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چکيده
این پژوهش به منظور بررسی تأثير آموزش رفتار جرأتمندانه بر افزایش کيفيت زندگی در مدرسه و کاهش اضطراب
اجتماعی دانشآموزان دختر انجام شد .روش پژوهش حاضر نيمهتجربی از نوع پيشآزمون-پسآزمون و جامعه آماری
شامل کليه دانشآموزان دختر پایه اول دبيرستان شهر اهواز در سال تحصيلی  34-30بود .برای این منظور 400 ،دانشآموز
پرسشنامههای پژوهش را پرکردند و از این بين 90 ،نفر که نمرههای باالیی در اضطراب اجتماعی داشتند ،انتخاب و به
تصادف در دو گروه گذاشته شدند و سپس به تصادف برای یکی از این گروهها آموزش ارائه شد .ابزارهای مورد استفاده
در این پژوهش مقياس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند ( )4313و مقياس کيفيت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک
( )2000بود .طرح این پژوهش آزمایشی از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .پس از انجام مداخله آزمایشی
که طی هشت جلسه صورت گرفت ،دوباره ميزان اضطراب اجتماعی و کيفيت زندگی در مدرسه سنجيده شد .نتایج تحليل
کوواریانس چندمتغيری و نيز ميانگينهای پيشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل حاکی از تفاوت معنیدار
بين این دو گروه در متغيرهای پژوهش بود .میتوان گفت که آموزش رفتار جرأتمندانه موجب افزایش کيفيت زندگی در
مدرسه ( )p>0/000و کاهش اضطراب اجتماعی ( )p<0/004شده است.
واژههای کليدی :کيفيت زندگی در مدرسه ،اضطراب اجتماعی.
 نویسنده مسؤول
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Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to
download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it
commercially.
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مقدمه
نوجوانی به عنوان دورهای تعریف شده است که در طول آن از نظر فيزیکی ،روانی ،اجتماعی و
عاطفی بيشترین تغييرات به وقوع میپيوندد (سسن-ارگول و زنگل .)2003 ،4در فرهنگهایی که
خود جمعی بر خود فردی غلبه دارد ،معموالً شيوههای تربيتی بر اساس روشهای تنبيهی قرار دارند
و از پذیرش ،حمایت و خودمختاری فرزندان در آنها خبری نيست .در این فرهنگها والدین
بيشتر بر اعمال قدرت و انضباط اجباری تأکيد دارند و با فرزندان خود کمتر گرم و صميمی هستند
(باوم ریند4399 ،2؛ به نقل از انتایی و لمپ .)2003 ،9پارهای از پژوهشها نشان دادهاند که
فراوانترین نوع نگرانی در دورههای کودکی و نوجوانی ماهيتی اجتماعی دارند .در این بين ،نگرانی
در مورد پذیرش یا رد توسط همکالسیها ،نگرانی در مورد حمایت و وفاداری دوستان و نگرانی از
تمسخر دوستان و یا هول شدن در حضور آنها از شيوع بيشتری برخوردار است (خدایی ،شکری،
پاکلک ،1گراوند و طوالبی .)4930 ،امروزه بهطورگستردهای این فرض مطرح میشود که مردم از
اضطراب اجتماعی 5که ناشی از کمبود برخی از مهارتهای اجتماعی است ،رنج میبرند
(کارترایت-هاتن ،تشرنيتز و گامرسال .)2005 ،1اضطراب اجتماعی ،ترس و اضطراب از ارزیابی
قبلی و قضاوت منفی توسط دیگران است که به احساسات شرم و حقارت و افسردگی ،و عدم
کفایت منجر میشود (ليری4334 ،9؛ به نقل از بهادری خسروشاهی و هاشمی.)4934 ،
برور و راجر )4381( 8معتقدند جرأت نه تنها موجب کم شدن اضطراب میشود؛ بلکه هنگامی
که در قالب آموزش کنترل موقعيت اجتماعی باعث نتایج مثبت میشود ،آموزش رفتار جرأتمندانه
شيوه مداخله ساختیافته ای است که برای بهبود اثربخشی روابط اجتماعی ،درمان اختالل اضطرابی
و ترسهای مرضی در بچهها ،نوجوانان و بزرگساالن نيز استفاده میشود (رحيمی ،حقيقی ،هنرمند،
و بشليده .)4985 ،در زمينه آموزش جرأتورزی بر اضطراب اجتماعی تحقيقات زیادی انجام گرفته
است؛ اما نتایج تحقيقات متفاوت است .برای نمونه ،نتایج تحقيق مهرابیزاده ( ،)4988رحيمی و
1- Çeçen Erogul, & Zengel
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همکاران ( ،)4985محبی ،شفيعی راد ،شاه سياه ،بطالنی ،مطلبی 4و همکاران ( )2042نشان داد که
آموزش جرأت ورزی تأثير مثبتی بر کاهش اضطراب اجتماعی دارد .از سوی دیگر ،مطالعه
استفانس4339( 2؛ به نقل از محبی و همکاران )2042 ،نشان داده است که آموزش جرأتورزی
نمیتواند باعث کاهش اضطراب شود .همچنين ،گرکو و موریس )2005( 9در تحقيق خود به این
نتيجه دست یافتند که بين مهارتهای ارتباطی و اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد .تحقيق بوگل
و ونکن )2008( 1نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش اختالل اضطراب تأثير دارد.
از سوی دیگر ،اخيراً سازمان بهداشت جهانی (2009؛ به نقل از سلطانی شال ،کارشکی،
آقامحمدیان ،عبدخدایی و بافنده )4930 ،به دليل اهميت کيفيت زندگی 5کودکان و نوجوانان در
مدرسه ،مسأله نياز کشورها به ارتقا و بهبود رفتار مدرسه و افزایش بهبود دانشآموزان در قالب
افزایش کيفيت زندگی در مدرسه را مطرح ساخته است .کيفيت زندگی در مدرسه که به عنوان رفاه
عمومی نگریسته میشود ،میتواند به عنوان بهزیستی کلی ناشی از درگيری دانشآموزان در زندگی
مدرسهای و اشتغال آنها در محيط مدرسه تعریف شود (کاراتزیاس ،پاپادیوتی ،آساناسيوس ،پاور و
