،1ص -15

ابتدایی
.22
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