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چكیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی
دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر اندیمشک بود .روش پژوهش همبستگی است .جامعه آماری شامل
تمامی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اندیمشک و نمونه پژوهش شامل  313نفر از این دانشآموزان
بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای اندازهگیری متغیرها از
پرسشنامههای الگوهای ارتباطی خانواده (ریچی و فیتزپاتریک ،)1118 ،انعطافپذیری خانواده (شاکری،)1382 ،
انسجام خانواده (سامانی )1381 ،و جرأتورزی (ریچی و گمبریل )1166 ،استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد
بین الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی دانشآموزان دختر رابطه معناداری وجود

دارد ( .)P<0/001همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده
 62درصد از واریانس جرأتورزی را تبیین میکند .یافتههای این پژوهش اهمیت الگوهای ارتباطی،
انعطافپذیری و انسجام خانواده را در میان دانشآموزان نشان میدهد .بنابراین طرحریزی مطالعات بیشتر به
منظور شناخت بهتر چنین عواملی در جهت ارتقای فرایند آموزش و تربیت دانشآموزان توصیه میشود.
کلیدواژهها :الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری ،انسجام خانواده ،جرأتورزی.

 1ـ استادیار گروه روانشناسی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دزفول ،ایران
haroon_rashid2003@yahoo.com
 2ـ نویسنده مسئول :استادیار گروه روانشناسی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دزفول ،ایران
k.kazemian@yahoo.com

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال سیزدهم ،شماره  ،44پاییز 1317

مقدمه
مؤلفههاي توانمندياجتماعي است كه به افراد كمك

جرأتورزيیاابرازوجود 1یكي از

مسئلهزا كنارآیند.

موقعيتهاي

ميكند تابتوانند با دشواریهاي زندگي روزمره مقابله كنند و با

ميكند تا آزادانه و صادقانهبدون اضطراب و نگراني بيمورد در
جرأتورزي به افرادكمك 

عين حفظ حقوق دیگران،عقاید،نيازها و حقوق خود را بيان كنند (اسكين 2002،2بهنقلاز
اسدي اميرآبادي .)1231 ،مرور ادبيات پژوهش این ویژگيها را در مورد جرأتورزي نشان
ميدهد:ابرازعواطف بدون اضطراب ،اجرايرفتارهايمخالفتي ،صراحت لهجه،پذیرفتنتحسين

عالقهمندي ،تأیيددیگران ،بازداري ازرفتار واكنشي ،انتقادپذیريو

و تمجيد نسبت بهخود ،ابراز
مسئوليتپذیري ،احترام متقابل،توجه به شأن انساني

برخواستههاي منطقي،

انتقادگري ،پافشاري
مخاطب ،خواستن حقوق بشر برايخود ودیگران و پرهيز ازتعارف ،مجامله ومداهنه(ولدي
جرأتورزي در ابتداي تحول در دامنهاي از كمرویي بسيار

خرم .)1231 ،مشكالت همراه با
شدید تا رفتار پرخاشگرانه بروز پيدا ميكند و بعدها به شكل اختالل اضطراب اجتماعي یا
جرأتورزي بهعنوان یك سبك و راهبرد از

ميشود .در واقع
اختالل شخصيتاجتنابي نمایان 
پرخاشگري و انفعال متمایزشده است و بسياري از پژوهشگرانآن را در ميانه پيوستاري قرار
نقيصههاي

كهسلطهپذیري (كمرویي وانفعال) و پرخاشگري (خشم و تكانه) بهعنوان

ميدهند

ميگيرد
رفتاري در دو انتهاي آن و جرأتورزي به عنوان رفتاري معتدل در ميانه آن قرار 
(خزایي.)1232،پژوهشها نشان داده است كه مهارتهاي ابرازوجود با بسياري از مفاهيم بهداشت
ميشودو احساس شایستگي و
روانارتباط دارد؛ چرا كه موجب تقویت اعتمادبه نفس در افراد 
).جرأتورزيتحتتأثير منابعمختلفي در فرد

ميكند (سنجاقي1232 ،
تسلط رادر آنها تقویت 
ميگيرد كه این منابع با خانواده و الگوهايارتباطي درآنمرتبطاست .
شكل 
خانواده همواره بهعنوان مهمترین سامانه انساني مورد توجه بوده است .درنظریهسيستمي
خانواده،رفتارهرفردوابستهبهكلسامانهخانوادهورفتاردیگراعضاوعناصرتوصيفشدهاست.
درنتيجهمشكالترفتاريفردنيزناشيازتعاملعناصرياستكهدرخانوادهیامحيطهايدیگر
اجتماعيدرحالتتعادلقراردارد؛لذافرایندهايدرونيانسانهاپدیدههایيكامالًدرونينيستو

تحتتأثيرعواملبيرونياستكهبریكدیگرتأثيرمتقابلداردوسامانهايكهبيشازهمهبررفتار

١۶۶

1 - Assertiveness
2 - Eskien

شكلميدهد(ثنایيواميني.)1233،یكيازكسانيكهبادیديسيستميخانوادهراموردبررسي
امانه
قرارداده ،اُلسون 1333( 1بهنقلازرزمي )1232،است .اوبرهمين مبناالگویيمركبازس 
خانواده ارائه كرده كه در واقع پل ارتباطي نظریه و عمل است .الگوي اُلسون ،كه بر سه بعد
نظریههايخانوادهورویكردهايخانوادهدرمانيمرتبطاست
خانوادهتمركزداردباانواعمختلف 
ونيزبرايارزیابيهايكلينيكي،طرحهايدرمانيودرمانهايمربوطبهخانوادهوزناشویيطراحي
شده است .ابعادي كه در الگوي السون بدان پرداخته شده شامل سه بُعد انسجام 2خانواده،
سامانهاي قانونگذار تعریف

فپذیري 2خانواده و ارتباطات 1در خانواده است .خانواده را 
انعطا 
ميكنندكه اعضاي آن پيوستهدر حالتعریف وبازنگريدر تعریف ماهيت روابط خود برمبناي

الگوي ارتباطاتشانهستند(كشتكاران.)1233،شناخت این الگوها بهشناخت بعضي از جنبههاي
ميكند .در واقع ،شناخت انواع مختلف الگوها و سبكهاي ارتباطات
عملكرد خانواده كمك 
توصيهها و تجویزهاي

خانوادگي عالوه بر توصيف به پيشبيني و توضيح عملكرد خانواده و
كردهاند الگوهاي ارتباطيخانواده 5را بشناسند و

كمكميكند.محققان سعي

مربوط به آن هم
طبقهبندي كنند .فيتزپاتریك و ریچي )1331( 6دو بعد زیربنایي جهتگيري گفت و شنود 3و


رابطه الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی...