سوانسون .)2004 ،1اپستين و مک پارتلند ( )4391کيفيت زندگی در مدرسه را سازهای میدانند که
از دو جنبه رسمی و غيررسمی مدرسه متأثر میشود؛ تجربه اجتماعی و تجربه مربوط به وظایف و
روابط با چهرههای اقتدار و همساالن (سين و رازک .)2042 ،9یافته مک و فالینن4338( 8؛ به نقل از
ساری )2042 ،3نشان میدهد که کيفيت زندگی در مدرسه  20درصد واریانس کل پيشرفت
دانشگاهی فرد را تبيين میکند .مفهوم کيفيت زندگی در مدرسه نخستين بار توسط اپستين و مک
پارتلند4391( 40؛ به نقل از کانگ )2008 ،44پيشنهاد شده بود .در مدل اوليه آنها ،کيفيت زندگی در
مدرسه بهعنوان سه بعد واکنش دانش آموز -4 :نگرشها نسبت به معلمان؛  -2تعهد به کار مدرسه و
 -9رضایت از مدرسه بهطورکلی تعریف شده بود .نگرشها نسبت به معلمان به ماهيت روابط دانش
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آموز -معلم مربوط است و تعهد به کار مدرسه ،به سطح عالقه دانش آموزان در کار مدرسه
میپردازد و رضایت از مدرسه بهطورکلی احساسات همگانی به مدرسه را اندازه میگيرد (کانگ،
 .)2008والدین ،معلمان و دستاندرکاران مدرسه و غالب دانشآموزان در این دیدگاه که مدرسه
باید مکانی باشد که دانش آموزان حداکثر یادگيری را در آن داشته باشند و احساس شادی و امنيت
کنند ،از معلمشا ن راضی باشند و از یادگيری لذت ببرند ،متحد هستند .محيط مدرسه شاد باید
پيشرفت آکادميک را تسهيل کند (مارکس .)4338 ،4همچنين ،تحقيقات نشان دادهاند که سطوح
پایينتر رضایت از مدرسه با مسائل رفتاری ،پيشرفت ضعيفتر در مدرسه ،بيزاری از مدرسه و رشد
رفتارهای ناسالم در مدرسه پيوند دارد (کاراتزیاس و همکاران .)2004 ،نتایج تحقيق سلطانی شال،
آقامحمدیان ،کارشکی و بافنده ( )4934در ایران نشان داد که  1/3درصد از دانشآموزان دارای
کيفيت زندگی در مدرسه خيلی مطلوب 21 ،درصد مطلوب 11/2 ،درصد متوسط 48/4 ،درصد
نامطلوب و  2/9درصد نيز کيفيت زندگی در مدرسه خيلی نامطلوب بودند .همچنين ،این محققان
نشان دادند در ابعاد فرصت ،ماجراجویی و پيشرفت ،رضایت عمومی و عواطف منفی در بين
دانشآموزان دختر و پسر تفاوتهای معنیداری وجود ندارد.
یکی از مشکالت عمده که تأثير بازدارندهای بر کارآمدی و پویایی نوجوانان دارد و از
شکل گيری سالم هویت و نيز شکوفایی استعدادها و قوای فکری و عاطفی آنها جلوگيری میکند،
مشکل برقراری ارتباط اجتماعی و نداشتن مهارتهای الزم اجتماعی است .برخی از تحقيقات در
زمينه رفتار جرأتمندانه نيز نشان میدهد که آموزش این نوع رفتار و مهارتهای ارتباطی میتواند
موجب کم شدن اضطراب و در نهایت تجربهای احساسات بهتر در محيطهای اجتماعی و از جمله
مدرسه شود .نداشتن جرأت در ابراز احساسات ،افکار و نظرات شخصی؛ از جمله این مشکالت
است .افراد بیجرأت بهکرات بيان میکنند که نمیتوانند از حقوق خود دفاع کنند و غالباً مردم
سلطهگر از آنها سوء استفاده میکنند .آنها عزت نفس پایينی دارند و در اوضاع و احوال جمعی
ناراحت و مضطرب هستند (احمدی .)4989 ،به نظر الزاروس )4394( 2رفتار جراتمندانه 9روشی
برای احقاق حق است و با آن میتوان روابط نامناسب افراد را اصالح کرد .الزاروس اعتقاد داشت
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که چهار نوع پاسخ را به مراجعان باید آموزش داد-4 :ردّ تقاضاها؛  -2جلب محبت دیگران و
مطرحکردن درخواستهای خود؛  -9ابراز احساسات مثبت و منفی؛  -1شروع ،ادامه و خاتمه دادن
به گفتگو (هارجی ،ساندرز و دیکسون4331 ،4؛ ترجمه :بيگی و فيروز بخت .)4999 ،تحقيقات نشان
داده است که استفاده از آموزش جرأتورزی بهعنوان بخشی از برنامه افزایش مهارتهای
اجتماعی ،فواید مهمی برای خود مفهومی نوجوانان دارد (سسن-ارگول و زنگل.)2003 ،
سيسيلی و به گلی )2001( 2نشان دادند که آموزش ابراز وجود در دانشآموزان با ابراز وجود
پایين باعث خودآگاهی بيشتر آنها در مورد رفتارشان شده ،آنها را قادر میسازد تا واکنشهای
رفتاری مناسبتری در قبال اطرافيان خود داشته باشند .دانشآموزانی که در زمينه قاطعيت و ابراز
وجود ،با استفاده از برنامههای رشد فردی آموزش دیده بودند ،رفتار مؤثرتری از خود نشان دادند؛
زیرا از طریق آموزش ابراز وجود ،فرایند رویارویی با مسائل ،مسالهگشایی و حل مسأله را به خوبی
فراگرفته بودند .فودر )2005( 9با تحقيقی بر روی ميزان ابراز وجود نوجوانان دارای مشکالت
عاطفی و رفتاری (مانند عزت نفس پایين) نشان داد که آموزش رفتار جرأتمندانه با ایجاد خودپنداره
و عزت نفس ارتباط بسيار دارد.
با توجه به همه این شواهد و نيز اینکه تاکنون به صورت مستقيم مطالعهای در زمينه اثربخشی
رفتارجرأتمندانه برکيفيت زندگی مدرسهای صورت نگرفته است ،و نيز با توجه با اینکه تحقيقات در
زمينه اثربخشی آموزش رفتار جرأتمندانه برکاهش اضطراب اجتماعی نتایج متفاوتی دربرداشته
است؛ لذا مطالعه حاضر درصدد است به بررسی اثربخشی آموزش رفتار جرأتمندانه بر افزایش
کيفيت زندگی در مدرسه و کاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر بپردازد .بنابراین ،برای
دستيابی به این مهم فرضيههای زیر مطرح میشود:
 .4آموزش ابراز وجود بر افزایش کيفيت زندگی در مدرسه دانش آموزان دختر تأثير دارد.
 .2آموزش ابراز وجود بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر تأثير دارد.

