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  چکیده
ارتباط مؤثر و  يآموزش مهارتها یاثربخش نییپژوهش تع نیهدف ا: مقدمه 
 یدانشگاه علوم پزشک دیجد يورود انیدانشجو یاجتماع يبر سازگار يجرأتمند

آزمون  پس-آزمون از نوع پیش یشیآزما مهیتحقیق ن نیروش ا:روش . کردستان بود
 يرودو يدانشجو 120جامعه آماري . و گواه بود شیآزما يها با گروه يریگیو پ

دانشجو که به صورت  54 ينمونه آمار. کردستان بودند یدوم علوم پزشک مسالین
 يابزار پژوهش آزمون سازگار. شدند نیگزیو گواه جا شیدر دوگروه آزما یتصادف

 انسیکووار لیتحل يداده ها با استفاده از آزمون آمار. بود) فرحبخش( انیدانشجو
 نینشان داد که آموزش ا ها افتهی: یافته ها. شدند لیو تحل هیتجز رهیتک متغ

 جینتا ن،یهمچن. داده است شیافزا انیدانشجو یکل یاجتماع يمهارتها سازگار
پس  يارت ارتباط مؤثر و جرأتمندآموزش مه رینشان داد که تاث يریگیحاصل از پ

ارتباط مؤثر  يها آموزش مهارت: يریگ جهینت. از گذشت دو ماه تداوم داشته است
لذا . گردد یدانشگاه ها م انیدانشجو يسازگار زانیم شیاباعث افز يو جرأتمند

ارتباط مؤثر و  يمهارت ها یآموزش يکارگاهها يشود تا با برگزار یم شنهادیپ
 يسازگار شیافزا نهیدر دانشگاه ها، زم یلیمختلف تحص يها در دوره يجرأتمند

  .را فراهم آورد انیدانشجو یاجتماع

  دانشجو ،یاجتماع ي، سازگار يارتباط مؤثر، جرأتمند: واژگان کلیدي

Abstract   
Introduction: The purpose of this study was to determine the 
effectiveness of effective communication and social skills 
training on social adjustment of new entrants in Kurdistan 
University of Medical Sciences. Method: The method of this 
semi-experimental study was pre-test-post-test and follow-up 
with test and control groups. The statistical population included 
١٢٠ students entering the second semester of Kurdistan medical 
science. A sample of ٥٤ students who were randomly assigned 
to two experimental and control groups. The research tool was 
the student compatibility test (FARABBAKHSH). Data were 
analyzed using one-way covariance analysis. Findings: The 
findings showed that training these skills increased the overall 
social compatibility of the students. Also, the results of the 
follow up showed that the effect of effective communication 
skills training and dare after two months has continued. 
Conclusion: Effective communication and communication skills 
training increases the level of university students' compatibility. 
Therefore, it is suggested that by conducting workshops on 
effective communication skills and joyfulness in different 
educational courses at universities, the field of social adjustment 
of students would be enhanced. 

Keywords: Effective Communication, Dare, Social Adjustment, 
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  مقدمه
ي فردا همواره مورد توجـه خـاص برنامـه ریـزان و     نیروي انسانی سازنده دانشجویان به عنوان سرمایه هاي ملی و

بـه همـین دلیـل ضـروري اسـت      . زندگی دانشجویی با تغییـرات زیـادي همـراه اسـت    . اندسیاست گذاران جامعه بوده
مت جسـمی و  براي مقابله سالم و متنوع با مشکالت داشته باشند تا بتواننـد از سـال   کافی  و توانایی  دانشجویان مهارت

                                                             
 ییخدا يمهد: ولئنویسنده مس١*
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دانشـجویان بـه لحـاظ حساسـیت       .رشد شخصیت و ارتقاي سالمت خود ادامه دهنـد  و به روانی خود محافظت کنند
ـ       هـاي اول ورود بـه دانشـگاه مشـکالت و      در سـال  ه ویـژه دوران رشد و تحول شـرایط بحرانـی ایـن برهـه از زنـدگی ب

ه گسستن از زندگی قبلی در خانواده ، ورود به زنـدگی  که از جمله می توان ب.هاي بیشتري را تجربه می کنند ناراحتی
سازگاري با محیط دانشگاه و خوابگاه و مدیریت مسائل معیشتی، تحصـیلی، سیاسـی،    دانشجویی، زندگی با هم اتاقی،

مصـرف مـواد    پر کردن اوقات فراغت، تعارف سیگار ، قلیان و بعضـاٌ سـوء    اشتغال مسائل عاطفی و چگونگی اقتصادي،
 هـاي  گـزارش  براسـاس  . هاي دوستانه، انحرافات جنسـی و سـایر مشـکالت اشـاره کـرد      شرکت در شب نشینی مخدر،

 1388هاي  هاي علوم پزشکی کشور، طی سال دالیل مراجعه دانشجویان به ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاه دریافتی
 .2شـناختی  مشـکالت روان  .1: از که شـایع تـرین مشـکالت دانشـجویان بـه ترتیـب عبارتنـد        نشان می دهد 1390تا 

مشکالت ارتباطی شامل ناسازگاري در خوابگاه، مشکل ارتباط بین فردي در دانشـگاه و خـارج از    .3مشکالت تحصیلی
وضعیت دانشجویان ارجاعی به اداره مشاوره دانشـجویی   .مشکالت دیگر است -5مسایل مربوط به ازدواج و  4. دانشگاه

دفتـر مرکـزي مشـاوره    .(ان نیز در طـی سـالهاي مـذکور بـه همـین صـورت بـوده اسـت        دانشگاه علوم پزشکی کردست
  . )1388-1390دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش عملکرد ساالنه

توانمنـد سـازي در    .هاي اخیر مطرح است توانمند سازي افراد و اجتماعـات اسـت   بحث مهم دیگري که در سال 
توانمند سازي به فرایندي اجتماعی گفته می شود که به منظور آگاه سازي، آموزش مسـتمر   .مطرح گردید 1990دهه 

براي ارتقاي ظرفیت هاي فردي و اجتماعات محلی و نیز یاوري افراد در دسترسی به منابع و تامین زندگی مولـد مـی   
که موجـب   کند رفتارتعریف می هاي زندگی یک رویکرد مبتنی برتغییر رفتار یا شکل دهی مهارت )1996(تودر؛ . باشد

