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چكيده
قدرت سازگاری افراد در جامعه انساني برابر نيستت و

یافته های پ،وه

در یک محيط مشتابه اجتمتاعي تتوا مقابلته انستاناا بتا

نشتا دادند کته بتين اثربخشتي روش

های آموزش ماارت ابراز وجود و حو مسأله بر سازگاری

مستتایو و مشتتكالت متفتتاوت استتت .در ایتتن پتت،وه

و پرشاشگری دان

اثربخشي دو روش آمتوزش ماتارت ابتراز وجتود و حتو

آمتوزش حتتو مستتأله بتتر کتتاه

مسأله بر ميتاا ستازگاری و پرشاشتگری دانت

آمتوزا

بررسي و مقایسه گردیده جامعه آماری کليه دان

آموزا

پرشاشگری و افاای

سازگاری مؤثر است.

واژگان کليدی :ستازگاری پرشاشتگری آمتوزش ابتراز

تحصتيو  1399-98بتتود .بترای انتتدازه گيتری متبيرهتتا از

وجود آموزش حو مسأله.

پرسشنامه شخصيتي آیانگ و پرسشنامه سازگاری AISS
آموزا دبيرستاني باتره گيتری شتده و نمونته

آماری شامو  15نفر از دان

پرشاشتتگری و افتتاای

سازگاری مؤثر است .روش آموزش ابراز وجود بر کتاه

دشتتتر ستتال اول متوستتسه شارستتتا رامستتر مشتتبول بتته

وی،ه دان

آموزا تفتاوتي وجتود نتدارد .روش

آموزا دشتر سال اول شتار

رامسر مي باشد که با روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای
متناسب با حجم جامعته انتختاش شتدند .بترای تجایته و
تحليو داده ها از آنووا استفاده شد.
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مقدمه
امروزه علي رغم ایجاد تبييرات عميق فرهنگي و تبيير

پوشيده نيست لذا هر گونه سرمایهگذاری برای این گروه

در شيوه های زندگي بستياری از افتراد در رویتارویي بتا

سني در جاتت رشتد و شتكوفایي بته عنتوا پشتتوانهی

مسایو زندگي فاقد توانایي الزم و اساسي هستند و همين

اساسي ضروری است .بتا توجته بته اینكته نوجوانتا در

امر آناا را در مواجاه با مسایو و مشكالت زندگي آستيب

دوره سني شود بتا مستایو و مشتكالتي در ستازگاری بتا

پذیر کرده است (کلينكه 1به نقتو از محمتدشاني 1396

روابط بين فردی بلوغ تحصيلي و  ...مواجته متي شتوند

ص .)11

ایجاد شایستگي های الزم برای مقابله متؤثر و کارآمتد بتا
چال

در جریا زندگي هر انسا ممكتن استت مشتكالتي

های حال و آینده ضروری به نظر مي رسد .یكي از

بروز کند و هيچ انساني از این امر مستثني نيست .در قرآ

راهاای ارتقای سس سازگاری دان

کریم نيا آمده «و لقد شلقنا االنسا في کبد» متا انستا را

ماارتهای شناشتي از جمله آموزش ماارتاای حو مسأله

در رنج و محنتت کشتيد آفریتده ایتم .عتده ای توانتایي

و ابراز وجود است(حبيبي .)1392

مواجاه با مشكالت و مسایو را ندارنتد و در مقابتو آناتا

سازگاری .تسلسو پيدای

متوقف مي شوند ولي برشي دیگتر نته تناتا در روبته رو

شود بتوانند براحتي نيازهای شود را ارضتا نماینتد دارای

مبارزه با آناا به تجارش ارزشمند دیگری نيتا دستت متي

سازگاری ميباشتند(والي پتور  1316ص .)19هتافمن و

یابند(دوستدار و همكتارا  1391ص .)21بتا توجته بته

همكارا  )2001( 2سازگاری را تبيير داد پيوستته تتالش

پيچيدگي جوامع امروزی و بروز ناهنجاری های روانتي و

های شتناشتي و رفتتاری بترای کنتترل فشتارهای شتاص

رفتاری در بتين کودکتا و نوجوانتا لتاوم پترداشتن بته

بيروني یا درونتي کته شستته کننتده یتا فراتتر از توانتایي

آموزش ماارت های زندگي و ارایته راهبردهتای حتحي

شخصي ارزیتابي شتوند متي دانتد و بته زبتا ستاده تتر

از پتتي

سازگاری تالشي است برای کنترل استرس به شتيوه هتای

احساس مي شود(رهنما  1313ص.)63

مؤثر(به نقو از حبيبي  1392ص .)31

تحقيقات نشا داده است که ماارتاای ابتراز وجتود و

پياژه ( )1810سازگاری را جنبه برشورد و ستازش بتا

حو مسأله با بسياری از مفاهيم باداشت روا ارتباط دارد.