1- Owen Saunders, & Dickson
2- Cicily & Begly
3- Foder
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روش
طرح پژوهش بهکار رفته ،پيشآزمون -پسآزمون با گروه گواه است .بنابراین ،تحقيق حاضر از
نوع نيمهتجربی بود که در آن ضمن اعمال آموزش رفتار جرأتمندانه از پيشآزمون و پسآزمون
استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش ،کليه دانش آموزان دختر پایه اول دبيرستان شهر اهواز بودند
که در سال  4930-4934در این شهر به تحصيل اشتغال داشتند .به این منظور  400دانش آموز دختر
پایه اول دبيرستان ،پرسشنامه پژوهش را پرکردند و در نهایت ،از بين آنها  90دانشآموز که نمره
اضطراب اجتماعیشان باال بود ،برگزیده شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش ( 45نفر) و
گواه ( 45نفر) قرار گرفتند .سپس به تصادف برای یکی از این دو گروه (گروه آزمایش) طی هشت
جلسه آموزش رفتار جرأتمندانه برگزار شد؛ در صورتی که برای گروه کنترل هيچ جلسهای برگزار
نشد .در پایان دوره درمان آزمودنیهای هر دو گروه مورد پسآزمون قرار گرفتند؛ ضمن اینکه همه
جلسات آموزشی در دبيرستان فروغ دانش برگزار شد .پس از اجرای پژوهش ،به منظور تجزیه و
تحليل دادهها در سطح آمار توصيفی از شاخصهای ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار
استنباطی از آزمون تحليل کوواریانس و تحليل کوواریانس چند متغيره با بهرهگيری از نرمافزار
 spss19استفاده شد.
ابزارهای اندازهگيری :در پژوهش حاضر دو پرسشنامه استفاده شد که در ادامه توضيحاتی درباره هر
کدام ارائه میشود:
پرسشنامه کيفيت زندگی در مدرسه :پرسشنامه کيفيت زندگی در مدرسه 4برای نخستين بار توسط
ویليامز و باتن )4384( 2ساخته شد و مطالعات زیادی روایی و پایایی آن را تأیيد کرد (سلطانی شال و
همکاران .)4930 ،در مطالعه حاضر از پرسشنامه کيفيت زندگی در مدرسه که نخستين بار توسط
اندرسون و بروک2000( 9؛ به نقل از سلطانی شال و همکاران )4930 ،مورد تجدید نظر قرار گرفته،
استفاده شده است .این مقياس  93سؤال دارد .به سؤالهای این پرسشنامه در یک ليکرت
چهارگزینهای از ( 4کامالً مخالفم) تا ( 1کامالً موافقم) پاسخ داده میشود و شامل خرده مقياسهای
رضایت عمومی ،عواطف منفی ،رابطه با معلم ،فرصت ،پيشرفت ،ماجراجویی ،و انسجام اجتماعی
1- Quality of Life in School Questionnaire
2- Williams, & Batten
3- Anderson and Broock

