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آموزان پـسر و      بر سازگاری اجتماعی دانش   ) خواست قاطعانه قاطعانه، بیان قاطعانه و در    
بـدین  .  بـوده اسـت    1384 -85ی شهر شهرضا در سـال تحـصیلی         یدختر دوره راهنما  

پایه سوم به شیوه    ) آموز دختر    دانش 120آموز پسر و     دانش 120(آموز     دانش 240منظور،
های   عنوان آزمودنیی شهر شهرضا بهیآموزان دوره راهنما ن دانشیای از ب تصادفی طبقه
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ـ هـای آزما    پژوهش انتخاب شدند و به طور تـصادفی بـه گـروه            شی و گـروه کنتـرل      ی
شی و گواه با مقیاس رفتـار       یهای آزما   ش از مداخله آموزشی، گروه    یپ. افتندیاختصاص  

ـ های آزما   گروه. ابی قرار گرفتند  یسازشی واینلند مورد ارز    شی در ده جلـسه آمـوزش       ی
ـ    آزمودنی. وهی شرکت نمودندوه گریورزی به ش   جرأت چ گونـه  یهای گـروه  کنتـرل ه
ـ هـای آزما    ان مداخله آموزشی، گـروه    یدر پا . افت نکردند یای در   مداخله شی و گـروه    ی

های به دسـت آمـده بـا          داده. ابی قرار گرفتند  یگر با همان آزمون مورد ارز     یکنترل بار د  
اکی از آن بود کـه متغیـر        نتایج ح . انس تجزیه و تحلیل شدند    یل کوار یاستفاده از  تحل   
ــنس 05/0P,64/12F(جــــ ــیوه)=> ــای   و شــــ ــراتهــــ  ورزی جــــ

)05/0P,96/77F هـــای  هـــا بـــا شـــیوه و تعامـــل جـــنس آزمـــودنی) =>
05/0P,17/3F(ورزی جرات   .داری هستند به لحاظ آماری معنی) =>

قاطعانــه، ورزی، ســازگاری اجتمــاعی، رد قاطعانــه، بیــان  جــرأت: هــا کلیــد واژه
   درخواست قاطعانه

 

 مقدمه

های اجتماعی مهمی نظیر همکاری، سـازش،    کودکان و نوجوانان از طریق کسب مهارت      
ه و اسـاس زنـدگی   یـ یـابی بـه درون گـروه همـساالن خـود راه یافتـه و پا       ارتباط و دوست  

   قلب رفتـار 3ورزی جرأت). 2،1995نی و سند1استوارت(دهند  ل مییاجتماعی خود را تشک
و در شکوفایی اسـتعدادها و  ) 2004، و همکاران 4لین(ط انسانی است    بد روا یمیان فردی وکل  

 و  5آلبرتیبه طوریکه   ) 1381حکمتی،(کند    آموزان نقشی مؤثر را ایفا می       رشد خالقیت دانش  
برنامه . کند  ورزی را مهارت در برقراری ارتباط میان فردی تعریف می           جرأت) 1977(  6امونز

د و رفتارهـای جـرأت مندانـه        یشود تا عقا    زی می یر  ن منظور طرح  یرزی بد و  آموزش جرأت 

                                                           
1. Stuart  
2. Sundeen 
3. assertiveness   
4. Lin 
5. Alberti 
6. Emmons 
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خـود  "دی بهتر بـه خـود نگریـسته، بـه           یافراد را بهبود بخشد به طوری که آنها بتوانند با د          
 برسند، به طور مناسب عواطف و تفکرات فردی خود را نشان دهند و در نتیجه                1"اعتمادی

ــردی   ــان ف ــط می ــؤثررواب ــرم ــا دیگ ــد تری را ب ــرار نماین ــونز،(ان برق ــی و ام ، 2001آلبرت
کـی  یورزی را تکن    آموزش جرأت ) 1995 (5لوریت). 4،1999 و ونت  3 وستون 2،2001الندازابل

تهـای متفـاوت    یآموزند کـه چگونـه آرام باشـند و در موقع            ق آن افراد می   یمی داند که از طر    
) 1991 (6 راکـز  دهیـ بـه عق  . ند ارتبـاط برقـرار سـازند      یاجتماعی به طـور مناسـب و خوشـا        

ورزی  یک مداخله اولیه و اصلی برای سازگاری با دنیای جدید و مطابق با نیازهـای                   جرأت
  .مردم در محیط ناپایدار و پر هرج و مرج امروزی است

نـدهای  یدارنـد کـه فرا   نه اظهار میین زمیدرا) 1995(رنز یو کا 9، بوچانان 8، لونگ 7رنزیکا
ری یادگیـ رد و اجتمـاعی شـدن و        یـ گ  جتماعی شکل می  د ا ینه ارتباطات مف  یسازگاری در زم  
قات گوناگون نـشان    یتحق. دینما  ش سازگاری را فراهم می    ینه افزا یورزی زم   مهارتهای جرأت 

نـده رابطـه وجـود    ین کمبود مهارتهای اجتماعی و بروز اختالالت رفتاری در آیدهد که ب  می
ودکی مرتبط هستند عبارتنـد  رتهای اجتماعی کاف مهین مشکالت که با عملکرد ضع   یا. دارد
سم؛ یـ لی و شناختی؛ فرار از مدرسه در کودکی و الکل         یبزهکاری؛ نقص در عملکرد تحص    : از

  ). 1377الق،ییثابتی و شهینی (رفتارهای ضد اجتماعی و اختالالت روانی 

ورزی به بهبـود ابـراز وجـود، عـزت نفـس،              اند که آموزش جرأت     ها نشان داده    پژوهش
انجامـد و اضـطراب اجتمـاعی را کـاهش      هـای ارتبـاطی مـی    و مهارت دیتعامالت میان فر

، )2003 (11 و سورسـی   10های نوتـا    بر اساس نتایج پژوهش   ). 2004،لین و همکاران  (دهد    می

                                                           
1. Self trust 
2. Landazabal 
3. Weston  
4. Went 
5. Taylor  
6. Rakes 
7. Carins 
8. Leung 
9. Buchanan  
10. Nota 
11. Soresi 
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آمـوزان و    روی گروهـی از دانـش     ) 2000( و همکـاران     2، لنت )2002( و همکاران    1پترسون
ردند، نشان داده است که تأثیر آموزش       ب  انی که از اضطراب باال وکم جرأتی رنج می        یدانشجو
شتر بـوده و سـبب کـاهش        یـ های شاهد ب    شی نسبت به گروه   یهای آزما   ورزی درگروه   جرأت

 و همکـارانش    3نیـ ج پژوهـشی کـه ورد     ینتـا . ورزی شده اسـت     ش جرأت یاضطراب و افزا  
ـ    انجام داده » آموزش مهارتهای اجتماعی در مدرسه    «در انگلستان با عنوان     ) 1990( شان اند، ن

تهـا و رفتارهـای اجتمـاعی       یداده است که بعـد از مداخلـه، بهبـودی قابـل تـوجهی در فعال               
 و تـری    4ج پـژوهش شـمنتی    ینتـا . دهـد   ن اعتماد به نفس آنها رخ می      یآموزان و همچن    دانش

) کنتـرل تعـارض   (های اجتماعی     نشان داده است که برنامه آموزش مهارت      ) 1995 (5واسیل
. عنی کنترل خود، همدلی و همکاری تأثیری بـسزا دارد    یجتماعی  طه از رفتارهای ا   یدر سه ح  
هـای    در پژوهش خود در مـورد اثـر بخـشی شـیوه           ) 1995 (8 و دیکسون  7، ساندرز 6هارگی
آموزان مقطـع راهنمـایی بـه ایـن نتیجـه             ورزی بر عملکرد اجتماعی و رفتاری دانش        جرأت