محيط در تعامو بين فرد و محيط مي داند و با توجته بته

چرا که موجب تقویت اعتماد به نفس در افراد مي گردد و

تحوالتي که در فرد و محيط پيرامتو وی در طتول عمتر

احستتاس شایستتتگي و تستتلط را در آناتتا تقویتتت متتي

انسا رخ مي دهد سازگاری را فرایندی پویا مي دانند(بته

کند(کلينكه  1396ص .)121نوجوانا اميتدها و سترمایه
های آیندهی جامعه محسوش مي شوند .نق

نيازها و ارضای آ نياز را

سازگاری مي نامند .بنابراین چنانچته انستاناا در مناستبات

شد با سختي ها متوقتف نمتيشتوند بلكته از تجربته

بتترای تقویتتت و شتتكوفایي ایتتن ماارتاتتا بتتي

آموزا بارهگيری از

نقو از فلسفي ن،اد  1312ص.)33

بي بدیو این

قشر در روند رشد توسعه و تعالي کشور بر هيچ کس
Clinikeh

1.

. Hafman et al
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بتتدو تردیتتد مسالعتته و بررستتي هتتيچ یتتک از ابعتتاد

اگرچه باید متذکر شد که سازگاری موفقيت آميتا فترد در

وجودی انسا بتدو مسالعته شخصتيت وی امكتا پتذیر

یک موقعيت وی را در ستایر موقعيتت هتا تضتمين نمتي

نيست و برای مسالعه شخصيت نيا توجته بته شویشتتن و

کند(گاطع زاده  .)1391ستازگاری امتری نستبي استت و

شودپنداره که هسته احلي شخصيت محستوش متي شتود

انسا ها به درجات مختلف به سازگاری دست متي یابنتد

ضرورتي اجتناش ناپتذیر استت .رفتتاری کته هتر فترد در

و البته حد و مرز مشخص و مسلقي برای شخص ستازگار

موقعيت های مختلف از شتود نشتا متي دهتد بته طتور

و ناسازگار وجتود نتدارد .شتاید کلتيتترین وی،گتي فترد

مستقيم تحت تأثير تصور و پنداری استت کته وی از کتو

سازگار آ است که نسبت به شود واقع بتين استت(نوابي

وجود شود دارد(کاظمي  1391ص.)92

ن،اد  1390هافمن و همكارا .)2001

هدف عمده اجتماعي شد هماهنگي فترد بتا محتيط

شاید بتوا گفت که رشد اجتماعي ماتم تترین جنبته

اجتماعي است تا با ارتباط سالم و مؤثری که بتين فترد و

رشد وجودی هتر فترد استت .معيتار انتدازهگيتری رشتد

جامعه برقرار مي شود زمينه رشد شخصتي فتراهم گتردد

اجتماعي هرکس مياا سازگاری او با دیگرا است .رشد

لذا مام ترین شاشص و نشانه اجتماعي شتد ستازگاری

اجتماعي نه تناا در سازگاری با اطرافيا مؤثر است بلكته

را

در موفقيت های بعدی و پيشرفت اجتماعي نيا تأثير دارد.

بشناسد و بپذیرد و راه های مقابله با آ را بيابد و بته کتار

سازگاری با اجتماع عكتسالعملتي استت از اشالقيتات و

برد و اميال و آرزوهای شتود را کنتترل کنتد او را فتردی

عواطف و احساسات شود(شسرو پور .)1311

اجتماعي است .چنانچه کسي بتواند محتدودیت هتای

سازگار ميگویند .برعكس اگر فرد قادر به انجام ایتن کتار

پرخاشگری .به رفتاری اطالق متي شتود کته هتدف

نباشد جامعه به انحا مختلتف بتا او مقابلته کترده و او را

اعمال حدمه و رنج باشد به بيا دیگر رفتتاری کته قصتد

ناسازگار مي شواند بته همتين دليتو ستازگاری اجتمتاعي

حدمه رساند (جسماني یا زباني) به فرد دیگتر یتا نتابود

برای فترد اهميتت حيتاتي دارد(تتوکلي  .)1316ایتن کته

کرد دارایي افراد مي باشد(اتكينسو

شخص تا چته حتد متي توانتد بتا محتيط و تبييترات آ

و دیگترا

1

1886

به نقو از براهني و همكارا  .)1316پرشاشگری واکنشي

سازگار شود به دو عامو بستگي دارد :التف) شصوحتيات

است که هدف آ رفع مانع و حذف عامو تادیتد استت.