فردتأثيردارد،خانوادهاستكههمرفتارهايسازشيوبهنجاروهمرفتارهاينابهنجارافرادرا

جهتگيري همنوایي 3را در الگوهاي ارتباطي خانواده شناسایي كردند .كوئرنر و فيتزپاتریك3
ميدانند كه در آن ،همۀ
()2002جهتگيريگفت و شنود را ميزان تحقق شرایطي در خانواده 
اعضاي خانواده به شركتآزادانه وراحت در تعامل و بحث و تبادل نظر دربارة طيف وسيعي از
ميشوند.جهتگيريهمنوایي را نيز ميزان تأكيد بر همساني نگرشها ،ارزشها و
موضوعات تشویق 
تعریفميكنند(عبدالهي .)1231،

عقاید اعضاي خانواده
منظور از انسجام خانواده احساس همبستگي ،پيوند و تعهد عاطفي است كه اعضاي یك
خانوادهنسبتبههم دیگردارند(عبدالهي .)1231،لينگرن)2012( 10انسجامرااحساسنزدیكي
1 - Olsen
2 - Cohesion
3 - Flexibility
4 - Communication
5 - Family communication pattern
6 - Fitzpatric & Ritchie
7 - Conversation
8 - Conformity
9 - Koerner & Fitzpatric
10 - Lingren
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يكند.وقتيانسجامزیادباشد،اعضايخانوادهپيشرفت،شاديو
عاطفيباافراددیگر تعریفم 
ميخواهندوهرگاهیكيازاعضا ،درگير مشكليشود،حاضرندبرايرفعآن
رفاهیكدیگررا  
مشكلكاركنند (بهنقلازابراهيمي.)1231 ،بُعددیگرانسجاماز نظرلينگرن ،وقتگذاشتنوبا
برنامههاو
خانوادههایيكهدراینزمينهقويهستند.بهطورمرتب 

همبودناعضايخانوادهاست.
ميرسددر
زمانهایيبرايفعاليتهايگروهيدرنظرميگيرند؛ اینامردر حالي كهسادهبهنظر 
رابههمدیگراختصاصميدهندو

چوناعضايخانوادههامعموالٌاضافهوقتها1

عملدشواراست؛
زماني كه اعضا مشغول كارهاي مربوط به خودشان هستند یا خستهاند ،مشكل است كه بتوانند
صرفكنند(عبدالهي .)1231،

اوقاتمفيديرابرايهمدیگر
بررسي نقش تربيتي والدین از مباحث مهم در قلمرو علومتربيتي و روانشناسي است؛ زیرا
ميپذیرد ،نقش
شخصيت و رفتار افراد هر چند در مراحل مختلف از عوامل متعددي تأثير 
ميرود .فيتزپاتریكوكوئرنر(،2001بهنقل
والدین ازمباني و موارد اوليۀ تأثيرگذاريبهشمار 
)بيانميكنندكهالگويارتباطيخانوادهباشایستگياجتماعيكودكانرابطه

ازكشتكاران1233،
دارد.همچنينهانگ،1333( 2بهنقلازتجليولطيفيان)1233،درپژوهشيپيامدهايالگوهاي
ارتباطيهمچونعزتنفسومطلوبيتاجتماعيرابررسيكردودریافتكهبعدگفتوشنود،
دارايپيامدمثبتوبعدهمنوایيدارايپيامدمنفياست.درهمينراستا،كوئرنروفيتزپاتریك
()2002درپژوهشيدریافتندكهبعدگفتوشنودباعزتنفسوحمایتاجتماعيرابطهمثبت
دارد.ازسويدیگرپژوهشكورشنيا()1236حاكيازرابطهمنفيعزتنفسبابعدهمنوایي

است .همچنين پژوهشها از رابطه الگوهاي ارتباطي با ميزان شادي (جوكار و رحيمي)1236 ،؛
كمالگرایي (جمشيدي ،رزمي ،حقيقت و ساماني)1233 ،؛ كيفيت زندگي (رحيمي و خير،

)؛تابآوري(كشتكاران،)1233،همدليوخویشتنداري(رحيميویوسفي)1233،؛خود

1233
ادراكي (هارون رشيدي و عبدهپور)1230 ،؛ سبكهاي مقابلهاي (طاهري ،قشقایي و هنرپروران،
)1231؛قضاوتاخالقي(هارونرشيدي)1232،واعتيادبهاینترنت(صالحي،شهریاريونوري،
)2012حكایتدارد .
عالوهبراین،پژوهشها نشان ميدهد كه انسجام خانوادگي با عزت نفس ،مشكالت دروني و
توجهكودكان ،مشكالت رفتاري بيروني نوجوان،ابراز وجود ،سالمتروان و جسم ،انطباق و

١٨٨

1 - left - over time
2 - Huang

نشانههاي جسماني فرزندان رابطه منفي دارد و تأثير بسزایي بر ميزان مشكالت

افسردگي و
عاطفي و رفتاري نوجوانان دارد .همچنين انسجام خانواده ،پيشرفت مهارتهاي حل مسئله و
ميكند
پيشبيني 
كمالگرایي و ابعاد آن را به صورت معنادار 