آموزان بـسیارمؤثر     ماعی دانش ها در افزایش قاطعیت و حل مسئله اجت         رسیدند که این روش   
آمـوزان    بوده و سبب افزایش رفتارهای سازگارانه وکاهش رفتارهای ناسـازگارانه در دانـش            

ورزی بـر رفتـار     هـای جـرأت     به عالوه، این پژوهشگران نتیجه گرفتند که شـیوه        . شده است 
رنـد و   گذا  آمـوزان پـسر تـأثیر بیـشتری مـی           آموزان دختر در مقایسه با دانش       اجتماعی دانش 

  .رفتارهای سازش یافته آنها را به خوبی تقویت می نماید

یـک روش چنـد محتـوایی رفتـاری اسـت و اجـزای درمـانی آن                 ورزی    جرأتآموزش  
 13، تمرین و مرور رفتـاری     12، پس خوراند  11، الگوسازی 10، ایفای نقش  9عبارتند از راهنمایی  

                                                           
1. Paterson 
2. Lent 
3. Verduyn 
4. Chinienti 
5. Trilivas 
6. Hargie  
7. Sunders 
8. Dickson 
9. guidance 
10. role playing 
11. modeling 
12. feed back 
13. behavioral rehearsal 
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، بـه   1987 (5 و ریم  4ن، هولو 3، بریش 2ماسترز). 1997 ، 1آسچن(به صورت تجسمی و عینی      
ورزی یا رفتار قاطعانه را بـه شـرح زیـر تقـسیم               جرأت) 1382نقل از بیان زاده و همکاران،     

  :نموده اند

در این شیوه فرد به صورتی کـه اجتمـاع پـسندانه باشـد، درخواسـتهای            : 6رد قاطعانه . 1
ی بیـان احـساسات     در این شیوه فرد، توانـای     : 7بیان قاطعانه . 2کند،    تحمیلی دیگران را رد می    

             مثبت مثل قدردانی از دیگـران، ابـراز محبـت و عالقـه و بیـان تمجیـد و سـتایش را دارد،                      
در این شیوه فرد، توانایی بیان و مطـرح کـردن درخواسـتهایی را از                :8درخواست قاطعانه . 3

 سـالهای   در. دیگران به منظور تسهیل تأمین نیازهای فردی یا رسیدن به اهـداف خـود دارد              
قاتی صورت گرفته که حـاکی از اثـر بخـشی ایـن             یورزی تحق   رامون آموزش جرأت  یر، پ یاخ

  سـه شـیوه  سه تـأثیر یـ ن پژوهش هم به بررسـی و مقا  یا. آموزان است   روشها در مورد دانش   
د قاطعانــه، بیــان قاطعانــه و درخواســت قاطعانــه  بــر عملکــرد اجتمــاعی  رورزی  جــرأت
  .شهرضا می پردازدی یآموزان دوره راهنما دانش

ان یـ ورزی رد قاطعانه، ب های جرأت آموزش شیوه هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر
بـه  . آموزان مقطـع راهنمـائی بـود    قاطعانه و درخواست قاطعانه بر سازگاری اجتماعی دانش    

  :های پژوهشی  زیر مطرح شدند همین منظور فرضیه

ان قاطعانـه و درخواسـت قاطعانـه در         یبورزی رد قاطعانه،      میان تأثیر روشهای جرأت   . 1
آمـوزان   ش سـازگاری اجتمـاعی دانـش      یسه با گروه کنترل در افزا     یهای آزمایش در مقا     گروه

  .داری وجود دارد تفاوت معنی

  .داری وجود دارد آموزان پسر و دختر تفاوت معنی میان سازگاری اجتماعی دانش. 2 

                                                           
1. Aschen 
2. Masters  
3. Burish  
4. Hollon 
5. Rimm 
6. assertive refusal  
7. assertive expression  
8. assertive commandary 
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ان قاطعانه و درخواست قاطعانه بـر       یه، ب ورزی رد قاطعان    های جرأت   میان تأثیر روش  . 3 
ت در  یهـای کنتـرل و آزمـایش بـا توجـه بـه جنـس                ش سـازگاری اجتمـاعی در گـروه       یافزا

  .داری وجود دارد آموزان تفاوت معنی دانش
  

  روش پژوهش  
آزمون بـا گـروه       آزمون و پس    شی پیش یهای مطرح شده، طرح آزما      هیش فرض یبرای آزما 

ی شهرضـا بـه     یه سـوم راهنمـا    یآموزان پا    و چهل نفر از دانش     دویست. دیگواه انتخاب گرد  
ورزی   شی جـرأت  یـ ای انتخاب و به صورت تصادفی به شش گروه آزما           شیوه تصادفی طبقه  

و دوگـروه   ) گروه آموزش رد قاطعانه، بیان قاطعانه و درخواست قاطعانه پسران و دختـران            (
ورزی  بـا      هـای جـرأت     وزش شـیوه  ش از آم  یها پ   هرکدام از آزمودنی  . افتندیگواه اختصاص   

هـای    سـپس روش  . ابی قـرار گرفتنـد    ینلند مورد ارز  یاس رفتار سازگارانه وا   یگیری از مق    بهره
شی بکار برده شد،    یهای آزما   ، در مورد گروه   ) جلسه یک ساعته   10( ماه   2آموزشی به مدت    

 تمـامی   "جـددا ان م یدر پا . افت نکردند یچ نوع مداخله ای در    یهای گروه گواه ه     اما آزمودنی 
ن یـ در ا . ابی قرارگرفتند ینلند مورد ارز  یاس رفتار سازگارانه وا   یگیری از مق    ها با بهره    آزمودنی

واسـت  خان قاطعانـه و در    یـ ر مستقل جرأت آموزی با سه سطح رد قاطعانـه، ب          یپژوهش متغ 
 ر وابسته سازگاری اجتماعی با سه حوزه ارتباطی، اجتماعی شدن و مهارتهای           یقاطعانه و متغ  

  .زندگی روزمره مورد بررسی قرار گرفت
  

  جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 
ل در دورۀ یآموزان پسر و دختر مـشغول بـه تحـص     ن پژوهش کلیه دانش   یجامعۀ آماری ا  

ای   ری تصادفی طبقـه   یاز روش نمونه گ   .  بود 1384 -85لی  یراهنمایی شهرضا در سال تحص    
 که از میان مدارس راهنمـایی شـهر شهرضـا           ن صورت یبد. برای انتخاب نمونه استفاده شد    

آمـوز     دانـش  120آموز پسر و       دانش 120.ای انتخاب شد    هشت مدرسه به طور تصادفی طبقه     
 نفری به صورت تـصادفی در       240ن نمونه   یا. ه سوم از این مدارس انتخاب کردند      یدختر پا 
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 نفـر  30بـه تعـداد    نفر و دو گروه گواه هر کدام  30ای هر کدام به تعداد        شش گروه مداخله  
  . جایگزین شدند

  

  ابزار پژوهش
   )VABS(مقیاس رفتار سازگارانه وایلند 

ایـن مقیـاس    .  استفاده شد  1ها از مقیاس رفتار سازگارانه واینلند       به منظور گرد آوری داده    
کفایت شخصی و اجتماعی فـرد را در انجـام دادن فعالیتهـای روزانـه مـورد ارزیـابی قـرار                 