شخص مثو ماارت ها نگرش ها و ارزش هتا و حتاالت

عكس العمو های پرشاشگرانه و نارضایتي وقتي بروز مي

بدني .ش) ماهيت موقعيت هایي که با آ روبهرو مي شود.

کند که فرد را از متوفقيتي کته ششتنودش متي ستازد دور

این دو عامو در تعيين سازگاری ششنودی و کاميتابي

سازیم و یا چيا مسلوبي کته انتظتارش را متي کشتد از او

فتترد مؤثرنتتد .چتتو شتتخص و محتتيط همتتواره در حتتال

بازداریم(شتتدیوی زنتتد  .)1395پرشاشتتگری وستتيله ای

تبييرند پس سازگاری همتواره بایتد بتين ایتن دو عامتو

رفتاری است در جات رسيد به هدفي؛ در جات آستيب

شاص حورت پذیرد .تبييرات فوق العاده ستریع درونتي

رساند به دیگترا (دروی

فشار شاحي بر توانایي های سازگاری فرد وارد مي سازد

 .)1396پرشاشتگری ممكتن
Atkinson et al
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است بدني باشد مثو :زد لگد زد گتاز گترفتن و یتا

موقعيت تعارض آميا کمتر مي باشد این استت کته افتراد

لفظي مثو :فریاد زد رنجاند یا به حتورت تجتاوز بته

پرشاشگر راه حوهای توأم با ابتراز وجتود را بته حتورت

حقوق دیگترا چيتای را بته زور گرفتن(شتدیوی زنتد

منفي تر ارزش گتذاری متي کننتد (دادجتي و همكتارا

 .)1395باترین و جامع ترین تعریتف کته از پرشاشتگری

.)1895

ارایه شده تعریف براو  1است .او پرشاشگری را هر نتوع

ابراز وجود .چگونگي برشتورد بتا دیگترا در محتو

عمو و رفتاری مي دانتد کته بته طتور مستتقيم در جاتت

کار منال یا در مكا های عمومي مي تواند عامتو مامتي

هدفي و به منظور آزار و اذیت رساند به دیگرا که مایو

در ایجاد فشار رواني باشد .واژه «ابراز وجود» عمال بترای

نيستند مورد آزار و اذیت قرار بگيرند اعمال شود(حادقي

بيا و ابراز همه نوع احساسات از جمله اضسراش به کار

.)1395

برده ميشود .آموزش ابراز وجود تكنيكي است کته بترای

به طور کلي مي توا عوامو بسيار مختلف و متعتددی

رفع اضسراش های حادث از روابط اجتماعي متقابو افتراد

را در بروز رفتار پرشاشگرانه مؤثر دانست .عوامو زیستتي

به کار برده مي شود .در ایتن شتيوه درمتانگر بتا آمتوزش

و وراثتي یادگيری های محيسي و پردازش های شتناشتي

تمرینات رفتاری به مراجع امكا متي دهتد تتا مسالتب و

و از سوی دیگر محرک های مربوط به شود فرد از جملته

عقاید شوی

عوامتتو ماتتم بتتروز پرشاشتتگری هستتتند(کریمي .)1318
پ،وه

شوی

های سودمندی در شصوص پرشاشگری تفتاوت

بتتين فتتردی دارنتتد ارزشتتمند استتت(یعقوبي .)1311

برای موقعيت های مشكو اجتماعي شود کارآمدی بترای

تحقيقات زیادی (شلعتبری 1395؛ شلعتبری و همكتارا

پاسخ دهي به شيوهی پرشاشگرانه در مقابتو پاستخ دهتي

1396؛ جاللي و جاللوند 1395؛ و نيسي و شاني یتيالق

بتترای ابتتراز وجتتود ستتوگيری هتتای استتناد اشتتتباهات و

 )1390جلسات آمتوزش ماتارت هتای زنتدگي از جملته

تحریف هایي در توجه به نشانه های اجتماعي نشتا داده
انتتد(مارالت و گتتوردو
 .)1896پ،وه