خودكارامدي اجتماعي كودكانو
ميتواند به
(جمشيديوهمكاران.)1233 ،كاهش انسجام خانواده و افزایش تعارضات بين فردي 
ميتواند همراه با مشكالتي در تعامالت آنها گردد
كاهش انعطافپذیريخانوادهمنجر شود كه 
(دادرس.)1235،سبزقبایي( )1235درپژوهشيدریافتكهابرازوجودباالگويارتباطيگفتو
شنودرابطه مثبت معنادار ،و باهمنوایي رابطه منفي معناداردارد.نتایج پژوهش او نشاندادكه
الگوهايارتباطيخانواده ازعواملتأثيرگذاربرسالمتنوجواناناست.والدین باشيوهگفتو
شنود ،داراي فرزنداني با جرأتمندي و عزت نفس زیاد هستند .جعفري ( )1235در پژوهشي به
بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با سالمت رواني و خودپنداره در دانشآموزان دختر
پرداخت.نتایج نشانداد الگوي همنوایي تهدیديبراي سالمت رواني استو ميتواند بهبروز
ناهماهنگيدرمؤلفههايخودپندارهمنجرشود.فلدمن،1336(1بهنقلازباباپوروبهاورنيا)1231،

ميتواند به افسردگي و پذیرش اجتماعي
در پژوهشي دریافت كه انسجام كم در خانواده  

رابطه الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی...

معنيداري دارد و با اضطراب ،تنش،

سازگاري ،عزت نفس ،حل مسئله و خالقيت رابطه

كاهشیافتهمنجر شود .

وپژوهشهايانجامشده،الگوهايارتباطي،انعطافپذیريوانسجام

با الهام از مباني نظري
خانوادهتأثيراتشگرفي بررشدوتحول فرزندان دارد.یكي از دورههایي كه به دليل ویژگيهاي
ميكند ،دورهنوجواني است.نوجواني دوره رشد
خاصخود تأثيراتوالدیني را بيشترآشكار 
بيهمتایي از زندگي است كه فرد را در حالت گذار از كودكي به جواني و بزرگسالي قرار

ميدهد.این تجربه با دوري از خانه براياولين بار همراه است (عبدهپورسبزقبایي.)1231،براي

ميدهد.این تغيير ،كه دربرخي
بسياري از نوجوانان امروز،این اتفاق با رفتن به دبيرستان روي 
ميكند .از آنجا كه
بيثباتي 
موارد ناگهاني نيز هست تا حدودي اعضاي خانواده را دچار 
ميتواند
نوجواني گذر از روابطوابستهپدر ومادر بهروابط مستقل با آنها است ،فرایندخانواده 
نقشوحدت بخشي را در كمكبهنوجوان براي رویارویي بااینچالشبزرگایفا كند.توجه
به اهميت سالمت رواني و ارتقاي آن بين افراد جامعه به منظور پيشرفت توسعه و نيز بهبود
١٩٩
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زندگي شخصي و اجتماعي افراد،پرداختن به این موضوع و عوامل مؤثر بر آن الزم وضروري
است .با توجه به این موارد ،هدف پژوهش بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي ،انسجام و
انعطافپذیري خانواده با جرأتورزي دانشآموزان دختر مقطع تحصيلي متوسطه دوم شهر

اندیمشكاست .


روش
پژوهش از نوعهمبستگي است.جامعه آماريپژوهششاملتماميدانشآموزاندخترمقطع
تحصيليمتوسطهدومشهراندیمشكدرسالتحصيلي33ـ،1236است.براساسآمارآموزشو
پرورش شهرستان ،تعداد جامعه برابر با  1300نفر بود .براي براورد دقيق حجم نمونه از جدول
كرچسيومورگان()1330استفادهشد.برایناساس،حجمنمونهبرابربا212نفربراوردميشود.
روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي بود به این صورت كه ابتدا فهرست كامل
مدارس مقطع تحصيلي متوسطه دوم شهرستان اندیمشك از آموزش و پرورش گرفته شد و به
روشقرعهسهمدرسهدخترانه،وازهرمدرسهسهكالسبهصورتتصادفيانتخابشد.ميانگين
سني گروه نمونه برابر با هفده سال و دو ماه بود .به منظور تجزیه و تحليل دادهها از آزمون
همبستگيپيرسونورگرسيونچندگانهاستفادهشد .
درپژوهشازچهارپرسشنامهاستفادهشدكهعبارتاستاز :
1

ـپرسشنامهجرأتورزي:اینپرسشنامه 10سؤاليتوسطگمبریلوریچي (،1366بهنقلاز
غباري بنابوحجازي)1236،ساختهشدهاست.برايمحاسبهنمرهآزمودنيدرهرسهمقياس،
بایدبههرسؤالسهبارپاسخدادهشود.البتهازهركداماینسهنمرهميتواناستفادهكرد.ازاین

مقياس ميتوان براي متمایز كردن مراجعان (قاطع)( ،عملكننده مضطرب) و (بياعتنا) استفاده

كرد.نمرههاي"ناراحتيازقاطعيت""،احتمالپاسخ"،عبارتازجمعنمرههايهرسؤالدرستون
مربوطبهآناست.برايهرسؤال،پنجگزینه(ابداً،كمي،تاحدي،زیاد،خيليزیاد)وجوددارد
تعلقميگيرد.نمرهتشخيصشرایطبرابرتعداد

یكازآنهانمرههايبين1تا5

كهبهترتيببههر
كلسؤاالتياستكهدورآنهادایرهكشيدهشدهاست.هرچهنمرهفردكمترباشد،نشاندهنده
جرأتورزي بيشتر فرد است .در پژوهش گمبریچ و ریچي پایایي آزمون به ترتيب با

١٠٠
1 - Ritchie & Gmbryl

پاسخ" از ثبات بسيار خوبي برخوردار است .همساني دروني این پرسشنامه در پژوهش حكمتي
(،1230بهنقلازغباريبنابوحجازي)1236،بااستفادهازضریبآلفايكرونباخبهترتيب
 0/36براي"ناراحتيازقاطعيت" و 0/32براي"احتمالپاسخ" بهدستآمدهكهضریبزیادي