). 1376؛ به نقل از قامت بلند، تـوکلی و بقـولی،            1984،  4 و سی چتی   3 باال ،2اسپارو(دهد    می
 مـاه در ایـران را قامـت         11 سـال و     18 تا   11مقیاس رفتار سازگارانه واینلند در گروه سنی        

 297مقیاس رفتار سازگارانه واینلند دارای  . اند  هنجاریابی کرده ) 1376(بلند، توکلی و بقولی     
هـای    های ارتبـاطی، مهارتهـای زنـدگی روزمـره، مهـارت             مهارت ماده است که چهار حوزه    

گیرد و یـک ارزیـابی از عملکـرد سـازگارانه           اجتماعی شدن و مهارتهای حرکتی را در برمی       
 سـال   11های هنجار یابی شده در گروه سنی          ضریب پایایی بازآزمایی نمره   . نماید  فراهم می 

قامت بلنـد و همکـاران،      (ازگارانه واینلند   ماه در هنجاریابی مقیاس رفتار س     11 سال و    18تا  
؛ در حـوزه    84/0 با میانگین  86/0 تا   80/0در حوزه ارتباطی از     : به این صورت است   ) 1376

؛ در حـوزه اجتمـاعی شـدن از          83/0 با میـانگین     87/0 تا   79/0مهارتهای زندگی روزمره از     
 بـا میـانگین     88/0 تـا    79/0 و در حوزه مهارتهای حرکتی از        85/0 با میانگین    88/0 تا   82/0
ضرایب پایایی بازآزمایی نمرات استاندارد بخـش مرکـب رفتـار           .   گزارش شده است   85/0

تفاوت میانگین  .  در تغییر بود   89/0 با میانگین    92/0 تا   85/0سازگارانه در همان پژوهش از      
یـی   معنی دار بود کـه بیـانگر روا        01/0نمرات دوگروه بهنجار و عقب مانده ذهنی در سطح          

). 1376قامـت بلنـد و همکـاران،        (تفکیکی مناسب در مورد ایـن مقیـاس در ایـران اسـت              
وه است که چنانچـه آن      ین ش یابی شده، بد  یاس طبق فرم هنجار   ین مق یهای ا   گذاری ماده   نمره

                                                           
1. Vinelend Adaptive Behavior Scales (NABS) 
2. Sparrow 
3. Balla 

  

4. Cicchetti 
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ا بـا   یـ ، اگر گـاهی اوقـات       2شود نمره     ت به طور معمول و به صورت عادت انجام می         یفعال
شود نمره صفر، چنانچه آزمودنی       ، اگر هرگز انجام نمی    1د نمره   شو  ت جزئی انجام می   یموفق

 و در صورتی که از انجام مهارت بـی اطـالع بـوده              Nفرصت انجام مهارت را نداشته، نمره     
 و انحـراف    100نیانگیاس دارای م  ینلند در هر خرده مق    یاس وا یمق. گیرد   می DKاست، نمره 
ا سرپرسـت کـودک و      یـ ن  یابی، والـد  یـ اس را شخص مورد ارز    ین مق یا.  است 15استاندارد  

  .اند ل کردهیآموزان تکم در پژوهش حاضر آن را دانش. کند ل میینوجوان تکم
  

  روش اجرا
شی پسر و   یوه گروهی برای سه گروه آزما     یورزی به ش    پروتکل هر جلسه آموزش جرأت    

ن زاده  بیا(  رفتاری بر اساس منابع معتبر علمی      -کرد شناختی یشی دختر با رو   یسه گروه آزما  
  : ن شدیبه صورت زیر تدو) 1382و همکاران،

  

  گروه آموزش رد قاطعانه
 آمـوزش   :ومسـ  جلـسه .آمـوزش دلیـل آوردن    : جلسه دوم .  آموزش نه گفتن   :جلسه اول 
:  جلـسه پـنجم    .آموزش عـوض کـردن موضـوع مـورد بحـث          : چهارم جلسه   .پیشنهاد دادن 

  جلـسه  .وه بندی متفـاوت   آموزش مطرح کردن گر   :  ششم جلسه. آموزش استفاده از شوخی   
:  جلـسه هـشتم    . آموزش ارائه اطالعات و شناخت بیشتر از موضوع  به طـرف مقابـل              :هفتم

این روش آموزش، تکنیکی اسـت کـه بـر اسـاس آن بـه افـراد                 . آموزش صفحه خط افتاده   
آموزش داده می شود که هنگام رویارویی با فشارهای اطرافیان، یک عبارت خاص را تکرار               

نمونـه  . کرراً عدم تمایل خود را ابراز کنند تا زمانی که فرد مقابل، آنها را رها کند               نمایند و م  
آمـوز در مقابـل اصـرار دوسـتش بـرای             ای از تکنیک صفحه خط افتاده این است که دانش         

بیـان زاده   (» نه، من اهل مصرف مواد نیستم     «مصرف مواد، به طور مکرر و پی در پی بگوید           
آمـوزش  :  دهـم   جلـسه  .آموزش پافـشاری و اصـرار بـر رد        : نهمجلسه  ). 1382و همکاران، 

  .اجتناب و دور شدن از موقعیت
  



 ورزی بر سازگاری اجتماعیهای جرأتشیوه  تأثیربررسی                       

 

 

37  

  گروه آموزش بیان قاطعانه
  جلسه.انیدردتمجید و قآموزش : ومد  جلسه. آموزش بیان همدالنه موقعیت:جلسه اول 

ده نکـردن از  استفاآموزش :  چهارم جلسه. آموزش معذرت خواهی از وضعیت موجود    :سوم
 آمـوزش   : شـشم  جلـسه  .ادنداسـخ   پسـیالی    آموزش   : جلسه پنجم  .و تأخیر در گفتار   مکث  
 آمـوزش اسـتفاده از تمـاس        : هفـتم   جلـسه  .ده از لحن صحبت رسا، روشن و محکـم        استفا

: جلـسه نهـم   .  آموزش استفاده از تظاهرات عـاطفی مثبـت در چهـره           :جلسه هشتم . چشمی
آموزش ارائه پاسخ   : یت و جلسه دهم   آموزش استفاده از وضعیت بدنی مثبت نمایانگر وضع       

  .کوتاه و مؤثر
  

 گروه آموزش درخواست قاطعانه

آموزش درخواسـت   : جلسه دوم . آموزش درخواست آنچه بدان تمایل دارد     : جلسه اول  
جلـسه  . آموزش درخواست حق وحقـوق خـود      : جلسه سوم . بیان نظرات و عقاید شخصی    

. هـای او گـوش داده شـود         به صحبت آموزش درخواست اینکه جدی گرفته شود و        : چهارم
آمـوزش درخواسـت    : جلسه ششم . آموزش درخواست برخورد قاطعانه کردن    : جلسه پنجم 

جلسه . ستآموزش درخواست دریافت آنچه بهای آن را  داده ا         : جلسه هفتم . انتخاب کردن 
آمـوزش شـناخت    :  جلسه نهـم   .داحم فرد نشون  زران م گیدرخواست اینکه   آموزش د : هشتم

باورهـا، عقایـد و   اصالح آموزش :  دهم جلسه. گران را رد کند   ی دارد درخواست د   اینکه حق 
 .انتظارات در مورد درخواست قاطعانه
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  ها روش تجزیه و تحلیل داده
  2آزمون آزمون و پس  پیش1تحلیل کوواریانس