2

را انجام دهد .آموزش ابراز وجود رویكردی است

برای افرادی که مشكالتي در ابراز وجود در موقعيت های

اجتماعي توانایي یافتن راه حو های مناسب

 1890متتارتين و همكتتارا

را قاطعانته ابتراز کنتد و یتا اعمتال دلختواه

رفتاری که حمایت وسيعي به دستت آورده و مخصوحتا

هایي را ميا افراد پرشاشگر و به هنجار در زمينهی نقت
گایني دان

5

ماارت ابراز وجود را بر ستس ستازگاری و پرشاشتگری

3

مؤثر دانسته اند.

هایي نيا نشا داده اند که افراد پرشاشگر

راه حو های کمتری برای وضعيت دشوار اتخاذ مي کننتد

حل مسأله .عبارت است از فرایند شتناشتي -رفتتاری

و راه حو های شا نسبت به افراد غير پرشاشگر کتم اثتر

که توسط شود فرد هدایت ميشود و فرد سعي مي کند بتا

تر است(دلوتي .)1891 1یكي از دالیلي که افتراد معمتوال

کمک آ راه حو های مؤثر یا سازگارانه ای بترای مستایو

پرشاشگرانه تر پاسخ مي دهند و راه حوهتای شتا بترای

پيدا کند .به این ترتيب حو مستئله

زندگي روزمره شوی

یتتک فراینتتد آگاهانتته منسقتتي تتتالشبتتر و هدفمنتتد

1.

Brown
Gordon
3. Martin et al
4. Deloty
2.

Dadge et al
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است(دوزوریال و چانگ .)1885 1بنتا بته تعریتف وقتتي