است.غباري بنابوحجازي()1236درپژوهشخودبااستفادهازضریبآلفايكرونباخپایایي
پرسشنامه را  0/33گزارش كردند .در پژوهش رضاپور ميرصالح و همكاران ( )1231پایایي
پرسشنامهازطریقآلفايكرونباخ 0/36بهدستآمدهاست.ایندرپژوهشپایایيپرسشنامهاز
طریقآلفايكرونباخ0/31بدستآمد .
ـ مقياس الگوهاي ارتباطي خانواده :در این پژوهش به منظور سنجش الگوهاي ارتباطي
خانوادهازپرسشنامهبازنگريشدهالگوهايارتباطيخانوادهریچيوفيتزپاتریك()1333استفاده
شد.این ابزار یك مقياس خودسنجياست كه درجۀموافقت یا عدم موافقت پاسخدهنده را در
ميسنجدكه در زمينۀ ارتباطاتخانوادگي اوهستند .نمره
ايپنجدرجهاي دربارة  26گزاره 


دامنه
چهارمعادلكامالًموافقم و نمرة صفر معادلكامالً مخالفم است.این ابزار ابعادگفت وشنود و
همنوایي را ميسنجد بدین صورت كه  15گزارة اول به بعد گفت و شنود و  11گزارة بعد

رابطه الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی...

همبستگيهايبازآزمایي 0/33و 0/31براينمرههاي"ناراحتيازقاطعيت" ونمرههاي"احتمال


مربوطبه بعدهمنوایياست.نمرة بيشتر در هر دو مقياس به این معنا است كه آزمودني استنباط
ميكند در خانوادة او جهتگيري گفت و شنود یا همنوایي بيشتري وجود دارد .كوئرنر و

فيتزپاتریك ()2002روایي محتوایي و سازه و پایایي(آلفاي كرونباخ و بازآزمایي) اینمقياسرا
كردهاند(كشتكاران.)1233،درپژوهشكوروشنيا()1235آلفايكرونباخاین

مطلوب گزارش
مقياسبرايبعدگفتوشنود 0/33وبرايبعدهمنوایي 0/31بودهاست.عالوه بر این پایایيبه
روش بازآزمایي و به فاصله یك هفته با نمونه  21نفري موردسنجش قرار گرفت .نتایج محاسبه
ضریب همبستگي در مورد جهتگيري گفت و شنود 0/33ودر مورد جهتگيري همنوایي0/31به
دست آمد .به منظور تعيين روایي مقياس از روش تحليل عامل به روش مؤلفههاي اصلي با
چرخش واریماكس استفاده شد.مالکاستخراج عوامل ،ارزش ویژهبيشتر از  1و شيب منحني
نمونهگيريكي.ام .او .برابر

اسكري بود .نتایج مؤیدوجود دو عامل بود .مقدار اندازه كفایت
 0/30وضریبآزمون بارتلت نيز برابر با 1233/51گزارششدهاست.در اینپژوهشپایایي
پرسشنامهازطریقآلفايكرونباخبرايبعدگفتوشنود0/36وبرايبعدهمنوایي0/32بهدست
آمد .
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اینمقياسبراساسمجموعهايازمتونموجوددربابهمبستگيو

ـمقياسانسجامخانواده:1
باالهامازالگوي تركيبي السون()1333بهوسيلهساماني()1231ساختهشدهاست.اینآزمون
الاستكهگزینههابهصورتطيفليكرت طراحيشدهاست .بهگزینهاولیعني

داراي 23سؤ
ميگيرند.
نمره  5تعلق ميگيرد و به ترتيب تا كامالً مخالفم كه نمره  1را در بر  
كامالً موافقم  
حداكثرنمرهقابلاكتسابدراینآزمون110وحداقل23بود.نمرهبيشترنشاندهندهانسجامبيشتر

است.مطالعهمقدماتيرضویهو ساماني()1233دربارة اینمقياسحاكيازكفایتاینمقياس
برايارزیابيهمبستگيفردباوالدینبود.ضریبآلفاباروشبازآزمایي0/30وپایایيبرايكل
مقياس برابر  0/33گزارش شده است (ساماني .)1231 ،ضریب آلفاي كرونباخ در پژوهش نيز
0/32بهدستآمد .
)درباره

ـمقياسانعطافپذیريخانواده:2اینآزمون باالهامازالگويتركيبياُلسون(1333
خانواد ،به وسيله شاكري ( ،)1232ساخته شده است .آزمون شامل  16سؤال است و جواب
بهشكلكامالً موافقم،موافقم،نظريندارم،مخالفمو
سؤاالتبهصورتطيفليكرت استكه  
ند.حداكثرنمره

دربرميگير

شده است وجوابهابهترتيباز 5تا 1نمره را 
كامالًمخالفم،ارائه 
قابلاكتسابدراینآزمون 30وحداقل 16بود كه بيشترینوكمتریننمرههاياینآزمونبه
ترتيب32،و20بودند.نمرهبيشترنشاندهندهانعطافپذیريبيشتراست.روایيوپایایياینمقياس
العهاي دربارة  13آزمودني مورد تأیيد قرار گرفته كه ضریب همساني دروني مقياس با
طي مط 
نتيجه تحليلعاملياینمقياسنيز،تنها
استفادهازآلفايكرونباخمعادل0/33گزارششدهاست  ،
یكعاملعموميتحتعنوانانعطافپذیريبهدستدادهاست(شاكري.)1232،ضریبآلفاي

كرونباخدرپژوهش0/36بهدستآمدهاست .


١٢٢

1 - Family Cohesion Scale
2 - Family Flexibility Scale

جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

شاخصها
انسجام خانواده

10/18

16/44

31

121

گفت و شنود

34/67

8/76

14

41

همنوایی

21/81

7/38

11

31

انعطافپذیری

44/41

8/43

16

76

جرأتورزی

138/64

18/03

66

200

تعداد

313



مشاهدهميشود،ميانگينوانحرافمعياربرايانسجامخانوادهبرابر

همانطوركهدرجدول1
با 30/13و ،16/51برايگفتوشنودبرابر با 21/63و ،3/36برايهمنوایيبرابربا 21/33و
،3/23برايانعطافپذیريخانواده 15/13و،3/12وبرايجرأتورزيبرابربا 123/65و13/02
است .

جدول  :2ضرایب همبستگی الگوهای ارتباطی ،انسجام و انعطافپذیری خانواده با جرأتورزی
متغیر مالک

جرأت ورزی

متغیر پیشبین

رابطه الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی...