تأثير آموزش رفتار جرأتمندانه برکيفيت زندگی در مدرسه و 409/ ...

است .همچنين ،سؤالهای  ،28 ،48 ،41 ،5و  99به صورت معکوس نمره گذاری میشوند؛ برای
نمونه آیتم  4پرسشنامه این است که " واقعاً دوست دارم هر روز به مدرسه بروم" و آیتم  49این
است که" از یادگيری در مدرسهام لذت میبرم و برایم جالب است" .بررسیهای انجام شده نشان
میدهد که این پرسشنامه دارای روایی و پایایی است .سلطانی شال و همکاران ( )4930در پژوهش
خود ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/85گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه  0/83بهدست آمد.
مقياس اضطراب اجتماعی :در این تحقيق برای اندازهگيری اضطراب اجتماعی از مقياس اضطراب
اجتماعی 4واتسون و فرند )4313( 2استفاده شده است .این آزمون دارای دو خرده مقياس اجتناب
اجتماعی و ترس از ارزشيابی منفی است .ابزار مذکور دارای  58ماده است که  28ماده مربوط به
اجتناب اجتماعی و  90ماده مربوط به ترس از ارزیابی منفی است (شفيعی نژاد .)4982 ،برای نمونه،
آیتم  9این پرسشنامه این است" :اغلب میترسم مبادا مضحک به نظر آیم و کار ابلهانهای از من سر
بزند" ،یا آیتم  49میگوید ":نگرانم کسی مرا تأیيد نکند" .در پژوهش واتسون و فرند ()4313
ضریب پایایی بازآزمایی خرده مقياس اجتناب و پریشانی اجتماعی برابر با  0/93و ضریب پایایی
خرده مقياس ترس از ارزیابی منفی برابر با  0/31است .کایوند ،شفيعآبادی و سودانی ( )4988برای
تعيين پایایی مقياس اضطراب اجتماعی از دو روش آلفای کرونباخ ( )0/82و تنصيف ()0/34
استفاده کردند .نيسی و شهنی ( )4980در تحقيق خود ضریب پایایی خرده مقياسهای این پرسشنامه
را با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتيب  0/30و  0/81گزارش کردند .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ کل این مقياس  0/84به دست آمد.
شيوه اجرای پژوهش :موضوعهایی که در هر جلسه مورد بحث قرار گرفت ،به صورت خالصه در
ادامه آورده میشود:
جلسه اول :آشنایی با دانشآموزان ،توضيح در مورد هدف پژوهش ،و تعریف رفتار جرأتمندانهه.
دادن تکليههف بههرای شههناخت رفتارهههای غيرجرأتمندانههه در زنههدگیشههان و احساساتشههان در آن
موقعيتها؛