کاه

یادگيرنده با موقعيتي روبرو متي شتود کته نمتي توانتد بتا

گونتته تتتالش در شصتتوص ایجتتاد و پتترورش ماارتاتتای

استفاده از اطالعات و ماتارت هتایي کته در آ لحظته در

زندگي چه در برنامه درسي رسمي و یتا در فعاليتتهتای

اشتيار دارد به آ موقعيت سریعا پاسخ درستت بدهتد یتا

فوق برنامه مدرسته بایتد بتا مالحظته رونتد رشتد دانت

وقتي که یادگيرنده هدفي دارد و هنوز راه رسيد به آ را

آموزا در ابعاد مختلف رشدی باشد لذا از آنجا که دان

نياموشته است مي گویيم با یک مسأله روبترو استت .بته

آموزا این سنين سرنوشت ساز را در مدرسه سپری مي-

همتتين دليتتو در طبقتته بنتتدی انتتواع یتتادگيری(بلوم 2و

کنند ناگایر مدرسه موظف استت فرحتت هتای مناستب

همكتتارا  )1856حتتو مس تأله در طبقتته کاربستتتن آمتتده

برای رشد ماارتاتای زنتدگي را فتراهم آورد کته ماتارت

است(سيف  .)1390حو مسأله به عنوا یک فعاليت عالي

هایي نظير (ابراز وجتود حتو مستأله و )...را شتامو متي

ذهني نوعي یادگيری است .یادگيری حو مسأله به کستب

شود(اليوت 6و همكارا .)2001

دان

و ماارت تازه منجر مي شود .حتو مستأله و انتقتال

پرشاشگری مؤثر دانسته اند .بدیاي استت کته هتر

پ،وه

یادگيری رابسه نادیكي با یكدیگر دارند .گروهتي از روا

حاضر با هدف مقایسه تأثير کتاربرد دو روش

آموزش ماارت ابراز وجود و حو مستأله بتر ستازگاری و

شناسا حو مسأله را نوعي انتقال یادگيری مي دانند .بنا به

پرشاشگری دان

تعریف انتقال یادگيری به تتأثير یتادگيریهتای قبلتي بتر

گامي دیگر در جات تحقق اهداف پيشتگيرانه در افتاای

یادگيریهای بعدی گفته متي شتود .در ستال هتای اشيتر

ستتازگاری و کنتتترل پرشاشتتگری نوجوانتتا و جوانتتا

نظریه ها و پ،وه

آموزا انجام مي شود .تا به این ترتيتب

های روا شناسي عتالوه بتر عناحتر

برداشته شود؛ پر واض است که اگر اهتداف فتوق ميستر

مشترک بتين موقعيتتهتای یتادگيری عوامتو دیگتری را

شتتوند راهتتي روشتتن و همتتواره جاتتت شتتكوفایي و

شناسایي کرده اند کته در انتقتال یتادگيری مؤثرنتد(همتا

استعدادهای نو فراهم ميگردد .انجام پ،وه

منبع) .مراحو آموزش حو مسأله :تشخيص مسأله؛ تعریف

تواند از طریق آموزش ماارتاای ابراز وجود و حو مستأله

و درک راه حتتو هتتای احتمتتالي؛ کشتتف راه حتتو هتتای

بر افاای

متؤثری

احتمالي؛ عمو کرد بر روی راه حو هتای کشتف شتده؛

داشته باشد .که در این راستا فرضتيه هتای زیتر را متورد

نگتتاه بتته عقتتب و ارزشتتيابي نتتتایج فعاليتتت هتتا(گالور و

آزمو قرار مي دهد:

برونينگ 3به نقو از شرازی .)1395

سازگاری و کاه

حاضر متي

پرشاشتگری نقت

فرضيه اصلي :اثر بخشي روش آموزش ابراز وجود بر

تحقيقتتات متعتتددی (احمتتدی زاده 1311؛ شتتریفي

سازگاری و پرشاشگری دشتترا متفتاوت از اثتر بخشتي

1312؛ روکتتا1881 1؛ ویچروستتكي )2001 5جلستتات

آموزش حو مسأله است.

آموزش ماتارت حتو مستأله را بتر ارتقتای ستازگاری و
1.

Dzorilla & Chang
Bloom
3. Glaver & Broning
4. Rakos
5. Wichroski
2.

Elliot et al
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گرفتند(هر گروه  15نفر) .گروه های آزمایشي در طي 6

فرضيه های ويژه:
 .1روش آموزش حو مسأله بتر کتاه

جلسه هر جلسه به مدت  80دقيقه تحت آموزش ماارت-

پرشاشتگری

های ابراز وجود و حو مسأله قرار گرفته و در پایا دوره

دشترا مؤثر است.
 .2روش آموزش حو مستأله بتر افتاای

آموزش گروه ها تحت پس آزمو

ستازگاری

پرشاشگری قرار گرفتند.

دشترا مؤثر است.
 .3روش آموزش ابراز وجود بر کتاه

ابزار پژوهش .پرسشنامه آیانگ و پرسشنامه سازگاری

پرشاشتگری

( AISSویتت،ه دان ت

دشترا مؤثر است.
 .1روش آموزش ابراز وجتود بتر افتاای

ستازگاری

شير مي باشد .آزمو آیانگ توسط هانس یورگن آیانتگ
در ستال  1882ستاشته شتده استت کته سته شصوحتتيت

روش تحقيق

نوروتيک پرشاشگری و دروغگویي را مي سنجد .پایتایي

حاضر آزمایشتي بتوده و طتر پتي

این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برای کو نمتره هتا

آزمو  -پس آزمو دو گروه آزمایشتي بستط یافتته متورد

به مياا  0/98بتوده و از نظتر پایتایي بتاز آزمتایي ثبتات

استفاده قرار گرفت.

همبستگي آ بعد از یک دوره نه ماهه بترای پرشاشتگری
t2
t2
t2

A
B
--

t1
t1
t1

R
R
R

جامعه آماری .جامعه آماری در این پ،وه
است از کليه دان

 0/16و برای کتو پرسشتنامه  0/90گتاارش شتده استت.
پرسشتتنامه ستتازگاری توستتط ستتيناا و ستتينگ در ستتال
عبارت

( )1883ساشته کته فترم ناتایي پرسشتنامه  60ستؤال بته

آموزا دشتر سال اول متوسسه که در

حورت پاسخ بلي و شير و ارزش هر سؤال حتفر و یتک

شار رامسر در سال تحصيلي  99-98مشبول به تحصيو

مي باشد .ضریب پایایي آزمتو بته روش دو نيمته کترد

مي باشند.
نمونه و روش نمونه گيری .در این پ،وه

 0/85آزمو مجدد  0/83و کتودر ریچاردستو  0/81بته

از نوع

دست آمده است.