یافتهها

شاخصهای آماری
ضریب همبستگی

سطح معنیداری

گفت و شنود

0/68

0/001

همنوایی

-0/12

0/034

انسجام خانواده

0/47

0/001

انعطافپذیری

0/43

0/001

تعداد

313



مشاهدهميشود،بينالگوهايارتباطيگفتوشنود،انسجامو

همانگونهكهدرجدول 2
ورزيدانشآموزانرابطهمثبتومعناداريدرسطح0/001وجود


پذیريخانوادهباجرأت
انعطاف
دارد؛ به عبارت دیگر افزایش نمره الگوي ارتباطي گفت و شنود و انسجام و انعطافپذیري
جرأتورزي همراه است و برعكس .همچنين نتایج نشان ميدهد بين

خانواده با افزایش نمره
الگوهايارتباطيهمنوایيباجرأتورزيدانشآموزانرابطهمنفيومعناداريدرسطح0/001
وجود دارد؛ به عبارت دیگر افزایش نمره همنوایي با كاهش نمره جرأتورزي همراه است و
برعكس .
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جدول  :3ضرایب همبستگی چندگانه بین الگوهای ارتباطی ،انسجام و انعطافپذیری خانواده با جرأتورزی
به روش رگرسیون همزمان
مالک

پیش بین

R

R2

گفت و شنود
جرأتورزی

همنوایی
انسجام خانواده
انعطافپذیری

0/71

0/62

B

Beta

T

P

0/214

0/482

10/21

0/001

-0/047

-0/046

1/37

0/171

0/120

0/381

8/42

0/001

0/111

0/017

2/37

0/018



همانگونه كه در جدول  2مشاهده ميشود ،ضریب همبستگي چندگانه نشان ميدهد كه

درصدازرابطهراتبيينميكند .

الگويارتباطي،انسجاموانعطافپذیريخانواده62



بحث و نتیجهگیری
نتایجاینپژوهشنشاندهندهرابطهمثبتبينالگويارتباطيگفتوشنود،انعطافپذیريو
دانشآموزان بود در حالي كه بين بعد همنوایي با جرأتورزي

انسجام خانواده با جرأتورزي
رابطهمنفيوجودداشت.اینیافتههابانتایجسبزقبایي(،)1235جعفري(،)1235رشيدي(،)1235
خرمایي و زارع،)1235(،عليایي،بابایيواحمدي()2011وگون)2010( 1هماهنگوهمسو
است.اینپژوهشگرانمشاهدهكردندافراديكهبااعضايخانوادهخودرابطهوتعامالتبازو
خوبيداشتند،جرأتوجسارتبيشتريدارندوهمچنينچگونگيارتباطاتوتعامالتاعضاي
خانواده و عملكرد و شيوههاي والدگري ميتواند مهارت اجتماعي و جرأتورزي فرزندان را
تواناینگونهاظهاركردكهدرواقع،دانشآموزانبرحسب

پيشبينيكند.درتوضيحاینیافتهمي
تعاملخودباوالدین،دارايقدرتابرازوجودمتفاوتيهستندبهطوري كهدانشآموزاني كهدر
جوّخانوادگيبا گفتوشنودخوب زندگيميكنندازسطحبااليابرازوجودبرخوردارند؛ اما
دانشآموزانباجوّخانوادگيهمنوایيزیاد،افراديهستندكهابرازوجودكمتريدارند .علت
این امرحاكياستكهدرخانوادههاي باهمنوایيزیاد،والدینمستبدوكنترلكننده هستند .آنها
تأكيددارندكهفرزندانشانبایدازتعارضومقابله باجمعپرهيزكنند؛دربحثهاتسليمآنهاشوند؛
بهبزرگترهااحترامبگذرندوبهطوركليجلويمسائلبين فرديرابگيرند (هوآنگ.)2010 ،2

١۴۴

1 - Guven
2 - Huang

دارد .ارتباطات بين دو نسل در این خانوادهها منعكسكننده حرف شنوي از والدین و دیگر
بزرگساالناست.دراینخانوادههاازفرزندانانتظارميرودتامطابقباميلوالدینشانعملكنند
درنتيجهفرزنداناینگونهخانوادههایادميگيرندكهازمنابعقدرتپيروي،و

(ژوهاس.)2010،1
از بحث و ابراز عقيده در مورد مسائل مختلف جلوگيري كنند كه همين مسئله باعث كاهش
توانایيآنهادربروزرفتارجرأتمندانهدرتعامالتاجتماعيميشود .برعكسدرخانوادههایيبا
بُعدگفت وشنودزیاد،بهعلتبازوخودانگيخته بودنارتباطات،بحثهايگسترده ودرزمينه
موضوعاتمختلفصورتميگيرد(روس .)2003،2والدینبهدرنظرگرفتنهمهجوانبیك
مطلبقبلازتصميمگيري،بيانآشكارعقایدوحتيبهچالشكشيدندیدگاههايیكدیگرتأكيد
دارند.درنتيجه،فرزندانچنينخانوادههایيدارايمهارتهاياجتماعي،قدرتحلمسئلهوتوانایي
رهبري و قدرت ابراز وجود زیادي هستند (اتكينسون .)2013 ،2چنين توانایي ميتواند یاریگر
فرزنداندرابعاددیگرزندگياجتماعيباشدوزمينههايموفقيتآنهارادرجامعهفراهم سازد.
در راستاي تحقق این اتفاق مهم دور از انتظار نيست كه جامعهاي كه افراد آن از مهارت ابراز
وجودمطلوببرخوردارند،ميتواننداحساساتواقعيخودراصادقانهومستقيمابرازكنندوبا

رابطه الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی...