آزمون را تحت  داری اندازه گیری پس      به طورمعنی  3زمانی که رگرسیون به طرف میانگین     
آزمون یـا اگـر بخـواهیم گروههـا را جهـت       آزمون و پس  ار دهد، هنگام اجرای پیش    تأثیر قر 

مقایسه از نظر یک متغیر، قابل مقایـسه کنـیم، از تحلیـل کوواریـانس اسـتفاده مـی نمـاییم                     
  ).2000؛ بونت،1993؛اورا ل ،1994سن،(

تحلیل کوواریانس ترکیب رگرسیون و تحلیل واریانس اسـت کـه و یـک روش کنتـرل                 
آزمون را به عنوان یـک   آزمون نمرات پیش آزمون و پس    چرا که در تحلیل پیش    . ی است آمار

گیرد که به صورت یک متغیر پیوسته جزء یکی از منـابع تغییـرات                 در نظر می   4متغیر کمکی 
توانـد نمـرات    اثر آن در تحقیق کنترل نشده اسـت و بـه طـور بـالقوه مـی              . آزمون است   پس
تفـسیر تحلیـل کوواریـانس بـا تحلیـل          ). 1982کیـرک، (  دهد آزمون را تحت تأثیر قرار      پس

کنـد کـه      چرا که تحلیل واریانس بر اساس فرض صفر، فـرض مـی           . واریانس متفاوت است  
کند که میانگین     آزمون مساوی است، اما تحلیل کوواریانس فرض می         میانگین نمرات در پس   

آزمون مساوی    در پیش  آزمون مساوی است به شرطی که میانگین نمرات گروهها          نمرات پس 
پیش فرضهای کوواریـانس شـامل نرمـال بـودن توزیـع نمـرات، همگنـی واریـانس                . باشند

آزمـون و برابـر بـودن ضـرایب رگرسـیونی در              آزمون وپیش   گروهها، خطی بودن رابطه پس    
  اسـت  5آزمون تحلیل کواریانس نسبت بـه دو پـیش فـرض اول توانمنـد             . آزمون است   پیش

  ).1384نقل از سرمد،  ،به 1990استیونس ،(

سه (در پژوهش حاضر از تحلیل کوواریانس عاملی با دو متغیر مستقل عضویت گروهی  
آزمـون ومتغیـر      ها، متغیـر کمکـی پـیش        و جنس آزمودنی  ) گروه آزمایش ویک گروه کنترل    

                                                           
1. covariance  
2. pre-test post-test 
3. regression toward mean 
4. covariate 
5. robustness 
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فرض رابطه خطی میان متغیر وابسته        برای بررسی پیش  . آزمون استفاده شده است     وابسته پس 
و برای بررسی همسانی ضرایب رگرسیونی در       ) 1نمودار(کمکی از نمودار پراکنش     با متغیر   

 1گروهها از تحلیل رگرسیون با دو متغیر مستقل کدگذاری شده بـه واسـطه کدگـذاری اثـر                 
بر اساس نتایج مشاهده شده هر دومفروضه تایید شده و در مرحله بعـد              . استفاده شده است  

ات متغیرهای مستقل جنس و عضویت گروهی بـر روی          تحلیل کوواریانس برای مقایسۀ اثر    
  . متغیر وابسته سازگاری اجتماعی بررسی شده است

  
ــین مجــذور شــده دو     ــه تفاضــل ضــریب تبی ــود ک ــایج رگرســیونی حــاکی از آن ب نت

αβαββαمدل c,,,,c0R   و αββα ,,,cR هـای ضـرایب     تـوان مفروضـه     دار نیست، بنابراین می     معنی 
  :       سیونی را به ترتیب زیر پذیرفترگر

 
                                                           

1. effect coding  
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1381271163524131210 SGbSGbSGbGbGbGbSbCbbŶ ++++++++=  

  :  بر اساس مدل کامل تحلیل واریانس خواهیم داشت

  ijkijjikijk eCYY +αβ+β+α++=  
  :کنیم  تفاضل به صورت زیر عمل می R2 بنابراین برای به دست آوردن 

2
,,,c

2
c,,,,c

2
C RRR αββααβαββααβ −=  
 

)1fN/()R1(
)rf/()RR(

F 2
c,,,,c

2
,,,c

2
c,,,,c

)1fN,rf( −−−

−−
=

αβαββα

αββααβαββα
−−−   

 

43/2
)228/()656/01(

)3/()643/0656/0(F )228,3( =
−

−
=  

 

داری نیست، بنابراین فرض همگنی ضـرایب رگرسـیونی در            معنی 05/0 در سطح    Fاین  
آزمون بـا اعمـال فراینـد     ها در پس در مرحله بعد به مقایسه نمرات گروه      . جامعه وجود دارد  
 .آزمون به واسطۀ پیس آزمون پرداخته شد  پس1تعدیل و اصالح

  

  هشافته های پژوی
، درگـروه   9/14ن سـنی    یانگیـ  سال بـا م    18تا  13ش پسران   یهای آزما   دامنه سنی درگروه  

 16 تـا  13ش دختـران  یهای آزمـا  ، درگروه6/14ن سنی   یانگی سال با م   17تا  13کنترل پسران   
.  بود 4/14ن سنی   یانگی سال با م   16تا  13 و درگروه کنترل دختران    2/14ن سنی   یانگیسال با م  

فی پـژوهش در    یهـای توصـ     افتـه ی. ها سوم راهنمـایی بـود       ی آزمودنی میزان تحصیالت تمام  
  . آمده است1جدول 

                                                           
1. adjustment 
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  نلندنلندییاس  وااس  واییها در مقها در مق  ن و انحراف استاندارد  نمرات آزمودنین و انحراف استاندارد  نمرات آزمودنیییانگانگییمم. . 11دولدولجج          

ان قاطعانه و   یورزی رد قاطعانه، ب     ر آن است که میان تأثیر روشهای جرأت        بیانگ 2جدول  
آمـوزان    ش سازگاری اجتمـاعی دانـش     یسه با گروه کنترل در افزا     یدرخواست قاطعانه در مقا   

  .شود ه اول پژوهش تأیید مییبنابراین فرض. داری وجود دارد تفاوت معنی
انگین اصـالح شـده گروههـای       توان گفـت کـه میـان میـ           می 2های جدول   براساس یافته 

 99/0بـا سـطح اطمینـان    =df 3درجـه آزادی وf = 96/77آزمایشی و گروه کنترل بـا مقـدار  
01/0<p (    مجذور ایتـا حـاکی ازآن اسـت کـه          . داری وجود دارد    از نظر آماری تفاوت معنی
آزمـون بـا    هـای پـس   آزمون بعد از اصالح میـانگین  تغییرات موجود در نمرات پس  از50/0

گـروه کنتـرل یـا    (آزمون به واسطۀ تغییرات عـضویت گروهـی    ده از متغیر کمکی پیش استفا
های اصالح شـده      های چند گانه بونفرونی میانگین      آزمون مقایسه . قابل تبیین است  ) آزمایش