یکـی از ضـروریات زنـدگی اجتمـاعی برقـراري ارتبـاط       . هـا مـی شـود    مهـارت  و دانش، نگـرش : توازن میان سه حوزه
بنابراین هدف اصلی برقراري ارتباط انتقال پیام اسـت، جرأتمنـدي بهتـرین راه بـراي      .)1391،حاتمی وکاوسیان(است

اي از ارتبـاط اسـت کـه در آن هـر     ارتباط جرأتمندانه گونـه  .رضایت بخش استدست یافتن روابط بین فردي متقابالٌ 
. اسـت  احساسی بجز اضطراب ابراز شده و نتیجه آن رسیدن به اهداف و مقاصد شخصی بدون ضایع کردن حق دیگران

معتقـد  )1973(؛2از؛ ولپـه ، بـه نقـل  )1391(براي نمونه محمدخانی؛. تعاریف مختلفی از جرأتمندي به عمل آمده است 
منظور از سازگاري اجتماعی ارتبـاطی  .است رفتار جرأتمندانه عبارت است از بیان مناسب هر احساسی غیر از اضطراب

در ایـن میـان مـددکاران     ). 1373، پورافکـاري (است که یک موجود زنده با توجه به محیط خـودش آغـاز مـی نمایـد    
کند که مددکاران اجتماعی شخصیتی هستند کـه   بیان می) 2005(؛ 3پینم مالکو.اجتماعی نقش مهمی بر عهده دارند

به عنوان مشاور به مددجویان در زمینۀ استفاده از منایع مختلف درونی و بیرونی براي تقویت اعتماد به نفس و اصـالح  
. پردازنـد  مسئله مـی  دهند و همچنین به عنوان آموزش دهنده در این فرایند به دو مشاوره می  هاي حل مشکل توانایی

هاي مـددجویان بـه    که در انجام وظایف و نقش هایی آموزش مهارتدوم ابتدا کمک به مددجویان جهت شناخت خود و
منـدي دو   و جـرأت  هاي ارتبـاط مـؤثر   که مهارت با توجه به این). 1388اقلیما و عادلیان راسی، (نماید  ها کمک می آن
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د، لذا این پژوهش درصدد پاسخ به این سـئوال اسـت کـه آمـوزش     مهارت مهم از ضروریات زندگی اجتماعی می باشن
  مؤثر است؟تا چه میزان  هاي ارتباط مؤثر و جرأتمندي بر سازگاري اجتماعی دانشجویان مهارت

  روش
بـا گـروه هـاي    ) دو مـاه بعـد از مـداخالت   (آزمون و پیگیـري   پس -آزمون این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش

. دانشگاه علوم پزشـکی کردسـتان بودنـد    1391جامعه آماري کلیه دانشجویان ورودي بهمن ماه . آزمایش و گواه است
که در رشته هاي مختلف این دانشگاه به تحصـیل   بود 1391دانشجوي جدیدالورود در بهمن  120جامعه هدف شامل 

پرسـتاري،  بهداشـت    هـاي پزشـکی،  نفـر از دانشـجویان ورودي جدیـد رشـته     54 شامل نمونه آماري. اشتغال داشتند
نفـري   27که به صورت تصـادفی در دو گـروه   بودعمومی، فوریت پزشکی و رادیولوژي دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

هـاي ارتبـاط مـؤثر و    هاي گروه آزمـایش در جلسـات آمـوزش مهـارت    تنها آزمودنی. جایگزین شدندآزمایش و کنترل 
آزمودنی هاي ایـن مطالعـه از نظـر جنسـیت بـر اسـاس تعـداد دانشـجویان رشـته هـا            .جرأتمندي شرکت داده شدند

ایـن پرسشـنامه   . گیري متغیرهاي پژوهش از پرسشنامه سازگاري استفاده شده است به منظور اندازه. ندشدهمتاسازي 
هدفمنـدي   هاي سازگاري اجتماعی، عـاطفی، باشدکه جنبه سئوال می 97تهیه شده و داراي ) 1390(فرحبخش توسط

در ایـن پـژوهش پـنج    . و خودیابی، سازگاري تحصیلی و دلبستگی به رشته و دانشگاه را مورد سنجش قرار مـی دهـد  
 بـین  و سـازگاري اجتمـاعی   .2سـازگاري تحصـیلی   .1:این خرده مقیاسها عبارتند از. خرده مقیاس در نظر گرفته شد

  عاطفی  سازگاري .5 هدفمندي و خودیابی. 4 دانشگاه و رشته تحصیلی به دلبستگی.3فردي 
نشـانه   آزمون این در باال نمره. شده است نظرگرفته در زیاد خیلی و زیاد کم، کم، خیلی سؤال چهارگزینه هر براي

باشد  در این پژوهش نیز براي تعیین پایایی  می سازگاري در اشکال یا و کم سازگاري نشانه پایین نمره باالو سازگاري
ضـریب همبسـتگی   . بـه روش دو نیمـه سـازي اسـتفاده گردیـد      بـراون  -ضریب همبستگی اسـپیرمن پرسشنامه ها از 

  ) 1390(؛فرحبخش .باشد بود، که بیانگر ضریــب پایایی عالی براي پرسشنامه یاد شده می 86/0براون برابر  -اسپیرمن
برنامـه  . جـرا شـد  گروهـی متمرکـز و کـارگروهی ا    صـورت بحـث  بود و بـه  آموزشی سه ساعتطول مدت هر جلسه 

جلسـه   سه )آموزشی جلسه ششمدت (طبق برنامه تنظیمی به .بندي برگزاري جلسات تعیین گردیدمداخالتی و زمان
اجـرا شـد، سـپس از هـر      جرأتمندي در مـورد گـروه آزمـایش   آموزش مهارت جلسه  سهمهارت ارتباط مؤثر و آموزش 

هـا،   آمد و سرانجام بعد از گذشت دو ماه از پایان آمـوزش عمل اي همزمان پس آزمون بهدوگروه آزمایش و گواه به گونه
جهت تعیین ماندگاري مداخلـه و پیگیـري، پرسشـنامه پـژوهش بـر روي شـرکت کننـدگان گـروه آزمـایش تکمیـل           