تعامالتدرخانوادههايباهمنوایيزیاد،برپرهيزازتعارضووابستگيمتقابلخانوادهبههمتكيه


توجهكردنبهحقوقدیگرانبهدنبالاحقاقحقخودباشندودرمقابلانواعمشكالتومسائل
زندگي،فشارهايرواني،تهدیدهاوحوادثناگوارمقاومتروپایدارترخواهندبود(نيسيوشهني
یيالق .)1230،
ورزيزیادبيشتربهخانوادههایيمتعلق


رسدافرادباجرأت

توانگفتكهبهنظرمي
همچنينمي
هستندكهگفتوشنود،انعطافپذیريوانسجامخانوادهدرآنهابهميزانزیادوجوددارد.ارتباط

باز و تعامالت در خانواده و بها دادن به تصميمگيري در بعد گفت و شنود باعث افزایش
ورزيميشود.ازسويدیگرازآنجاكهدرایننوعخانوادهها،احتماالًوالدیندربرابر


جرأت
هايغنيتر


دارند،مطالبوفرصتهاوتجربه

هايفرزندانخودتشویقبيشتريمعمولمي

موفقيت
دهندوتعامالتكالميوعاطفيمناسبتريبافرزندانبرقرارميسازند؛ لذا


قرارمي
دراختيارآنها
جرأتورزيبيشتريداشته

دورازانتظار نيستكهفرزندانشاننسبتبهفرزنداندیگرخانوادهها،

1 - Juhasz
2 - Ross
3 - Atkinson
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باشند .از سوي دیگر ،جهتگيري همنوایي به این معنا است كه ارتباطات خانواده تا چه حد بر
همسان بودن نگرشها،ارزشها و عقاید ،پرهيز از تعارضو وابستگي متقابل اعضاي خانواده با
یكدیگرتأكيد دارند (فيتزپاتریك،2001 ،بهنقلازهارونرشيدي.)1232،این نوع ارتباطات با
ویژگيهاي بارز دوره نوجواني از جمله استقاللطلبي ،مخالفتجویي و افزایش تعارضهاي والد
ميتواند مشكالت روانشناختي
فرزندي مغایرت دارد.بنابراین ،اختالف نظر و تعارض باوالدین ،
را به فرد تحميل كند .در این خانوادههاارتباطات بين دو نسل نشاندهنده حرفشنوي از والدین
تصميمگيري كنند و ازفرزندان

ميرود تا براي خانواده
ودیگربزرگساالناست.ازوالدینانتظار 
خواستههاي والدین خود رفتار كنند .در این وضعيت نوجوان،عالوه بر

ميرود تا مطابق با
انتظار 
ميدهد در معرض ابتال به مشكالت رواني و
جراتورزي خود را از دست  

اینكه استقالل و 
ميگيرد .
سازگاري نيز قرار 
بر اساس رویكرد طرحوارههاي بالدوین ( ،1332به نقل از خرمایي و زارع )1235 ،استنباط
ميشودكهدانشاجتماعيمحصولتجربههايارتباطيدرروابطقبالًتجربهشدهاستوایندر

حالياستكهچشماندازارتباطاتخانوادهبراینفرضاستواراستكهخانوادههايافراد،منبع

اوليهاي براي طرحوارههاي ارتباطي آنها ارائه ميكنند .بنابراین یافتههاي پژوهش بر مبناي این
نكاتبيانكنندهایناستكهروشهایيكهدرآناعضايخانوادهبهطورمرتبدرارتباطباهمو
درتعاملبایكدیگرهستندبرمحتویاتطرحوارههايارتباطيافراداثرميگذاردوایننيزبهنوبه
خودبرچگونگيآموختنرفتاركردنبهعنوانكنشگراناجتماعيبرافراداثرميگذارد؛پس
فضاي ارتباطات خانواده زمينه شكلگيري و بروز این شيوه از رفتار را از طریق تعامالت و
الگوهاي ارتباطي خود بر پایه جهتگيري گفت وشنود بيشتر و جهتگيري همنوایيكمتر فراهم
ميكند.درتبييندیگرارتباطمثبتمؤلفهگفتوشنودخانوادهباجرأتورزيوارتباطمنفي

همنوایيخانوادهباجرأتورزيبایدبهتفاوتوساختارهركدامازجهتگيریهايخانوادهاشاره
كرد.جهتگيريگفتوشنودبهمعنايایناستكهخانوادههاتاچهميزانزمينههایيراایجاد

ميكنندكهدرآنافرادخانوادهبهشركتآزادانهدرتعامل،بحثوتبادلنظردرموردحيطه

گستردهاي از موضوعات ترغيب شوند .ویژگي بارز خانوادههاي با گفت و شنود زیاد داشتن
روابط گرم ،صميمي و آزادي در بيان احساسات و مشورت با همدیگر است (كوئرنر و

١۶۶

فيتزپاتریك.)2002،درخانوادهباجهتگيريگفتوشنود ،افرادبهخواستههاونيازهايیكدیگر
تأكيد و توجه ميكنند .بر این اساس فرزندان در این خانوادهها احساس ميكنند مورد پذیرش

سازگاري،تابآوريوعملكردمناسبتريراداراهستند(كوئرنروفيتزپاتریك.)2002،بنابراین
ميآموزندكهبهدورازهرگونهتنشدرروابطبينفرديبهاحقاقحقبپردازندوبياناحساسو
فكر كنند و به طور سازگارانهاي به دنبال براورده كردن نيازها و خواستههاي خود باشند؛ پس
ميتوانانتظارداشتكهگفتوشنودخانوادهجرأتورزيراپيشبينيكند .

تواناینگونهاستداللكردكهبنا

دربارهارتباطمنفيبينهمنوایيخانوادهوجرأتورزيمي
برمبانينظريالگوهايارتباطيخانوادهجهتگيريهمنوایيبدینمعناستكهارتباطاتدراین
گونهخانوادههابرهمسانبودننگرشها،عقایدوپرهيزازتعارضووابستگياعضايخانوادهبا
یكدیگر تأكيد دارد و عدم پذیرش استقاللطلبي افراد را در پي دارد (فيتزپاتریك .)2001 ،در
نتيجه این گونه ادراک از خانواده به پرهيز فرزندان و اعضاي خانواده از ارتباطات باز و حفظ
سلسلهمراتبقدرتدرخانوادهوهمرنگيباآنهامنجرميشود(نخعيوهمكاران)2013،كهاین
مسئله نيز به نوبه خود باعث ميشود كه این افراد در تعامالت و ارتباطات خود با دیگران یا
محتاطانه و ناسازگارانه و یا كامالً منفعالنه رفتار كنند .در واقع خانوادههایي كه بر اطاعت از
والدین ،تعامل بسته و همنوایي عقاید و نگرش تأكيد دارند ،باعث ميشوند كه فرزندان كمتر

رابطه الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی...