نمونه گيری تصادفي طبقه ای استفاده شد .بدین حورت
که به تناسب تعداد دان آموزا ( 500نفر) حجم نمونه
گاین

آمتتوزا دبيرستتتاني) بتتوده استتت.

پرسشنامه آیانگ شامو  90سؤال به حورت گاینه بلتي و

دشترا مؤثر است.

روش پ،وه

سازگاری و

يافته ها

گردید .یعني به  250نفر به حورت تصادفي

یافته های پ،وه

پرسشنامه آیانگ و سازگاری  AISSداده شد که از بين

ارایه شده است:

آناا  90نفر که نمره ناسازگاری و پرشاشگری باالتری
داشتند غربالگری و  15نفر به حورت تصادفي برگایده
شدند که در دو گروه آزمایشي و یک گروه کنترل قرار
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جدول شماره  .9توزيع ميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايش و کنترل
آزمون

S
(انحراف

X
(ميانگين)

استاندارد)

پرخاشگری
گروه آزمايش آموزش حل مسأله
سازگاری

-7

7/59

-7/64

3/13

-1/64

3/11

-7/21

6/37

-1/2447

9/533

-9

2/9

پرخاشگری
گروه آزمايش آموزش ابراز وجود
سازگاری
پرخاشگری
گروه کنترل
سازگاری

جدول شماره  .2مفروضه برابری خطای واريانس واريانس ها
F

d.f1

d.f2

پرخاشگری

3/245

2

62

1/163

سازگاری

4/793

2

62

1/113

سطح
معناداری

برای این منظور نيا از آمار ناپارامتریک کروستكال والتيس

در بررسي مفروضه همگني واریانس ها چتو ستس
معنا داری کمتتر از  0/05هستت لتذا داده هتا مفروضته

استفاده شتده استت ولتي بنتا بتر احتيتاط نتتایج تحليتو

تساوی شسای واریانس ها را زیر ستؤال بترده استت کته

واریانس گاارش شده است.

جدول شماره  .3اندازه اثر ) (Etaبر اساس آزمون المبدای ويلكز
گروه ها

ارزش

F

d.f1

d.f2

)(Value
(آزموووون المبووودای
ويلكز)

1/562

سطح معناداری

اندازه اثر

sig
7/364

6

مجذور اتا به عنوا مقدار سامي از واریانس است که

32

1/111

توان
آزمون

1/246

1/115

پرشاشگری و سازگاری را برایند کند .بنابراین با توجه به

به متبير ترکيبي جدید مرتبط متي باشتد کته در پت،وه

نتایج به دست آمده در جدول شماره  3چو اندازه اثر به

حاضر متبير پرشاشگری و سازگاری را شامو متي شتود

دست آمده ( )0/261برای متبيرهای ترکيبي پرشاشگری و

که این مقدار  0/261مي باشد( .طبق جدول شماره  )3کته

سازگاری بيشتر از  0/11مي باشتد لتذا متي تتوا نتيجته

نشا دهنده اندازه اثر آموزش حو مسأله و ابراز وجود بتر

گرفت که آموزش حو مسأله و ابتراز وجتود و بتر متبيتر

متبير ترکيبي ميباشد.

ترکيبي اثربخشي زیادی داشته است.

اندازه اثرهای باالتر از ( 0/11یا ( )%11نشا دهنده اثر

فرضيه اصلي :اثربخشي روش آموزش ابراز وجود بتر

زیاد مي باشد که با توجه بته داده هتای جتدول شتماره 3

ستتازگاری و پرشاشتتگری دشتتترا متفتتاوت از اثربخشتتي

آمتتوزش حتتو مستتأله و ابتتراز وجتتود متتي توانتتد ميتتاا

آموزش حو مسأله است.
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جدول شماره  .6نتايج تحليل کواريانس برای متغيرهای پرخاشگری و سازگاری
s.s