هـاي زنـدگی ویـژه    کتـاب آموزشـی مهـارت    آموزشـی براسـاس محتویـات    مطالب مـورد اسـتفاده در جلسـات   .گردید
   )1385(همکاران؛و تألیف فتی .دانشجویان

  مقایسه سن افراد مورد مطالعه بر حسب گروه: 1جدول 

  

  گروه  

میانگین   
  نمرات

  انحراف

  معیار 

  مقدار

t     

 درجه   

  آزادي   

  سطح    

ــی  معنــــ
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  داري

           52              004/1  79/4  84/21  آزمایش  
32/0  

        20/4  56/20  گواه   

سـال و   84/21، نشان می دهد میانگین سن افراد مورد مطالعه در گروه آزمـایش  1همان طور که اطالعات جدول  
، داللـت بـر ایـن دارد کـه     1بر روي داده هاي جـدول   tانجام آزمون . سال بود 56/20میانگین سن افراد در گروه گواه 

  ).<P 05/0. (بین دو گروه از نظر سن تفاوت معنی داري وجود ندارد

  توزیع فراوانی نسبی و مطلق رشته تحصیلی آزمودنی ها بر حسب جنس: 2جدول 

                   
 جنسیت

  رشته تحصیلی

  کل       دختر     پسر       

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  7/16 9  4/7 4 3/9 5  رادیولوژي

  5/18 10  4/7 4 1/11 6  فوریت پزشکی

بهداشــــــــت 
  عمومی

6 1/11 3 6/5  9 7/16  

  9/25 14  6/16 9 3/9 5  پرستاري

  2/22 12  1/11 6 1/11 6  پزشکی

  0/100 54  1/48 26 9/51 28  جمع کل

 1/48درصد دانشجویان مورد مطالعه پسـر و   9/51، نشان دهنده این است که از نظر جنسیت، 2یافته هاي جدول 
درصـد در رشـته   5/18آزمـودنی هـا در رشـته رادیولـوژي،      درصـد  7/16در مجمـوع  . درصد باقیمانده دختر بوده انـد 

درصـد دانشـجوي در    2/22درصد، در رشته پرستاري  9/25درصد در رشته بهداشت عمومی، 7/16فوریتهاي پزشکی، 
 و براي توصیف داده ها از  فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار نمـرات،  .رشته پزشکی مشغول به تحصیل بوده اند

فـرض   فرض نرمال بودن توزیع نمرات از کجی و کشیدگی، آزمون لوین براي بررسـی رعایـت پـیش    ایت پیشجهت رع
براي . براون براي محاسبه پایایی استفاده شد -هاي دو گروه، و همچنین از ضریب همبستگی اسپیرمن تساوي واریانس
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 tري اثرآمـوزش هـا در مرحلـه پیگیـري از     و بـراي مانـدگا  ) مـانوا (آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس یک متغیري 
  . تعیین شده است )=  05/0(،داريااین تحقیق سطح معن در. وابسته استفاده گردید

  شرح مختصر جلسات آموزش مهارتهاي ارتباط موثر و جرأتمندي. 3جدول

:هدف موضوع جلسات جلسات  
:روش  

 

 
 جلسه اول

ــداف   ــان اه ــه، بی معارف
ــیش   ــراي پ ــاه، اج کارگ

  آزمون

آشنایی شرکت کنندگاه بـا هـدف و محتـواي برنامـه و ارزیـابی      : هدف  
  اولیه از آنها در زمینه متغییر وابسته

  بارش فکري سخنرانی: روش
 
 جلسه دوم

تعریف واهمیت ارتبـاط  
ــؤثر ــرکالمی و  -م عناص

  غیرکالمی

آشنایی دانشـجویان در زمینـه شـناخت ارتبـاط مـؤثرو عناصـر       : هدف  
  کالمی و غیر کالمی

 بارش فکري، سخنرانی :روش

 
 جلسه سوم

 دانشجویان در زمینه مهارت گوش دادنتوانمندسازي: هدف    گوش دادن فعال

 ایفاي نقش -بارش فکري، سخنرانی: روش

 
ــه  جلســــ
 چهارم

  آشنایی دانشجویان در زمینه موانع ارتباط مؤثر: هدف   موانع ارتباط مؤثر
  ایفاي نقش -بارش فکري، سخنرانی: روش

 
ــه  جلســــ
 پنجم

ــاطی  ــبک ارتبـــ : ســـ
  منفعالنه

  توانمندسازي دانشجویان در زمینه سبک ارتباطی منفعالنه: هدف  
 ایفاي نقش -بارش فکري، سخنرانی: روش

  
ــه  جلســــ

  ششم

ــاطی ــبک ارتبــــ : ســــ
 پرخاشگرانه

ــدف ــبک   : ه ــه س ــجویان در زمین ــازي دانش توانمندس
  ارتباطی پرخاشگرانه

 ایفاي نقش -بارش فکري، سخنرانی: روش

 

  
ــه  جلســــ

  هفتم

ســـــــــــــــــــــبک 
  جرأتمندانه:ارتباطی

ــدف ــبک   : ه ــه س ــجویان در زمین ــازي دانش توانمندس
  ارتباطی جراتمندانه

 ایفاي نقش -بارش فکري، سخنرانی: روش 

 

ــه  جلســــ
  هشتم

  دریافت بازخورد: هدف  ارزیابی از کارگاه
  اجراي پس آزمون: روش 

 

ارزیــــابی از پایـــــداري    جلسه نهم
  اثربخشی برنامه

  بازخورددریافت : هدف
  اجراي آزمون در مرحله پیگیري: روش 
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  یافته ها
سـال  )56/20(سال و میانگین سـن افـراد در گـروه گـواه     )84/21(میانگین سن افراد مورد مطالعه در گروه آزمایش

 05/0(داري وجود نـدارد  ابر روي داده ها داللت بر این دارد که بین دو گروه از نظر سن تفاوت معن tانجام آزمون . بود
P>.( ،یافته ها نشان دهنده این است که از نظر جنسیت)باقیمانـده  %) 1/48(دانشجویان مورد مطالعه پسـر و %) 9/51