خانوادهاند و به دليل فراهم بودن فضاي تعامل و گفتمان آنها توانایي انطباق ،ابراز وجود،

توانایي ابراز عواطفو احساساتو افكارشان را به شيوهايمنطقيتروسازگارانهتربدون هيچ
گونهایجادتنشوتهدیدوبياحتراميداشتهباشند.بنابراینرابطهمنفيایندومتغيرتوجيهپذیرو
منطقيخواهدبود .
ميتوان گفت كه تعامالتوروابطبيناعضايخانوادهوسبكهاي
همچنينبا توجه به نتایج 
تربيتي مورد نظر خانواده و تعامالت اجتماعيبادیگراننقشيقابلتوجهدرتأمينسالمت روان
خانوادههايمنسجم گرميروابطوعواطفوعشقوعالقه

كودكان و نوجوانان دارد.فرزندان 
تعهداعضارابهیكدیگرحسميكنند وحفظ این روابط موجب

موجودواحساسمسئوليتو 
ميشودكهدرنهایتبهتربيتفرزندانيسالموبهدورازمشكلمنجر
سالمتيوابرازوجودبيشتر 
ميشود(زرگروهمكاران.)1231،گرمي روابط و عواطف و همچنينپيوند و تعهدعاطفي بين

بهشمارميروددر فرزندان آنها این

اعضايخانواده ،كه از ویژگيهاي اصليخانوادههاي منسجم
بهخواستههاي آنها

وجودميآورد كه مورد پذیرش والدینهستند و والدین نسبت

احساس را به
حساس و مسئول هستند .این مسئلهباعثایجادآرامش و عدماحساساضطراب درفرزندان آنها
خانوادههایي ویژگيهایي نظير رفتارهاي انطباقي و سازگارانه،

ميشود در نتيجه فرزندان چنين
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كارامدي تحصيلي ،توانایيابرازوجود،روابط مؤثر و رفتار طبق هنجارهاياجتماعي،افزایش
عزتنفس و در نتيجه كاهشاضطراب ،تنشو نااميدي دارند(عبدالهي .)1231،
عالوهبراینميتوانگفتخانوادهبهعنواناوليننهاديكهكودکتعليموتربيترادرآن

كندازاهميتویژهايبرخورداراست .هرچههماهنگيوالدیندرچگونگي مدیریت


تجربهمي
خانواده و تجانس عاطفي بيشتر باشد و نيازهاي اساسي احساس ارزشمندي ،احساس امنيت
فيزیكي ،صميميت و وابستگي ،احساس مسئوليت ،نياز به شادي و تأیيد و تصدیق و در نهایت
انسجاماعضايخانوادهبيشترباشد،امكاناترشداعضايخانوادهفراهم،وزمينهكاهشتعارضو
افزایش صميميت همراه با احترام فراهم ميشود و تحقق ميیابد (رزمي .)1232 ،در واقع
انعطافناپذیري خانواده در الگوي تربيتي والدین ،فرهنگ خانوادگي ،وضعيت اقتصادي ـ
اجتماعيخانوادهوجامعهوویژگيهاي روانشناختيوالدینریشهدارد؛ برايمثالخانوادهايكه
تصورتحقيرآميزينسبتبهفرزندانخوددارند؛اجازهپيشرفترابهآنهانميدهندوازآنهابراي
هايبيشترحمایتنميكنند .ازسویيخانوادههاينامنعطفدربرخوردبامشكالت


موقعيت
تجربه
شيوههاي سنتي،پيش پا افتاده وگاه قدرتطلبانه را در پيش ميگيرند كه در بسياري از موارد
باعث حذف مسئله ميشود تا حل مسئله .این چنين خانوادههایي براي حفظ امنيت رواني خود
رهبهالگوهايپایدارياززندگيمتوسلميشوندواین چنينزندگيخودرادرفرزندان

هموا
انساندرخانوادههايغيرمنعطفازپيشمشخص

خودتكرارميكنند؛ یعنيتحوالتزندگيهر

زیاديمنجرميشودكهگاهجبرانناپذیر

عدمانعطافپذیريدرخانوادههابهتأثيراتزیانبار

است.
است(دادرس .)1235،
یافتههاي این پژوهش ميتواند اطالعات مهمي را براي والدین داشته باشد .اینیافتهها بيانگر
این است كه هر چه محيط خانواده بيشتر زمينه گفتوگوي راحت را دربارة طيف وسيعي از
موضوعاتفراهمآوردوبرايدرميانگذاشتنافكارواحساساتاعضايخانوادهوقتبگذاردو
اعضا را به همفكري تشویق كند ،احتمال اینكهفرزندان آنها بتواننددیدخودرانسبتبهخودشان
تغييردهند؛ اعتمادبهخودراتقویتكنندوقاطعيترادرروابطبينفرديبهبودبخشند ،بيشتر
استوچونجرأتورزيازویژگيهايسالمترواناست،بایدبراياینارتباطآزادوتعاملباز
سرمایهگذاريكردتاكودكانيرابابهزیستيروانيتربيتكرد.
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همچنين در پژوهش تالش شد كه با اتكا بر ادبيات پژوهشي ،گامي در جهت تبيين
جرأتورزي و ابعاد الگوهاي ارتباطي ،انعطافپذیري و انسجام خانواده برداشته شود .توجه به