1- Social Anxiety Scale
2- Watson & frend
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جلسه دوم :ارائه گزارش در باره تکاليف جلسه قبل ،بازخورد به آنهها در ایهن زمينهه و بحهث در
باره انواع مختلف حقوق انسان و دادن تکليف در مورد شناخت موقعيتهای کنونی زندگی؛
جلسه سوم :بحث در باره تکليهف جلسهه قبهل و بهازخورد در مهورد آن ،توضهيح در مهورد انهواع
واکنشهای رفتاری (پرخاشگری ،انفعالی ،جرأتورزی) ،دادن تکليف در مورد شهناخت رفتارههای
خود و گنجاندن آنها در این طبقهها؛
جلسه چهارم :ارائه گزارش در مورد تکليف جلسه قبل و بازخورد در مورد آن ،صحبت در مورد
دالیل رفتهار غيرجرأتمندانهه و پيامهدهای آن و دادن تکليهف در مهورد شهناخت احساسهات خهود در
موقعيتهای همراه با رفتار غيرجرأتمندانه؛
جلسه پنجم :بحث در باره تکليهف جلسهه قبهل و بهازخورد در مهورد آن ،و نيهز صهحبت در بهاره
مزایای رفتار جرأتمندانه و آموزش نحهوه رفتهار جرأتمندانهه و دادن تکليهف در زمينهه اجهرای رفتهار
جرأتمندانه؛
جلسههه ششههم :بحههث در مههورد تکليههف جلسههه قبههل و بههازخورد در مههورد آن ،صههحبت در مههورد
موقعيتهای نيازمند ابهراز وجهود مثهل ردّ تقاضهاهای نهامعقول دیگهران ،بيهان تقاضهای خهود و بيهان
احساسات خود و دادن تکليف برای شناخت این موقعيتها؛
جلسه هفتم :آموزش روشهای مختلهف ابهراز وجهود ماننهد خلهع سهالح ،عهوض کهردن بحهث،
استفاده از شوخی و دادن تکليف برای اجرای این فنون؛
جلسه هشتم :بحث در باره تکليف جلسه قبهل و بهازخورد در مهورد آن ،و نتيجههگيهری در مهورد
جلسات قبل و تأکيد بر لزوم نشان دادن رفتهار جرأتمندانهه بهرای موفقيهت در موقعيهتههای مختلهف
زندگی ،و تشکر و قدردانی از دانشآموزان برای شرکت در جلسات.
یافتههای پژوهش
در این قسمت ،ابتدا یافتههای توصيفی و سپس یافتههای مربوط به فرضيهها ارائه میشود.
جدول  4یافتههای مربوط به ميانگين و انحراف معيارهای پهيشآزمهون و پهسآزمهون متغيرههای
پژوهش را نشان میدهد.