در  %) 7/16(در رشـته فوریتهـاي پزشـکی،   %)5/18(آزمودنی ها در رشته رادیولـوژي، %)7/16(درمجموع .دختر بوده اند
 .دانشجوي در رشته پزشکی مشغول به تحصیل بوده انـد %) 2/22(ه پرستاري ودر رشت %)9/25(رشته بهداشت عمومی،

اطالعات مربوط به میانگین نمره سازگاري اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه در مراحل بـه تفکیـک گـروه آزمـایش و     
  .، ارائه گردیده است1گواه در جدول شماره 

در پیش آزمون،پس آزمون و مرحله پیگیري در گروه هاي  آزمودنی ها میانگین نمره سازگاري اجتماعی : 4جدول 
  )n=54(مورد مطالعه

                         
  گروه

 متغیرها

  دو ماهه  پیگیري  پس آزمون  پیش آزمون
میــانگی

  ن
ــرا انح

ف 
  معیار

میــانگی
  ن

ــرا انح
ف 

  معیار

ــراف   میانگین انحـ
  معیار

ــازگاري  ســــــ
 اجتماعی

 

ــای آزمـ
  ش

04/
45  

60/4  40/53  21/5  84/49  29/4  

/88  گواه
44  

77/4  56/45  36/4  -  -  

ــازگاري  ســــــ
 تحصیلی

ــای آزمـ
  ش

80/
44  

88/3  24/48  02/4  84/47  46/3  

/92  گواه
44  

44/3  08/45  85/3  -  -  

دلبســتگی بـــه  
رشته اجتمـاعی  

 ودانشگاه

ــای آزمـ
  ش

56/32  07/3  36/38  06/5  96/35  44/3  

/72  گواه
32  

52/4  56/33  66/4  -  -  

ــازگاري  ســــــ
 عاطفی

ــای آزمـ
  ش

04/
40  

11/4  84/46  78/4  20/44  82/3  

/88  گواه
39  

13/4  08/40  78/3  -  -  

ــایهدفمنـــــدي و    23/4  44/48  26/4  01/50  88/3  56/43آزمـ
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  ش خودیابی
/97  گواه

42  
55/3  43/44  71/4  -  -  

ــازگاري   ــل س ک
 اجتماعی 

ــای آزمـ
  ش

00/
206  

16/
20  

85/
236  

33/
23  

28/
226  

62/21  

/37  گواه
205  

41/
20  

71/
208  

36/
21  

-  -  

دهد میانگین نمره کل سازگاري اجتمـاعی افـراد در گـروه آزمـایش در      نشان می 4گونه که اطالعات جدول همان 
. بـوده اسـت   71/208و  37/205بـوده و در گـروه گـواه     85/236و  206مرحله پیش آزمون و پس آزمون بـه ترتیـب   

هـاي آن،  دانشجویان گروه آزمایش در کل آزمون و خـرده مقیـاس  ها نشان دهنده این است که نمرات  مقایسه میانگین
در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش داشته، لیکن در گروه گواه، نمرات دانشجویان مورد مطالعه تغییـر  

در گروه آزمایش در مرحله پیگیري نمـره دانشـجویان مـورد مطالعـه در     . محسوسی بین دو مرحله وجود نداشته است
در ادامـه،    .، کـاهش داشـته اسـت   )85/236(بوده که نسبت به مرحله پـس آزمـون    28/226کل سازگاري اجتماعی، 

نخسـت  . مفروضه هاي استفاده ازآزمون هاي پارامتري جهت اطمینان از استفاده از این آزمـون هـا گـزارش مـی شـود     
داده هـا بـا اسـتفاده از آزمـون لـون بـراي        نتایج تحلیل داده ها براي شاخص هاي توزیع نرمال ، سپس نتایج تحلیـل 

  . ارایه شده است 3و  2تساوي واریانس دو گروه  در جداول 
  نتایج تحلیل داده ها براي شاخص هاي توزیع نرمال: 5جدول 

  متغیرها
  شاخص هاي توزیع

ســازگاري 
  تحصیلی

ســازگاري 
  اجتماعی

ــه  ــتگی بـ دلبسـ
  رشته و دانشگاه

ســازگاري 
  عاطفی

هدفمندي 
و 

  خودیابی

کــــــــــل 
ــازگاري  ســ

  اجتماعی
  -77/0  12/1  34/0  26/0  -63/0  50/0  کجی

  51/0  99/0  -87/0  -65/0  38/0  -73/0  کشیدگی

پیداست تمامی مقادیر کجی در تمامی خرده مقیاس هاي پرسشنامه سـازگاري   5گونه که از اطالعات جدول همان 
این یافته نشان مـی دهـد کـه توزیـع     . به دست آمده اند  3می باشد و تمامی مقادیر کشیدگی زیر عدد +  2و  - 2بین 

  . و این شرط استفاده از آزمونهاي پارمتري برقرار است. نمرات دو گروه در این مطالعه در حد طبیعی هستند

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون لون براي اطمینان از تساوي واریانس هاي دو : 6جدول 
  )n=54(گروه

  
 متغیرها

  سطح  1df  2df  آماره لوین
ــی  معنــــ
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  داري

  76/0  52  1  101/0 سازگاري اجتماعی
  60/0  52  1  283/0 سازگاري تحصیلی

دلبستگی به رشته اجتمـاعی و  
 دانشگاه

068/2  1  52  12/0  

  81/0  52  1  105/0 سازگاري عاطفی
  94/0  52  1  009/0 هدفمندي و خودیابی

  49/0  52  1  512/0 سازگاري اجتماعی کل  

پیداست سطح معناداري تمامی مقادیر آماره لوین در تمامی خرده مقیاس هـاي   6گونه که از اطالعات جدول همان
این یافته نشان می دهد که شرط تساوي واریانس هـاي  نمـرات دو گـروه    . می باشد 05/0پرسشنامه سازگاري باالتر از 

   .این شرط استفاده از آزمونهاي پارمتري برقرار است. برقرار است

  . مؤثر است هاي ارتباط مؤثر بر میزان سازگاري اجتماعی دانشجویانمهارتآموزش : 1فرضیه
نتـایج   .نمره مولفه سازگاري اجتماعی انجام شد روي ، بر)آنکوا(کوواریانس یک متغیري  آزمون فرضیه تحلیل براي