  :   حاکی از آن است که3ارائه شده در جدول

  ننییانگانگییمم  جنسجنس  گروهگروه
ن ن ییانگانگییمم

اصالح اصالح 
  شدهشده

انحراف  انحراف  
  تعدادتعداد  استاندارداستاندارد

  3030  33 /  / 7777  438438//6464  438438 /  / 8686  پسرپسر
  رد قاطعانهرد قاطعانه  3030  66 /  / 4949  437437//8888  438438 /  / 0606  دختردختر
  6060  55 / /2828  438438//2626  438438 /  / 4646  کلکل
  3030  77 /  / 6464  436436//2323  436436 /  / 0606  پسرپسر
  ان قاطعانهان قاطعانهییبب  3030  88 /  / 2121  434434//2727  433433 /  / 9090  دختردختر
  6060  77 /  / 9393  435435//2525  434434 /  / 9898  کلکل
  3030  44 /  / 8585  437437//2828  438438 /  / 3333  پسرپسر
  3030  88 /  / 1515  434300//6262  428428 /  / 7070  دختردختر

  هایهای  گروهگروه
  آزمایشآزمایش

درخواست درخواست 
  قاطعانهقاطعانه

  6060  88 /  / 2323  433433//9595  433433 /  / 5151  کلکل
  3030  77 /  / 3737  423423//8080  394394 /  / 7676  پسرپسر
  کنترلکنترل  3030  99 /  / 1010  422422//4747  387387 /  / 3030  دختردختر
  6060  99 /  / 0303  428428//3737  391391 /  / 0303  کلکل
  120120  1919//6767  433433//9999  427427 /  / 0000  پسرپسر
  کلکل  120120  2121//8787  431431//3131  421421 /  / 9999  دختردختر
  240240  2020//9191  432432//6565  424424 / /5050  کلکل
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و گــروه آزمایــشی ) X=25/435( میــان میــانگین گــروه آزمایــشی بیــان قاطعانــه  - 
بااستفاده از آزمون مقایسه چندگانه بـونفرونی تفـاوت         ) X=95/433(درخواست قاطعانه   

  ). p <05/0(داری مشاهد نشد  معنی

و گروه آزمایش رد قاطعانـه      ) X=25/435( میان میانگین گروه آزمایش بیان قاطعانه        -
 )26/438=X (       داری به دسـت      بااستفاده از آزمون مقایسه چندگانه بونفرونی تفاوت معنی

  )  p<05/0(آمد 

بـا  )X=37/428(وگـروه کنتـرل     ) X=25/435( میان گروه آزمایشی بیان قاطعانـه        -
 )   P>05/0( داری به دست آمد  فاوت معنیاستفاده از آزمون مقایسه چندگانه بونفرونی ت

و گروه آزمایش رد قاطعانـه      ) X=95/433( میان گروه آزمایشی درخواست قاطعانه       -
)26/438=X (         داری مـشاهده     با استفاده از آزمون مقایسه چندگانه بونفرونی تفاوت معنـی

  ).   P>05/0(شد

و گـــروه کنتـــرل ) X=95/433(آزمـــایش درخواســـت قاطعانـــه  میـــان گـــروه -
)37/428=X (        داری بـه دسـت     با استفاده از آزمون مقایسه چندگانه بونفردی تفاوت معنی

 ).P>05/0(آمد 

بـا  ) X=37/428(وگـروه کنتـرل     ) X=26/438( میان گروه آزمـایش رد قاطعانـه         -
  ). P>05/0(داری مشاهده شد  استفاده از آزمون مقایسه چندگانه بونفردی تفاوت معنی

توان گفت که تفاوت های موجود میان شش مقایـسه ممکـن در سـه                 به طورخالصه می  
گروه آزمایش و یک گروه کنترل حاکی از آن بـود کـه بـه غیـر از تفـاوت بـین گروههـای                   

 99/0بیان قاطعانه و درخواست قاطعانه، سایر تفاوتهای مشاهده شده در گروهها با             آزمایش  
هـای    های به دست آمده بیانگر این مطلب است که همۀ شیوه            یافته. اطمینان معنی دار بودند   

ورزی در مقایسه با گروه کنتـرل بـه افـزایش سـازگاری اجتمـاعی آزمودنیهـا منجـر                   جرأت
ورزی بـه شـیوه رد        افزون بر این، جرأت   . زشی اثربخش هستند  شوند و هر سه شیوه آمو       می

هـای بیـان قاطعانـه و درخواسـت قاطعانـه در افـزایش سـازگاری                  قاطعانه نسبت به شـیوه    
های بیان قاطعانه و درخواست قاطعانـه         ها موثرتر است و میان تأثیر شیوه        اجتماعی آزمودنی 

  .داری مشاهده نشده است  تفاوت معنی
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(  تحلیل کوواریانس براساس متغیرهای مستقل جنس وعضویت  گروهی           نتایج. 2جدول
آزمـون و متغیـر وابـسته         و متغیر کمکی پیش   ) یک گروه کنترل با سه گروه آزمایشی      

  .آزمون در مقیاس سازگاری اجتماعی وایلند پس
توان N2 Sig. F MS df  SS III منابع تغییرات 

00/1 542/0 00/0 44/273* 23/9108  مقدار ثابت 33/9108 1

00/1 248/ 00/0 98/75* 09/2531  آزمون پس 09/2531 1

83/0  جنس 17/421 1 17/421 *64/12 00/0 52/0

00/1 503/0 00/0 96/77* 97/2596  عضویت گروهی 92/7790 3

51/0 040/0 025/0 عضویت گروهی* جنس 01/317 3 67/105 *17/3
---- ---- ---- ----- 31/33 231  خطا 61/7694

---- ---- ---- ----- ------ 240 00/4494450  کل

  05/0داری در سطح  معنی*  
  

  مقایسه های چند گانه بین گروههای آزمایش و گروه کنترل در متغیر عضویت گروهی. 3جدول 
فاصله اطمینان برای 

 %99تفاوتها

 حد پایین حد باال

Sig. S.E. 
تفاوت میانگین 

 ها گروه
 گروه گروه

 

654/4 052/2- 000/1 054/1 30/1 
درخواست 
 قاطعانه

346/0 367/6- 028/0 055/1*  رد قاطعانه -01/3

478/15 749/8 000/0 058/1*  کنترل 11/12

 
بیان 
 قاطعانه

951/0- 672/7- 000/0 056/1*  رد قاطعانه -31/4

182/14 422/7 000/0 059/1*  کنترل 81/10

درخواست
 قاطعانه

478/18 770/11 000/0 054/1* رد قاطعانه کنترل 12/15
 05/0داری در سطح  معنی*
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سـازگاری  (آزمـون      بررسی تأثیر متغیر جنس در نمرات پس       2های جدول     بر اساس داده  
آزمون به واسطۀ برداشـتن اثـر متغیـر کمکـی             های پس   بعد از اصالح نمره   ) اجتماعی وایلند 

آزمون نتایج حاکی از آن بود که متغیر مستقل جنس با مقدار              وی نمرات پس  آزمون از ر    پیش
64/12=f     1 و درجه آزادی=df   00/0( اطمینان  95/0 با<p ( بر سازگاری اجتماعی نوجوانان

هـا   اما نتایج مجذور ایتا نشان داده است که متغیر جنس آزمودنی      . مقطع راهنمائی موُثر است   
بر اسـاس نتـایج     . کند  ر وابسته سازگاری اجتماعی را تبیین می       از تغییرات متغی   052/0صرفا  

آزمون بدون    ها، میانگین اولیه نمرات دختران و پسران به ترتیب در پس            تجزیه و تحلیل داده   
 99/433،  31/431 و بعد از اصالح به ترتیب برابر         00/427،  99/421اصالح به ترتیب برابر     

که هم پیش از اعمال متغیر کمکـی و هـم پـس از              دهد    نتایج نشان می  . به دست آمده است   
اعمال متغیر کمکی متوسط سازگاری اجتماعی پسران بیـشتر از دختـران بـوده و نتـایج در                  