اینپژوهشاطالعاتمهميهمبرايوالدینوهمبرايمحيطآموزشي(مدرسه)دربردارد.این
یافتهها بيانگرایناستكههرچهمحيطخانوادهزمينهایجادارتباطاتبازوگسترده،ترغيببه
ابرازاحساساتوعقاید،وتوجهوپذیرشعقایدرافراهمكندبهارتباطجرأتورزانهدرافراد
كمكخواهدكرد .
این پژوهش رویكرد همبستگي دارد .طبيعتاً در پژوهشهاي همبستگي با تمام تالشي كه
پژوهشگران در جهت كنترل متغيرهاي مزاحم و مداخلهگر انجام ميدهند ،باز هم نميتوان
برداشتروابطعلّيازیافتههايهمبستگيبينمتغيرهاداشت.ازدیگر محدودیتهاي این مطالعه
نمونهاي از دانشآموزان در شهر

ميتوان به این نكته اشاره كرد كه پژوهش فقط در مورد
دانشآموزاندیگرشهرهاي كشور باید

اندیمشك انجام شده است؛ لذا درتعميم نتایج آن به
احتياط كرد .
جرأتورزي دارد .بنابراین توصيه

با توجه به نتایج ،عملكرد خانواده تأثيرات مختلفي بر
ميشود به عنوان یك راهبرد پيشگيرانه و ارتقايبخش سالمت رواني در برنامههاي بهداشت

رواني براي تمامي زنان و مردان بویژه كساني كه در آستانه ازدواج هستند ،آموزش فرایندهاي

رابطه الگوهای ارتباطی ،انعطافپذیری و انسجام خانواده با جرأتورزی...

جنبههاي نظريوكاربرديپژوهشنيزازاهميتبسزایيبرخورداراست.دراینراستایافتههاي

الگوهايهاي مناسب ارتباطي (مانند

خانواده در نظر گرفته شود تا والدین با آگاهي و استفاده از
گفتوشنود،انسجاموانعطافپذیري)بتوانند هم در ارتقاي سالمت رواني فرزندان خویش و
همدر پيشگيري از اختالالت رواني در آنها موفق باشند.
ميشود كه از طریق سخنراني براي والدینتأثير منفي استبداد یا آسانگير بودن آنها
پيشنهاد 
كارگاههاي

بر فرزندان و تأثير مثبت دموكراتيك بودن آنها مورد تأكيد قرار گيرد و طي
عملكردن تحت آموزش قرار داده شوند .چنين به نظر

آموزشي ،والدین براي دموكراتيك
ميرسد نوجوانان و جوانان در خانوادههایي با سبكفرزندپروري مقتدرانه متكي به خود ،آرام و

ميرسداین شيوه بادلبستگي
نميبيند.همچنينبهنظر 
اميدوارهستندوهویتشخصي آنها آسيب 
بيشتر به والدین بویژه در دورانكودكي و احساس رضایت بيشتر از زندگي همراهاست وزمينه
رابراياحساسارزشمنديوعزتنفسبيشترنوجوانودرنتيجهوضعيتبهداشتروانيمطلوبتر
فراهم ميسازد .در صورتي كه برخوردهاي مستبدانه با فرزندان ميتواند با تأثيرات نامطلوب
آشفتگيهاي روانيرافراهمسازد .

هيجاني و اعتماد به نفس كم،زمينه بروز اختالالت و
یافتههاي این پژوهش بيانگر این است كه هر چه  محيط خانواده بيشتر زمينه گفتوگوي
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راحت را درباره طيف وسيعي از موضوعات فراهم آورد و براي در ميان گذاشتن افكار و
احساساتاعضايخانوادهوقتبگذارد،فرزندانازجرأتورزيبيشتريبرخوردارند.سرانجامبا
توجه به اهميتي كه جرأتورزي در زندگي روزمره افراد دارد ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي
آیندهبهمطالعهبيشترعواملاثرگذاربرآنونيزپيامدهاياینسازهدرزندگيدانشآموزانو
دیگرگروههايجامعهپرداختهشود .
منابع
ابراهیمی ،محمدکریم ( .)1314رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و شیوههای فرزندپروری با خود ادراکی
دانشآموزان مقطع اول متوسطه شهرستان دزفول .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی.
دانشگاه آزاد اسالمی .واحد اهواز.
اسدی امیرآبادی ،صادق ( .)1314اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر افزایش جرأتورزی و کاهش
کمرویی دانشآموزان .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد اهواز.
باباپور ،خیرالدین؛ بهاورنیا ،الناز ( .)1311مقایسه انسجام و انعطافپذیری خانوادههای دارای عضو بیمار مبتال به
ایدز با خانوادههای جمعیت عمومی .فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی .س  .3ش  60 :11ـ .44
تجلی ،فاطمه؛ لطیفیان ،مرتضی ( .)1387تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر سالمت روان نوجوانان .فصلنامه
خانواده پژوهی .س  .16ش 422 :4ـ .407
ثنایی ،باقر؛ امینی ،فریده ( .)1371مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانشآموزان دختر مستقل و وابسته به
دیگران .مجله تازهها و پژوهشهای مشاوره .س  .2ش  7و  21 :8ـ .1
جعفری ،ساناز ( .)1314رابطه انسجام و انعطافپذیری خانواده با خودپنداره و جرأتورزی دانشآموزان.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد اهواز.
جمشیدی ،بهنام؛ رزمی ،محمدرضا؛ حقیقت ،شهربانو؛ سامانی ،سیامک ( .)1388رابطه انسجام و انعطافپذیری
خانواده با ابعاد کمال گرایی .مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی .س  .14ش 204 :2ـ .111
جوکار ،بهرام؛ رحیمی ،مهدی ( .)1386تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی .مجله روانپزشكی و روانشناسی
بالینی ایران .س  .13ش 384 :4ـ .376
خرمایی ،فرهاد؛ زارع ،معصومه ( .)1314بررسی رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات استادان /خانواده و
جرأتورزی در دانشجویان واسطهگری تنظیم هیجان .مجله مطالعات آموزش و یادگیری .دوره هشتم .ش
 11 :2ـ .68
خزایی ،فاطمه ( .)1313مقایسه میزان خودکارامدی ،عزت نفس ،اضطراب اجتماعی ،کمرویی و پرخاشگری در
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دانشآموزان دبیرستانی با سطوح جرأتورزی متفاوت .دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی فیض .س  .18ش:3
 221ـ .238

دانشآموزان با واسطهگری نستوهی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد
ساوه.
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