  . نشان داده شده است  4در جدول 
مولفه  آزموننمره پیش با کنترل آزمونپس هاي نمره روي یک متغیري کوواریانس تحلیل نتایج  7جدول 

  سازگاري اجتماعی در دانشجویان مورد مطالعه
ــع  منبــــــ

  تغییرات
ــوع  مجمـــ

  مجذورات
  درجه
  آزادي

میــــانگین  
  مجذورات

  مقدار
F 

  سطح
  معنی داري

انــدازه 
  اثر

تــــوان  
  آزمون

  پیش آزمون
  گروه
  خطا

  مجموع

83/531  
12/100  
82/245  
00/

74722  

1  
1  

51  
54  

83/531  
12/100  
82/4  

34/
110  
77/20  

000/0  
000/0  

  
32/0  

  
92/0  

بـین گـروه هـاي    ) =000/0p= ،77/20F(نشان می دهد در مولفه سازگاري اجتمـاعی    7نتایج مندرج در جدول 
هـاي ارتبـاط مـؤثر و    مهـارت آمـوزش  بنـابراین، مـی تـوان گفـت کـه      . آزمایش و گواه تفاوت معنـی داري وجـود دارد  

جرأتمندي ، توانسته است بطور معنی داري بر سازگاري اجتماعی دانشجویان گروه آزمایش نسبت به گـروه گـواه اثـر    
  . گذاشته آن را افزایش دهد

  . مؤثر است جرأتمندي بر میزان سازگاري اجتماعی دانشجویان مهارتآموزش : 2فرضیه
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نمره مولفه سازگاري اجتماعی پرسشـنامه مـورد    روي ، بر)آنکوا(یک متغیري کوواریانس  تحلیل 2آزمون فرضیه  براي
  .آورده شده است 8شد که نتایج آن در جدول  مطالعه انجام

مولفه  آزموننمره پیش  با کنترل آزمونپس هاي نمره روي یک متغیري کوواریانس تحلیل نتایج   8جدول 
  سازگاري اجتماعی در دانشجویان مورد مطالعه

نبـــــــع م
  تغییرات

ــوع  مجمـــ
  مجذورات

  درجه
  آزادي

میــــانگین     
  مجذورات

  مقدار
F 

  سطح
معنــادار

  ي

مجــذو
  ر اتا

ــوان  تـ
  آزمون

پـــــــیش 
  آزمون
  گروه
  خطا

  مجموع

81/919  
96/195  
93/327  
00/71273  

1  
1  

51  
54  

81/919  
96/195  
43/6  

05/
143  
49/30  

  
0001/

0  

  
40/0  

 
98/0  

یـک متغیـري در مـتن مـانکوا در مولفـه       کوواریـانس  نشان می دهد که بر اساس تحلیـل  8نتایج مندرج در جدول    
بنـابراین،  . بین گروه هاي آزمایش و گواه تفاوت معنـی داري وجـود دارد  )  =000/0p= ،49/30F(سازگاري اجتماعی 

نسته است بطـور معنـی داري بـر مولفـه سـازگاري      هاي ارتباط مؤثر و جرأتمندي، توامهارتآموزش توان گفت که می 
  . اجتماعی دانشجویان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تأثیر داشته آن را افزایش دهد

مؤثر و جرأتمندي بر سازگاري اجتماعی دانشجویان، پس از گذشت دو مـاه   ارتباط هايآموزش مهارتتاثیر . 3فرضیه 
  .پایدار است

پیگیري در دانشجویان مورد مطالعه در گروه  وابسته بر روي نمرات مرحله پس آزمون و  tآزمون  جنتای 9جدول 
  )n=27(آزمایش

انحراف   میانگین  مرحله  آزمایش        متغیرها         
  معیار

t  
  وابسته

درجـه  
  آزادي

  سطح
  داريامعن

  -24/0  88/3  24/48  پس از مداخله  سازگاري تحصیلی
  

26  724/0  
دو مـــاه پـــس از  

  مداخله
84/48  46/3  

  253/0  26  -15/1  60/4  40/53  پس از مداخله  سازگاري اجتماعی
دو مـــاه پـــس از  

  مداخله
84/49  29/4  

  384/0  26  -96/0  07/3  36/38  پس از مداخلهدلبستگی به رشـته  
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دو مـــاه پـــس از    و دانشگاه
  مداخله

96/35  44/3  

  495/0  26  -56/0  11/4  84/46  پس از مداخله  سازگاري عاطفی
دو مـــاه پـــس از  

  مداخله
20/44  82/3  

ــدي و  هدفمنــــــ
  خودیابی

  512/0  26  -60/0  88/3  01/50  پس از مداخله
دو مـــاه پـــس از  

  مداخله
44/48  23/4  

کــــل ســــازگاري 
  اجتماعی 

  082/0  26  -79/1  16/20  85/236  پس از مداخله
دو مـــاه پـــس از  

  مداخله
28/226  62/21  

وابسته بر روي میـانگین نمـرات افـراد گـروه     t نشان می دهد انجام آزمون  9گونه که نتایج مندرج در جدول همان
آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیري داللت بر این دارد که هر چند میـانگین نمـرات دانشـجویان در کلیـه خـرده      

ن مداخله کاهش داشته لیکن این کـاهش در  مقیاس هاي آزمون سازگاري دو ماه پس از مداخالت نسبت به زمان پایا
،خـرده مقیـاس   )=05/0P> ،24/0- t(، خرده مقیـاس سـازگاري تحصـیلی    )=05/0P> ،79/1- t(نمره کل سازگاري 
 -05/0P> ،96/0(، خرده مقیاس دلبستگی به رشـته اجتمـاعی و دانشـگاه    )=05/0P> ،15/1- t(سازگاري اجتماعی 

t=(خرده مقیاس سازگاري عاطفی ،)05/0P> ،56/0- t= (   وخرده مقیاس هدفمنـدي و خودیـابی)05/0P>  ،60/0- 
t=(  پـس  . ، معنی دار نبوده است، و نشان می دهد تأثیر آموزش مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندي  تداوم داشـته اسـت