  ).2نتایج جدول ( معنی دار است 01/0سطح آلفای برابر 
تـوان گفـت     می2 و نمودار2 جدولهای برای بررسی فرضیه سوم پژوهش براساس یافته      

ــا مقــدار آزمــون  ــا درجــه آزادی                =F 17/3کــه میــان جنــسیت و عــضویت گروهــی ب  و ب
3 df=     05/0 (95/0 در سطح اطمینان < p (    مقدار تغییرات تبیین شـده     . تعامل وجود دارد

 و عـضویت  هـای تعامـل جـنس    در متغییر وابسته سازگاری اجتماعی بعد از تعدیل میانگین        
البته باید توجه داشت کـه دلیـل     .  به دست آمده است    5/0 با توان آزمون برابر      04/0گروهی  

پایین بودن مقدار واریانس تبیین شده به واسطۀ تعامل متغیرهای مستقل جـنس و عـضویت    
، تـأثیر اثـر اصـلی       2بر اسـاس نتـایج جـدول        . گروهی به دلیل تأثیر کم جنسیت بوده است       

 بوده و همین امر سبب شده است که در تعامل با عضویت 052/0م و برابر   جنسیت بسیار ک  
. گروهی، میزان تأثیر تعامل دو متغیر با وجود معنی دار بودن تعامل، ناچیر و خیلی کم باشد                

هـای متغیـر      داری اثر تعاملی دو متغییر مستقل بعد از اصالح به واسطۀ نمره             با توجه به معنی   
هـای دوتـایی      های چندگانـه بـونفرونی، مقایـسه        طۀ آزمون مقایسه  آزمون به واس    کمکی پیش 

توان نتیجه گرفت که تفاوتهای مشاهده شـده صـرفا             می 4بر اساس نتایج جدول     . انجام شد 
  :های زیر معنی دارند در سطح مقایسه
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و ) X=23/436(میان میانگین اصالح شده گروه آزمایش بیـان قاطعانـه پـسران              -
داری بـه دسـت آمـد      تفاوت معنی ) X=80/423(یانگین اصالح شده گروه کنترل پسران       م
)01/0<p .(  

و ) X=23/436(میان میانگین اصالح شده گروه آزمایش بیـان قاطعانـه پـسران              -
داری   تفـاوت معنـی   ) X=62/430(میانگین اصـالح شـده درخواسـت قاطعانـه دختـران            

  ).p >01/0(مشاهده شد 
و ) X=23/436(میان میانگین اصالح شده گروه آزمایش بیـان قاطعانـه پـسران              -

 ).p >01/0(داری به دست آمد  تفاوت معنی) 47/422(گروه کنترل دختران 
ــسران        - ــه پ ــت قاطعان ــایش درخواس ــروه آزم ــده گ ــالح ش ــانگین اص ــان می می

)28/437=X (      و گروه کنترل پـسران)80/423=X (   داری مـشاهده شـد       تفـاوت معنـی
)01/0< p .( 

ــسران        - ــه پ ــت قاطعان ــایش درخواس ــروه آزم ــده گ ــالح ش ــانگین اص ــان می می
)28/437=X (           و گروه آزمایـشی درخواسـت قاطعانـه دختـران)62/430=X (  تفـاوت

 ).p >01/0(داری به دست آمده  معنی
ــسران        - ــه پ ــت قاطعان ــایش درخواس ــروه آزم ــده گ ــالح ش ــانگین اص ــان می می

)28/427=X (     و گروه کنترل دختران)47/422=X (   داری مـشاهده شـد       تفـاوت معنـی
)01/0< p.(  

ــده گــ    - ــالح ش ــانگین اص ــان می ــسران   می ــه پ ــت قاطعان ــایش درخواس روه آزم
)28/437=X (      و گروه کنترل پـسران)80/423=X (   داری مـشاهده شـد       تفـاوت معنـی
)01/0< p.( 

وگروه ) X=64/438(میان میانگین اصالح شده گروه آزمایش رد قاطعانه پسران           -
داری مـشاهده شـد       تفـاوت معنـی   ) X=62/430(اطعانـه دختـران     آزمایش درخواسـت ق   

)01/0< p.(  

و گروه  )X=64/438(میان میانگین اصالح شده گروه آزمایش رد قاطعانه پسران           -
 ). p >01/0(داری مشاهده شد  تفاوت معنی) X=47/422(کنترل دختران 
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و گروه آزمایش بیـان     ) X=80/423(ن میانگین اصالح شده گروه کنترل پسران      بی -
  ). p >01/0(داری مشاهده شد  تفاوت معنی) X=27/434(قاطعانه دختران 

ه و درخواست گرو  ) X= 80/423(میان میانگین اصالح شده گروه کنترل پسران         -
                    داری مـشاهده شـد       تفـاوت معنـی   ) X=62/430(آزمایش درخواسـت قاطعانـه دختـران        

)01/0 < p.(  

و گروه آزمـایش رد     )X=80/423(میان میانگین اصالح شده گروه کنترل پسران         -
  ).p >01/0(داری مشاهده شد   تفاوت معنی)X=88/437(قاطعانه دختران 

ــران       - ــه دخت ــت قاطعان ــایش درخواس ــروه آزم ــده گ ــالح ش ــانگین اص ــان می می
)62/430=X (        وگروه آزمایش رد قاطعانـه دختـران)88/437=X (   داری   تفـاوت معنـی

  ).p >01/0(مشاهده شد
ــروه آز   - ــده گ ــالح ش ــانگین اص ــان می ــران   می ــه دخت ــت قاطعان ــایش درخواس م

)62/430=X (  ــران ــرل دخت ــروه کنت ــی ) X=47/422(وگ ــاوت معن ــشاهده  تف داری م
 ).p >01/0(شد

) X=88/437(میان میانگین اصالح شـده گـروه آزمـایش رد قاطعانـه دختـران                -
 ). p >01/0(داری مشاهده شد  تفاوت معنی) X=47/422(وگروه کنترل دختران 

 

 
  



 ورزی بر سازگاری اجتماعیهای جرأتشیوه  تأثیربررسی                       

 

 

47  

  مقایسه های چند گانه تعامل متغیر های جنسی و عضویت گروهی. 4دول ج
% 99سطح اطمینان 
 درصدی

 حد پایین حد باال
Sig. 

 
S، E. 

 

تفاوت میانگین 
 I گروه J گروه )I-J(گروه

 خواست قاطعانه پسردر _04/1 497/1 00/1 _47/6 37/4
 رد قاطعانه پسر _41/2 491/1 00/1 _81/7 99/2
83/17 01/7 000/0  کنترل پسر *42/12 493/1
 بیان قاطعانه دختر 95/1 490/1 00/1 _44/3 35/7
05/11 15/0 007/1  درخواست قاطعانه دختر *60/5 504/1
74/3 05/7_ 000/1  قاطعانه دختررد  _65/1 491/1
16/19 07/8 000/0  کنترل دختر *75/13 492/1

 
  
  بیان

 قاطعانه پسر

 رد قاطعانه پسر _36/1 493/1 00/1 _77/6 05/4
87/18 07/28 000/0  کنترل پسر *47/13 491/1
43/8 42/2_ 000/1  بیان قاطعانه دختر 00/3 499/1
19/12 11/1_ 001/0  انه دختردرخواست قاطع *65/6 529/1
 رد قاطعانه دختر _60/0 494/1 00/1 _02/6 80/4
21/20 39/9 000/0  کنترل دختر *80/14 492/1