تأثير آموزش رفتار جرأتمندانه برکيفيت زندگی در مدرسه و 403/ ...

جدول  :4ميانگين و انحراف معيار نمرههای پيشآزمون و پسآزمون کيفيت زندگی در مدرسه و
اضطراب اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش
پسآزمون

پيشآزمون

متغير

گروه

فراوانی

کيفيت زندگی در

آزمایش

45

445/9999

مدرسه

کنترل

45

449/1119

41/32293

کنترل

45

81/3999

40/08459

34/2000

آزمایش

45

85/4999

5/43192

93/2000

اضطراب اجتماعی

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

45/85810

428/1000

1/80421

409/1119

42/11891
9/89311
9/09258

همانطورکه نتایج جهدول  4نشهان مهیدههد ،در متغيهر کيفيهت زنهدگی در مدرسهه نيهز ميهانگين
پسآزمهون گهروه آزمهایش ( ) x  428/1000افهزایش چشهمگيری داشهته و بيشهتر از پهيشآزمهون
( ) x  445/9999شده است .همچنهين ،نتهایج حهاکی از آن اسهت کهه ميهانگين پهسآزمهون گهروه
آزمههایش ( ) x  93/2000در متغيههر اضههطراب اجتمههاعی کههاهش یافتههه و از پههيشآزمههون کمتههر
( ) x  85/4999شده است.
به منظور مقایسه ميانگينها و کنترل اثر پيشآزمون از روش تحليل کوواریانس استفاده و نتایج
آن در جدول زیر ارائه شده است .پيش از بررسی و تحليل نتایج ،در رابطه با پيشفرضهای الزم
برای استفاده از مدل آماری تحليل کوواریانس اطمينان حاصل شد .در تمامی متغيرهای این
پژوهش ،با استفاده از آزمون لوین ،واریانس گروه آزمایش و گروه گواه در سطح  0/05معنادار
نبود؛ لذا استفاده از آزمون تحليل کوواریانس مشکلی ندارد.
فرضيه اول پژوهش این بود که آموزش رفتار جرأتمندانه بر کيفيت زندگی در مدرسه تأثير دارد.
جدول  :2نتایج آزمون تحليل کوواریانس آموزش رفتار جرأتمندانه بر کيفيت زندگی در مدرسه
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