یان در پژوهش تاییدگردید، یعنی آموزش مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندي، در سـازگاري اجتمـاعی دانشـجو    3فرضیه 
  . مرحله پیگیري نیز مؤثر بوده است

  بحث و نتیجه گیري
دانشـجویان   اجتمـاعی  آموزش مهارتهاي ارتباط مؤثر و جرأتمندي باعـث افـزایش میـزان سـازگاري    : نتیجه گیري

لذا پیشنهاد می شود تا با برگزاري کارگاههاي آموزش مهارت هاي ارتباط مؤثر و جرأتمنـدي در  . دانشگاه ها می گردد
  .دوره هاي مختلف تحصیلی در دانشگاه ها، زمینه افزایش سازگاري اجتماعی را فراهم آورد

بنـابراین نتیجـه گرفتـه    . معنادار است)01/0(هاي پژوهش حاضر نشان  داد که نتایج به دست آمده  در سطح یافته
شودکه بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و گواه در سازگاري اجتماعی در مراحل پـیش آزمـون و پـس آزمـون      می

هـاي   بدین معنا که میزان سازگاري اجتماعی گروه آزمایش پس از دریافت آموزش مهارت. تفاوت معناداري وجود دارد
بـا توجـه بـه    . اي نموده و افزایش نشان داده است أتمندي در مقایسه با گروه گواه تغییر قابل مالحظهارتباط مؤثر و جر

می باشد، می توان گفت که آموزش مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندي جمعاٌُ توانسـته  )40/0(مقدار مجذور اتا که برابر با 
همچنـین مقـدار تـوان    . زگاري اجتمـاعی مـؤثر باشـند   با کنترل سایر متغیرهاي واسطه اي بر سـا )40/0(اند به میزان 
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که تغییر در بهبود سـازگاري  .درصد احتمال دارد 2است و فقط  )%98(آزمون نشان می دهد که احتمال این اثربخشی
نشـان مـی دهـد کـه نمونـه مـورد تحقیـق از        ) 98/0(به عالوه، مقدار توان آزمون . ناشی از متغییرهاي مستقل نباشد

بهـــارلویی،  ، بــه نقــل از  )1984(واکــرمن، پــژوهش بــا پـــژوهش  ایــن  . کــافی برخــوردار اســـت   کفایــت الزم و 
که در پژوهش خود نشان دادند که آموزش مهـارت جـرات ورزي باعـث    ) 1987(؛کافمنوهرو) 1984(؛واکرمن)1377(

افـزایش  هاي زنـدگی باعـث    که نشان داد آموزش مهارت)1991(؛با پژوهش جفري وشود کاهش اضطراب اجتماعی می
کـه نشـان   )2005(؛یونیسـف  هـاي  این پـژوهش بـا پـژوهش   . دهد همسو است می میزان سازگاري اجتماعی را افزایش

ــ پــژوهش وشــود  هــاي اجتمــاعی مــی هــاي زنــدگی باعــث افــزایش مهــارت  دهــد آمــوزش مهــارت مــی ریس و نورف
له وارتباطات مؤثر توانایی حـل  هاي زندگی من جمله مهارت حل مسئ که نشان دادند آمورش مهارت) 2007(؛همکاران

هـاي  این پژوهش در ایران با پژوهش . همسویی دارد دهد هاي اجتماعی آنان را افزایش می مشکل و استفاده از حمایت
نسـیی و شـهنی    وشـود   که نشان داد آموزش مهارت جرات ورزي باعث افزایش مهارت اجتماعی مـی ) 1379(؛یعقوبی
ورزي باعث ابراز وجود، عزت نفس، بهداشـت روانـی وکـاهش اضـطراب      آموزش جرات اند که نشان داده) 1380(؛ییالق

آمـوزش   هکه در پژوهش خـود نشـان داد  ) 1386(؛سپاه منصورهاي همچنین با پژوهش .دارد ییاجتماعی است همسو
 بـا پـژوهش   و هاي زندگی بر انگیزة پیشـرفت، خـود احترامـی و سـازگاري اجتمـاعی دانشـجویان مـؤثر اسـت         مهارت

شـود،   هاي زندگی باعث افزایش مشارکت اجتماعی مـی  آموزش مهارت هکه در پژوهش خود نشان داد)1387(؛رحیمی
  .همسو است

 )001/0(در سـطح   F=30/49)(دهـد کـه بـراي مقیـاس سـازگاري اجتمـاعی        هاي پژوهش حاضر نشان می یافته
شود که بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و گواه در حیطۀ سازگاري  معنادار است، بنابراین چنین نتیجه گرفته می

اجتماعی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد،بـدین معناکـه میـزان سـازگاري اجتمـاعی      
اي نمـوده و   در مقایسه با گروه گواه تغییر قابـل مالحظـه  هاي ارتباط مؤثر  گروه آزمایش پس از دریافت آموزش مهارت

معنـادار اسـت،    )001/0(در سـطح F= 20/77) (همچنین خرده مقیـاس سـازگاري تحصـیلی     .دهد افزایش نشان می
شود که بین میانگین دوگروه آزمایش و گواه در خرده مقیـاس سـازگاري تحصـیلی در     بنابراین چنین نتیجه گرفته می

بدین معنا که میزان سـازگاري تحصـیلی گـروه آزمـایش     . پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد -مونمراحل پیش آز
در . اي نمـوده اسـت   هاي ارتباط مؤثر و جرأتمندي در مقایسه با گروه گواه تغییر قابـل مالحظـه   پس از دریافت مهارت

کـه در سـطح   .باشـد  مـی ) 66/7(محاسـبه شـده    Fرابطه با خـرده مقیـاس دلبسـتگی بـه رشـته تحصـیلی و دانشـگاه       
شود که بین میانگین دوگروه آزمایش و گواه در خرده مقیاس دلبستگی  بنابراین نتیجه گرفته می. معنادار است)01/0(

هاي ارتباط مؤثر وجرأتمندي در مقایسه با گروه گواه تغییـر   به رشتۀ تحصیلی و دانشگاه پس از دریافت آموزش مهارت
در ) 44/18 (محاسـبه شـده   Fدر خـرده مقیـاس سـازگاري عـاطفی     .افـزایش یافتـه اسـت    اي نمـوده و  قابل مالحظـه 