 
  درخواست
  قاطعانه
 پسر

23/20 43/9 000/0  کنترل پسر *83/14 491/1
77/9 04/1_ 106/0  بیان قاطعانه دختر 36/4 492/1
48/13 54/2 000/0  درخواست قاطعانه دختر *01/8 510/1
15/6 64/4_ 000/1  رد قاطعانه دختر 75/0 490/1
56/21 76/10 000/0  کنترل دختر *16/16 490/1

 
رد  قاطعانه 

 پسر

05/5_ 88/15_ 000/0  بیان قاطعانه دختر *_47/10 495/1
31/1_ 32/12_ 000/0  درخواست قاطعانه دختر *_81/6 519/1
67/8_ 48/19_ 000/0  ختررد  قاطعانه د *_08/14 491/1
73/6 07/4_ 000/1  کنترل دختر 33/1 490/1

 
  کنترل
 پسر

09/9 7/1_ 440/0  درخواست قاطعانه دختر 65/3 501/1
79/1 01/9_ 445/0  رد قاطعانه دختر _61/3 492/1
21/17 39/6_ 000/0  کنترل دختر *80/11 493/1

 بیان قاطعانه
 دختر

79/1_ 73/12_ 000/0  رد قاطعانه دختر *_26/7 510/1

63/13 66/2 000/0  کنترل دختر *15/8 514/1
واست درخ

قاطعانه دختر

81/20 01/10 000/0 رد قاطعانه  کنترل دختر *41/15 490/1
 دختر

 05/0داری در سطح  معنی*
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   و نتیجه گیریبحث
ان قاطعانه و   یورزی رد قاطعانه، ب     های جرأت   توان گفت که شیوه     ه اول می  یدر زمینۀ فرض  

شـوند و در      ش مـی  یهای آزمـا    ش سازگاری اجتماعی گروه   یمنجر به افزا  درخواست قاطعانه   
ها   این یافته . ابدی  میری ن ییکه عملکرد گروه کنترل تغ    ی  بهبود رفتار سازگارانه مؤثرند در حال     

؛ عبـاس   1990لـز، ی؛ دن 1383جاللی، احمدی و مولـوی،    (های پیشین     همسو با نتایج پژوهش   
سی و شـهنی    یـ ؛ ن 1995هارگی، سـاندرز و دیکـسون،     ؛  2002؛ پترسون و همکاران،   1379ا،ین
نوتا و سورسـی   ؛1999ر،ی؛ ما1995؛ چن،1991س و همکاران ،ی؛ و 1991؛ راکز، 1380الق،یی
هـای    مؤثر بودن شـیوه   هستند که   ) 2000؛ و لنت و همکاران ،     2004،لین و همکاران  ؛  2003،

ـ            یورزی را در افزا     آموزش جرأت  ی، بـروز   ش جـرأت منـدی، عـزت نفـس، بهداشـت روان
رفتارهای سازگارانه، کنترل رفتارهای مخرب و کاهش اضطراب اجتماعی پسران و دختـران   

هـای جـرأت ورزی،       ها می توان گفت که آموزش شـیوه         در توجیه این یافته   . دهند  نشان می 
آموزانی را که با مشکالت بیـشمار در سـازش بـا محـیط                های اجتماعی دانش    کمبود مهارت 

. دهـد   نماید و در نتیجه سازگاری اجتمـاعی را افـزایش مـی             ، رفع می  اند  کالس درس همراه  
گیـری، ارتقـای توانـائی در حـل مـسئله، افـزایش               افزون بر این، افزایش توانائی در تصمیم      

فردی  توانائی تفکر خالقانه و نقادانه و افزایش برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در روابط میان
ورزی هستند که منجر بـه بـروز رفتارهـای سـازگارانه             از پیامدهای مطلوب آموزش جرأت    

پـذیری،    ورزی بر خودآگاهی، همدلی، مسئولیت      های جرأت   مهمتر اینکه، در شیوه   . شوند    می
ها نیز    شود که ارتقای این توانمندی      ها تأکید می    توانائی مقابله با هیجانات و مقابله با استرس       

  .  گردد سبب افزایش رفتارهای سازگارانه می
ج پژوهش نشان داد کـه میـان چهـار گـروه پـسران و دختـران                 ایه دوم نت  یدر زمینۀ فرض  

هـای   ج پـژوهش ینـه بـا نتـا   ین زمیـ ج پژوهش حاضـر در ا  ینتا. تفاوت معنی دار وجود دارد    
. همـسوست ) 1995(و هارگی، سـاندرز و دیکـسون        ) 2004(، لین و همکاران     )1991(راکز

ورزی بـر عملکـرد       هـای جـرأت     در تـأثیر برنامـه    ت  یت جنس یهای فوق بر اهم     اکثر پژوهش 
ش یها را بر افـزا      ن برنامه یشتر ا ید دارند و در مجموع تأثیر ب      یاجتماعی و رفتار سازگارانه تأک    

اگرچـه نتـایج    . انـد   آموزان پسر نسبت به دختر مورد اشاره قـرار داده           ورزی در دانش    جرأت
ورزی  هـای جـرأت   ست که شیوهحاکی از آن ا) 1995(پژوهش هارگی، ساندرز و دیکسون      
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آموزان پـسر تـأثیر بیـشتری دارد و           آموزان دختر در مقایسه با دانش       بر رفتار اجتماعی دانش   
در توجیـه ایـن     ) 2003( سورسـی  نوتا و . رفتار سازگارانه آنها را به خوبی تقویت می نماید        

نیرومنـدتر دارد   کنند که آموزش جرأت ورزی به این دلیل بر پسران اثـری               ها اظهار می   یافته
دهنـد و در صـورت        که پسرها در روابط اجتماعی خود، تحـرک و پویـائی را تـرجیح مـی               

هـای اجتمـاعی، رفتارهـای مقتدرانـه ای از خـود بـروز                آموزش های تقویت کننده مهارت    
در توجیـه دیگـری بـه       . دهند، در حالی که این موضوع در دختران کمتر دیده می شـود              می

تـوان تفـاوت اثربخـشی آمـوزش جـرأت ورزی در              می) 2002(ران  عقیده پترسون و همکا   
هـا، از پـسرها    های فرهنگی نسبت داد، چون در اغلب فرهنگ         دختران و پسران را به تفاوت     

  ). 2002پترسون و همکاران،( بیشتر جرأت ورزی و جسارت انتظار دارند تا دخترها 
ت معنـی   ین چهارگروه و جنس   میا تعامل   ج پژوهش نشان دادکه   ایه سوم نت  یدر زمینۀ فرض  

ورزی رد قاطعانه و بیان قاطعانه در پسران و دختـران تقریبـاً بـه                 های جرأت   شیوه. دار است 
ورزی درخواست قاطعانه در پسران اثربخش تر         وه جرأت یک اندازه اثربخش هستند، اما ش     ی

ز بـا  یـ ه ها ن  ن یافت یا. ن پسران و دختران در گروه کنترل تفاوت معنی دار دارند          یهمچن. است
و ) 2003(، نوتــا و سورســی )1995(هــای هــارگی، ســاندرز و دیکــسون  ج پــژوهشینتــا
توان  ابراز می کنند، می  )  1995(همان گونه که هارگی و همکاران       .  همسوست) 1991(راکز

ورزانه و ابراز وجود، تحت تأثیر نقـش          این یافته را این گونه تبیین کرد که رفتارهای جرأت         
می توان این یافته را این گونه تبیین نمود کـه           . انتظارات جنسی وی قرار دارد    جنسی فرد و    