پيش آزمون

1/592

4

1/592

0/014

گروه

2838/810

4

2838/810

29/413

خطا

2880/802

29

کل

129122/000

90

منبع

F

مقدار

اندازه اثر

توان

احتمال

()η2

آماری

0/801

0/002

0/059

0/000

0/502

0/333
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با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،2مقدار  Fمربوط به اثر گروه (متغير مستقل) برابر با 29/413
و از لحاظ آماری معنادار است ()p>0/000؛ یعنی آموزش رفتار جرأتمندانه بر کيفيت زندگی اثر
داشته و باعث افزایش آن شده است .پس اولين فرضيه پژوهش تأیيد میشود.
فرضيه دوم پژوهش این بود که آموزش رفتار جرأتمندانه بهر اضهطراب اجتمهاعی دانهشآمهوزان
تأثير دارد.
جدول  :9نتایج آزمون تحليل کوواریانس آموزش رفتار جرأتمندانه بر اضطراب اجتماعی
منبع

مجموع مجذورات

درجه

ميانگين

آزادی

مجذورات

F

مقدار احتمال

اندازه اثر
()η2

توان آماری

پيش آزمون

1/099

4

1/099

0/094

0/932

0/009

0/058

گروه

894/030

4

894/030

45/481

0/004

0/910

0/311

خطا

4518/929

29

کل

220101/000

90

نتایج مندرج در جدول  ،9مقدار  Fمربوط به اثر گروه (متغير مستقل) برابر با  45/481و از لحاظ
آماری معنادار است()p>0/004؛ یعنی آموزش رفتار جرأتمندانه بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان
اثر داشته و باعث کاهش آن شده است .بنابراین ،دومين فرضيه پژوهش نيز تأیيد میشود.
بحث و نتيجهگيری
یافتههای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش رفتار جرأتمندانه بر اضطراب اجتماعی
دانشآموزان تأثير دارد و باعث کم شدن اضطراب اجتماعی میشود .این یافته با نتایج تحقيق
مهرابیزاده ( ،)4988رحيمی و همکاران ( ،)4985محبی و همکاران ( )2042که نشان دادند آموزش
جرأتورزی تأثير مثبتی بر کاهش اضطراب اجتماعی دارد ،هماهنگ و با یافته استفانس4339( 4؛ به
نقل از محبی و همکاران )2042 ،که نشان داد آموزش جرأتورزی نمیتواند باعث کاهش
اضطراب گردد ،ناهماهنگ است .همچنين ،تحقيقات گرکو و موریس ( )2005که پی بردند بين

1- Stephens

تأثير آموزش رفتار جرأتمندانه برکيفيت زندگی در مدرسه و 444/ ...