هـاي   بدین معنا که میزان سازگاري عاطفی گروه آزمایش پس از دریافت آمـوزش مهـارت  . معناداراست )001/0(سطح
  .دهد اي نموده و افزایس نشان می ارتباط مؤثر و جرأتمندي در مقایسه با گروه گواه تغییر قابل مالحظه

هاي زندگی باعث افزایش عـزت نفـس،    آموزش مهارتنشان داد که )2000(؛هاي ویچراسکی این پژوهش با پژوهش
هاي ارتبـاطی موجـب    آموزش مهارت .که نشان دادند) 2004(؛هارجی و همکاران وشود  نگرش مثبت و خودکفایی می
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هاي زنـدگی بـر    نشان داد که آموزش مهارت که در پژوهش خود) 2006(؛1گمبل وشود  باالرفتن پیشرفت تحصیلی می
کـه در پـژوهش   )2009(؛وینـزل و همکـاران   و پیشرفت تحصیلی و انتقال موفقیت آمیز ایشان به محیط کار مؤثر است

شـود همسـو    هاي زندگی باعث پیشگیري از سوءمصرف مواد و مشکالت تحصیلی مـی  خود نشان دادند آموزش مهارت
) 1384(؛، نیـک پـرور  )1384(؛، قاسـم زاده )1378(؛هـاي طارمیـان و همکـاران    پـژوهش این پژوهش در ایران بـا  .است

هـاي زنـدگی در زمینـۀ افـزایش      هاي خود نشان دادند،که آمـوزش مهـارت   این پژوهشگران در پژوهش. یی داردهمسو
هاي سالمت روانی، جسمانی، تقویت اعتماد به نفس و احترام به خود، کمـک بـه تقویـت ارتبـاط بـین فـردي،        مهارت

  . فت تحصیلی مؤثر استپیشگیري از مشکالت روانی، رفتاري و اجتماعی، کاهش اضطراب و افسردگی و کاهش ا
 tماه توسط گـروه آزمـایش کامـل شـد، لـذا از آزمـون        2براي آزمون این فرضیه از آن جایی که پرسشنامه بعد از 

محاسـبه   tدهدکه براي خرده مقیـاس سـازگاري اجتمـاعی     هاي پژوهش حاضر نشان می یافته. وابسته استفاده گردید
شـودکه سـازگاري اجتمـاعی     بنابراین چنین نتیجـه گرفتـه مـی   . معنادار است)724/0(که در سطح. بود) -24/0(شده 

بـدین معنـا کـه    . دانشجویان گروه آزمایش در مرحلۀ پیگیري نسبت به مرحلۀپیش آزمون تفاوت معناداري وجود دارد
مـاه شـده    2هاي ارتباط مؤثر و جرأتمندي باعث باالرفتن سازگاري اجتماعی درگـروه آزمـایش بعـد از     آموزش مهارت

معنادار اسـت،  )253/0 (باشدکه در سطح می) -15/1(محاسبه شدهtهمچنین در خرده مقیاس سازگاري تحصیلی .است
شودکه بین نمرات مرحلۀپیش آزمون و مرحلۀ پیگیري دانشجویان گـروه آزمـایش در خـرده     بنابراین نتیجه گرفته می

ایـن  . ت دانشجویان در مرحلۀ پیگیري افزایش یافته اسـت مقیاس سازگاري تحصیلی تفاوت معنادار و جود دارد و نمرا
دهد که آموزش مهارت جرأتمندي باعث باالرفتن سازگاري تحصـیلی در دانشـجویان گـروه آزمـایش بعـد از       نشان می
. اسـت )96/0(محاسبه شده tدر رابطه با خرده مقیاس دلبستگی به رشتۀ تحصیلی و دانشگاه  .ماه شده است 2گذشت 

شـود کـه بـین نمـرات داشـجویان در دو مرحلـۀ پـس         باشد، بنابراین نتیجه گرفته می معنادار می)384/0(که در سطح
به عبـارت دیگـر نمـرة دانشـجویان گـروه آزمـایش در مرحلـۀ پیگیـري         . آزمون و پیگیري تفاوت معناداري وجود دارد

در دانشجویان گروه آزمـایش بعـد از    دهد که میزان دلبستگی به رشتۀ تحصیلی افزایش یافته است و این امر نشان می
  .ماه دارد 2ي ارتباط مؤثر و جرأتمندي بعد از گذشت ها این امر نشان از تأثیر آموزش مهارت. دو ماه حفظ شده است

معنـادار اسـت، بنـابراین    )495/0(باشـدکه در سـطح   می) 0-/56(محاسبه شده  tدرخرده مقیاس سازگاري عاطفی 
ۀ پـیش آزمـون و پیگیـري تفـاوت قابـل      لـ نمرات دانشجویان گـروه آزمـایش در دو مرح   شود که بین نتیجه گرفته می

هاي ارتباط مؤثر و جرأتمندي باعث باالرفتن سـازگاري عـاطفی    به عبارت دیگر آموزش مهارت. اي وجود دارد مالحظه
-/60(حاسبه شدهم tدرخرده مقیاس هدفمندي وخودیابی .ماه دردانشجویان گروه آزمایش شده است 2بعد از گذشت 

شود که بین نمرات دانشجویان گروه  باشد،بنابراین چنین نتیجه گرفته می معنادار می) 512/0(که در سطح.باشد می) 0
آزمایش در دومرحلۀ پیش آزمون و پیگیري تفاوت معناداروجود دارد و نمـرات هدفمنـدي و خودیـابی دانشـجویان در     

دهد کـه آمـوزش ارتبـاط     این نشان می.اي یافته است فاوت قابل مالحظهمرحلۀ پیگیري نسبت به مرحلۀ پیش آزمون ت
ماه در دانشجویان گروه آزمایش  2مؤثرو جرأتمندي توانسته است، باعث باالرفتن هدفمندي و خودیابی بعد از گذشت 

  .شود
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بـه  ) 1991( ؛جانسـون . همسو است) 1997(؛و همکاران 1وکینگ) 1991(؛هاي این پژوهش با نتایج جانسون  یافته
هـایی بـراي    هاي خودآگاهی، ابراز وجود، ارتباطـات مـؤثر شخصـی و مهـارت     این نتیجه دست یافت که آموزش مهارت