رفتارهای جرأت ورزانه فرد در تعامل با نقش و انتظارات جنسی افراد و تحت تأثیر عوامـل    
  .   فرهنگی و میزان مهارت وی در ابراز وجود نمایان می گردد

ورزی رد قاطعانـه، بیـان     جـرأت هـای  ی حاکی ازآن بود که در مجمـوع شـیوه    یج نها ینتا
 آمـوزان پـسر و دختـر دوره         قاطعانه و درخواست قاطعانـه بـر سـازگاری اجتمـاعی دانـش            

ورزی و رفتار سـازگارانه در آنـان شـده     ش جرأتیی شهرضا مؤثر بوده و باعث افزا    یراهنما
ن شتر از دختـرا   یـ داری ب   افزون بر این بهبود عملکرد اجتماعی پسران بـه طـور معنـی            . است
جه گرفت که آموزش    یتوان نت   های پیشین، می    ن پژوهش و پژوهش   یج ا یبا توجه به نتا   . است

های آموزش جـرأت      د است و برنامه   یآموزان مف   ورزی دانش   ش جرأت یورزی در افزا    جرأت
ج متناقص پـژوهش هـا در       ایه نت یدر توج . مندی در پسران و دختران سودمند و مؤثر هستند        
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رده فرهنگ هـا، انتظـارات متفـاوت از دو جـنس، زمـان آمـوزش،                د تفاوت خ  ینه با ین زم یا
گـر  یورزی، اضـطراب و د      های متفاوت آموزش دهنـده، تفـاوت در شـدت جـرأت             مهارت

د را از بعـضی پـژوهش هـا بیـان           یحاالت افراد مورد پژوهش وحذف افراد با اضطراب شد        
  . کرد

ی رد قاطعانـه، بیـان      ورز  های جرأت   ت شیوه یجه پژوهش بر اصالت و اهم     یدر مجموع نت  
ی یآموزان مقطع راهنما    قاطعانه و درخواست قاطعانه در بهبود و ارتقای بهداشت روان دانش          

  .ن کاربردی استیت های آموزشی دارای مضامیاشاره دارد و برای موقع
م بـه   ین پـژوهش قابـل تعمـ      یـ ج ا یت جامعـه آمـاری پـژوهش، نتـا        یبا توجه به محدود   

ی بـا   یا شهرسـتانها  یگر، بخصوص شهرها    یا شهرستانهای د  یا  آموزی شهره   های دانش   جامعه
ست و الزم است    یار متفاوت با شهرستان شهرضا ن     یهای فرهنگی، قومی و آموزشی بس     یژگیو

ی ین پژوهش بـه کـارا     یاز این گذشته، ا   . ار محتاط بود  ین پژوهش بس  یج ا یم دهی نتا  یدر تعم 
ن برنامه آموزشی   یدهد که چن    نشان می آموزان اشاره دارد و       ورزی در دانش    های جرأت   شیوه

تواننـد در مـورد       ها می   وهین ش یا ا یکند که آ    آموزان مؤثر است، ولی مشخص نمی       برای دانش 
ن از نظـر  یا نه؟ بنـابرا یت های گوناگون مؤثر باشند   یط متفاوت و در موقع    یهمه افراد با شرا   

ج به دست آمـده را بعنـوان        یت نتا یفیزان و ک  یتوان م   ت دارد و نمی   ینی محدود یسودمندی بال 
  .  رهای فوق منظور نمودیمالک قطعی اثربخشی متغ

ه یـ ری اول یشگیـ هایی که متمرکز بر پ      برنامه ( 1های هداستارت   با توجه به ضرورت برنامه    
هـایی مـشابه روی       شـود پـژوهش     شنهاد مـی  یـ پ) هـای جـرأت آمـوزی       هستند مثـل برنامـه    

ج پربارتری را بـه دسـت       یرد تا نتا  یصورت بگ آموزان سایر شهرها و روستاهای کشور         دانش
بـه  . زی کـرد  یای اساسی را پی ر      آموزان برنامه   آید تا بتوان برای ارتقای بهداشت روان دانش       

ن زمینـۀ اجـرا شـود تـا         یـ شی در ا  یـ المقدور پژوهشی آزما    شود حتی   شنهاد می یل پ ین دل یهم
لی و شخـصی    یتحـص ای بموقع در برطرف نمـودن مـشکالت           اثربخشی راهبردهای مداخله  

ازسنجی در  یورزی، ن   های جرأت   ن، قبل از آموزش برنامه    یهمچن. آموزان مشخص شود    دانش

                                                           
1. headstart   
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آموزان طراحـی     ها دانش   ازمندییی با توجه به ن    ین آموزش ها  ینه صورت بگیرد و چن    ین زم یا
 .آموزان را برطرف کرد و آموزشها مثمرثمر واقع شوند ازهای واقعی دانشیشود تا بتوان ن

های حاصل از پژوهش حاضر، برای دست اندرکاران و سیاست گذاران             ستناد به یافته  با ا 
  :شود شنهاد مییهای عملی پتعلیم وتربیت در مقطع راهنمایی کاربست

ورزی رد قاطعانـه، بیـان   هـای جـرات  های اجتماعی با تأکید بر مولفـه     آموزش مهارت  -
برنامه کارآمد و مؤثر در ارتقای      وزش فوق تواند به عنوان آم   قاطعانه و درخواست قاطعانه می    

برنامـه  های آمـوزش فـوق    آموزان مد نظر قرار گیرد و به صورت دوره          بهداشت روانی دانش  
  .  های ضمن خدمت استالزمۀ این امرتأکید بر آموزش معلمان در برنامه. تدریس شود

ورزی  جـرات  هـای فرهنگـی در میـزان       با توجه به اینکه در منابع پژوهشی به تفـاوت          -
ژوهش حاضر کـه پـسران در         های پ دختران و پسران اشاره شده است و نیز با توجه به یافته           

تر از دختران   پذیرورزی بهتر و تأثیر   های جرات ورزی و تأثیرپذیری از دوره      های جرأت زمینه
ورزی آتـی بـر مولفـه فعـال سـازی      های آموزش جـرات اند، بهتر است در برنامه    عمل کرده 

های اجتماعی خاص گروه دختران و نیز ارتقای بهداشت روانی آنهـا        ورزی و مهارت  تجرأ
  .تأکید خاص ملحوظ شود

هـای آزمایـشی و کنتـرل کـه     دار حاصله از مقایسه گـروه های معنی  با توجه به تفاوت    -
هـای  ورزی در بهبود رفتارهـای سـازگارانه گـروه          دار آموزش جرأت  نشان دهنده تأثیر معنی   

هـای پیـشگیرانه    ورزی در برنامـه    پژوهش حاضر است الزم است آمـوزش جـرات         آزمایش
  . ها، ادارات و مدارس آموزش و پرورش گنجانیده شودانجمن اولیاء و مربیان سازمان

  

  سپاسگزاری
ازکلیه مدیران، معاونان، معلمان و مربیان مـدارس مـورد پـژوهش بـه خـاطر همراهـی،                  

آموزانی کـه مـا        قدردانی می نمائیم و از همۀ دانش       همکاری و تحمل همۀ زحمات تشکر و      
زدی به سـبب    یاز سرکارخانم فرحناز ا   . میرا در این امر یاری فرمودند، بی نهایت سپاسگزار        

  . نهایت سپاسگزاریم شان فرآیند اجرای پژوهش بی همکاری ثمربخش و همدلی صمیمانه
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