مهارتهای ارتباطی و اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد و نيز تحقيق بوگل و ونکن )2008( 4که
نشان دادند آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش اختالل اضطراب تأثير دارد ،در این راستا هستند.
در تبيين این یافته میتوان گفت جرأتورزی محور رفتارهای بين فردی ،و نيز اصل مهمی در
برقراری رابطه انسانی با دیگران است .به نظر میرسد افرادی که در رفتار جرأتمندانه دچار نقص
هستند نمیتوانند با اطرافيان خود به صورت مثبت تعامل داشته باشند و در روابط اجتماعی خود با
دیگران احساسات گناه ،بی اعتمادی و سلطهپذیری را تجربه میکنند و از خود ترس ،اضطراب و
افسردگی نشان میدهند .آنها تمایل ندارند بهراحتی احساسات ،افکار و رفتار خود را نشان دهند
که میتوان دليل آن را ترس ناخود آگاه از این موضوع دانست که ممکن است سایرین رفتار و
احساسات آنها را تأیيد نکنند و حتی اگر رفتار ،افکار و احساسات خود را بروز دهند نيز واقعيت
آنها را آشکار ننمایند؛ بلکه تنها به دنبال جلب تأیيد دیگران هستند .این موضوع میتواند مشکالت
دیگری؛ از قبيل :ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با دیگران ،ناتوانی در تصميمگيری و ناتوانی در
بروز احساسات را ناشی گردد (هارجی و همکاران 4331؛ ترجمه :بيگی و فيروزبخت .)4999 ،در
مقابل ،از نظر تورنند4334( 2؛ به نقل از بهپژوه و حجازی )4981 ،فرد جرأتورز ،مسؤوليت رفتارها
و انتخابهای خود را میپذیرد ،دارای عزت نفس کافی است ،احساس ،افکار و نگرشی مثبت
نسبت به خود و دیگران دارد و رفتارش با خود و دیگران صریح و صادقانه است .بنابراین ،آموزش
تکنيکهای مربوط به این نوع رفتار و نيز تکرار و تمرین آنها میتواند باعث بهبود تعامالت
اجتماعی و در نتيجه ،سالمت روان در فرد غيرجرأتمند شود .به عبارتی ،فرد میتواند احساسات خود
را بيان کند و در این بين ،احساسات دیگران را نيز در نظر داشته باشد؛ ضمن اینکه سيسيلی و به گلی
( )2001بر این باورند که آموزش ابراز وجود در دانش آموزان با ابراز وجود پایين ،باعث خود
آگاهی بيشتر آنها درمورد رفتارشان شده و آنها را قادر میسازد واکنشهای رفتاری مناسبتری
در قبال اطرافيان خود داشته باشند .در نهایت اینکه یادگيری رفتار جرأتمندانه ،فرد را به ابزارهای
مناسب تعامل اجتماعی تجهيز میکند و از ميزان اضطراب ناشی از ابراز صادقانه احساسات یا رد
تقاضاهای نامعقول دیگران میکاهد.

1- Bögels & Voncken
2- Towrnend
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یافته دیگر پژوهش حاضر این است که آموزش رفتار جرأتمندانه برکيفيت زندگی در مدرسه
تأثير دارد .این یافته با تحقيق پایيزی ،شهرآرای ،فرزاد و صفایی ( )4981که نشان دادند آموزش
ابراز وجود بر شادکامی دانش آموزان تأثير دارد و تحقيق صدر محمدی ،کالنتری و مولوی ()4930
که نشان داد آموزش مهارتهای زندگی و از جمله ابراز وجود بر سالمت ذهنی دختران نوجوان
تأثير دارد ،همسو و هماهنگ است  .همچنين ،مهرابیزاده هنرمند ( )4988و کيخای فرزانه (،)4930
عاشوری ،ترکمن مالیری و فدایی ( )4989در پژوهشهای خود نشان دادند آموزش ابراز وجود
میتواند پيشرفت تحصيلی را که یکی از مؤلفههای کيفيت زندگی در مدرسه است ،تسهيل کند .در
تأیيد این یافته ،نتایج تحقيق جاللی و پوراحمدی ( )4983نيز نشان داد آموزش ابراز وجود بر
سالمت روانشناختی نوجوانان؛ از جمله کاهش افسردگی و اضطراب آنها تأثير دارد.
به طور کلی ،در تبيين این یافته میتوان گفت که عدم ابراز وجود در مدرسه میتواند انگيزههای
فرد برای پيشرفت و بودن در این محيط را کم کند .بنابراین ،آموزش رفتار جرأتمندانه میتواند
باعث بهوجود آمدن عالقه ،انگيزه و پيشرفت تحصيلی باالتر در مدرسه شود ،احساساتی نظير گناه،
خشم و نيز ترس را کم کند و موجب افزایش رضایت از بودن در مدرسه و نهایتاً افزایش کيفيت
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