هاي آموزش دیده یک ماه بعـد از اتمـام    اي سبب ایجاد تغییرات بالینی مرتبط با تمامی مهارت زندگی مستقل و حرفه
گیـر و منـزوي    هـاي اجتمـاعی بـه کودکـان گوشـه      مهـارت  طور کینگ و همکاران بـه آمـوزش   همین. شود جلسات می

نشان می دهدکه در گروه آزمایش، در مرحله پیگیـري نمـره دانشـجویان مـورد مطالعـه       این پژوهش نتایج. پرداختند
بـه   ت،کاهش داشـته اسـت و نسـب   )85/236(بوده که نسبت به مرحله پس آزمون )28/226(درکل سازگاري اجتماعی،

  .افزایش داشته است )00/206(پیش آزمون
ها را  هاي سالمت و سازگاري دانشجویان طرق دستیابی به آن پژوهش حاضر برآن بوده با دستمایه قرار دادن مقوله

در این مطالعه دو مهارت ارتباط مـؤثر و جرأتمنـدي بـراي    . هاي زندگی مورد ارزیابی قرار دهد از طریق آموزش مهارت
هاي زندگی، شیوة آموزشـی از نـوع آمـوزش     ید با توجه به ماهیت آموزش مهارتدانشجویان گروه آزمایش تدریس گرد

رسـد خـالً    بـه نظـر مـی    .گردیدهایی نظیر بارش فکري، سخنرانی و ایفاي نقش استفاده  فعال بود که در آن از تکنیک
 مین سـالمت روان و أموجود در سیستم آمـوزش نظـام آمـوزش و پـرورش و مؤسسـات آمـوزش عـالی در خصـوص تـ         

. هاي زیادي روبـرو سـازد   مدت قشرهاي نوجوان و جوان کشور را با چالش دراز تواند در سازگاري با محیط دانشگاه می
اي مطلـوب و   تواند در خصوص نهادینه سازي آن در نظام آموزشی به عنـوان گزینـه   هاي زندگی می لذا آموزش مهارت

  .ي بهداشت روان دانشجویان قلمداد کردهاي اجتماعی و ارتقا آسیب مناسب در راستاي پیشگیري از

  منابع

انتشـارات فـرا   : تهران.اي مددکاري جامعه: هاي کار با جامعه ، تکنیک)1388(وعادلیان راسی، حمیده؛ . اقلیما، مصطفی
  .انگیزش

 هاي خودپنداشـت و جایگـاه مهاراضـطراب اجتمـاعی در     ،رابطۀ کمال گرایی، هماهنگی مولفه)1377(بهارلویی، مهناز؛ 
پایـان نامـه   . دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی اهواز با توجه بـه نقـش تعـدیل کننـدة حمایـت اجتمـاعی      

  .نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز دانشکدة روا. کارشناسی ارشد
  . روانپزشکی، تهران ، نشر فرهنگ معاصر -، فرهنگ جامع روانشناسی)1373(پورافکاري ،نصرااله؛ 

سازمان بهزیستی کشـور، معاونـت   : تهران. ترجمه مرتضی خواجوي و همکاران.، ارتقاي سالمت روان)1382(تودر،کیت،
  )    1996تاریخ انتشار به زبان اصلی (امور فرهنگی و پیشگیري

ی در هـاي اجتمـاعی و اضـطراب اجتمـاع     ورزانه مهارت ، تاثیر آموزش ابراز وجود بر رفتار جرات)1384(رحیمی، جعفر 
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی    . آموزان پسر سال اول دبیرستان شیراز دانش

  دانشگاه شهید چمران اهواز
تـاثیرآموزش مهـارت هـاي زنـدگی بـر انگیـزه پیشـرفت، خـوداحترامی و سـازگاري          ،)1386(سپاه منصور، مژگان،

  .زمستان ، نشریه اندیشه و رفتار دور دوماجتماعی
  .انتشارات تربیت: تهران. هاي زندگی ، مهارت)1378(طارمیان، فرهاد؛ ماهجویی، ماهیار و فتحی، طاهر؛
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 فصـلنامه . و تعیـین هنجـارآن   ، تهیه آزمون سازگاري دانشجویان و تعیین پایایی، روایـی )1390(فرحبخش، کیومرث؛

  .زمستان و پاییز دوم، سال ،6شماره  تربیتی، گیري اندازه
  .، جزوة آموزشی برگزاري کارگاه، سازمان بهزیستی استان تهران)1384(قاسم زاده، فاطمه؛

  .، مهارتهاي زندگی، ترجمۀ شهرام محمد خانی، انتشارات اسپند هنر،تهران)1386(کلینکه،. ال . کریس 
  .نشردانژه: ترجمۀ اللهیاري، طلعت و بخشی نیا،اکبر، تهران. ، نظریه نوین مددکاري اجتماعی)1390(مالکوم پین؛

  ،پیشگیري اولیه از اعتیاد با تمرکز بر مدرسه، ستاد مباره با مواد مخدر، چاپ اول،تهران)1391(محمدخانی، شهرام؛
ی بـر سـازگاري اجتمـاعی دختـران دانشـجو مسـتقر در       هـاي اجتمـاع   ،تاثیرآموزش مهـارت )1385(میرویسی، لی لی؛

دانشـگاه  .پایان نامه کارشناسی ارشد مـددکاري اجتمـاعی  . هاي دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران خوابگاه
  .علوم بهریستی و توانبخشی

ضـطراب  ،تـاثیرآموزش ابـراز وجـود بـر ابـراز وجـود ، عـزت نفـس، ا        )1380(نیسی، عبدالکاظم و شهنی ییالق، منیجه؛
اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهـواز، گـزارش تحقیـق،    

  .دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
بر مهارتهاي اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسـطه  ) ایفاي نقش(،تاثیر جرات آموزي به روش )1377(یعقوبی، حمید؛

  .دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.شهرستان تفرش، پایان نامه کارشناسی ارشد
انتشـارات معاونـت امـور فرهنگـی و     : تهـران ). چـاپ اول (هـایی بـراي زنـدگی،    ، مهـارت )1384(نیک پرورفرد،ریحانه؛ 
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