d.f

M.s

F

sig

Eta

توان آزمون

مدل اصالح

پرخاشگری

431/399

2

361/954

93/451

1/111

1/316

1/117

شده افتراقي

سازگاری

619/466

2

211/322

5/536

1/117

1/211

1/327

پرخاشگری

9611/122

9

9611/1122

54/971

1/111

1/572

9/111

سازگاری

9227/222

9

9227/222

33/393

1/111

1/664

9/111

پرخاشگری

431/399

2

361/954

93/451

1/111

1/316

1/117

سازگاری

619/466

2

211/322

5/536

1/117

1/211

1/327

پرخاشگری

9164/447

62

26/129

-

-

-

-

سازگاری

9526/933

62

34/231

-

-

-

-

پرخاشگری

3927/111

65

-

-

-

-

-

مجموع

سازگاری

3953/111

65

-

-

-

-

-

مجموع

پرخاشگری

9724/173

66

-

-

-

-

-

اصالح شده

سازگاری

9125/773

66

-

-

-

-

-

جدا کننده

گروه
خطا

 Fمحاستتبه شتتده  P> 0/0005و Fdf(2/12( = 5/531

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول شماره  1برای
متبير پرشاشگری با توجه به  Fمحاسبه شده P> 0/0005

 sig=0/001چو سس معنتاداری کمتتر از آلفتای ميتاا

و  Fdf(2/12(= 13/650و  sig=0/000چو سس معناداری

شده بن فروني  0/025مي باشد بنابراین  Fمعنادار استت.

کمتر از آلفای مياا شتده بتن فرونتي  0/025متي باشتد

لذا مي توا گفت که بين نمترات ستازگاری در دو گتروه

بنابراین  Fمعنادار ميباشد .لذا متي تتوا گفتت کته بتين

و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و با استتفاده

نمرات پرشاشگری در دو گروه آزمای

آزمای

و کنتترل تفتاوت

از آزمو بن فرونتي بته مقایسته اثتر بخشتي گتروه هتای

معناداری وجود دارد .همچنين براساس نتتایج بته دستت

(آموزش حو مسأله و ابراز وجود) در مياا پرشاشگری و

آمده از جدول شماره  1برای متبير سازگاری با توجه به

مياا سازگاری پرداشته مي شود.

جدول شماره  .5تحليل واريانس بين آموزش حل مسأله و ابراز وجود بر ميزان پرخاشگری
منبع تغييرات

مجموع

d.f

ميانگين

مجذورات
پرخاشگری
خطا

F

مجذورات

65/433

9

M.S
65/433

9164/447

62

26/129

9

سطح
معناداری

9/339

1/933
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جدول شماره  .4آزمون بن فروني برای مقايسه اثربخشي آموزش حل مسأله و ابراز وجود بر ميزان پرخاشگری
گروه ها

تفاوت ميانگين

انحراف

ها

استاندارد

P

سطح
معناداری

D.M
گروه آموزش حل مسأله

2/647

گروه آموزش ابراز وجود

9/323

P <1/115

1/933

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول شماره  5برای

ميانگين ها مشتخص متي شتود کته بتين ميتانگين گتروه

متبير پرشاشگری در دو گروه آموزش حو مستأله و ابتراز

آموزش حو مسأله با آموزش ابراز وجود پرشاشتگری بته

وجود با توجه به  Fمحاستبه شتده = 1/931,P<0/5000

مياا  2/161تفاوت وجود دارد که این تفتاوت ميتانگين-

( sig= 0/193, Fdf)1 12چتو ستس معنتاداری بيشتتر از

های محاسبه شده از لحاظ آماری معنادار نيستت .بته ایتن

آلفای ميتاا شتده بتن فرونتي  0/025استت بنتابراین F

معني است که هر دو آموزش انجام شده در این تحقيق به

معنتتادار نيستتت .لتتذا متتي تتتوا گفتتت کتته بتتين نمتترات

پرشاشتگری متؤثر هستتند و

پرشاشگری در دو گروه آزمای

یک نسبت در مياا کتاه
اثربخشي یكساني دارند.

حو مسأله و ابراز وجتود

تفاوت معناداری وجود ندارد .با توجه به مقایسه تفاوت
جدول شماره  .7تحليل واريانس بين آموزش حل مسأله و ابراز وجود بر ميزان سازگاری
منبع تغييرات
سازگاری
خطا

مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

d.f

S.S
1/533

9

9526/933

62

M.S
1/533
34/231

F

سطح معناداری
sig
1/116

1/195

جدول شماره  .3آزمون بن فروني برای مقايسه اثربخشي آموزش حل مسأله و ابراز وجود بر ميزان سازگاری
گروه ها

تفاوت ميانگين ها
D.M

انحراف
استاندارد
S

گروه آموزش حل مسأله
گروه آموزش ابراز وجود

P

سطح معناداری

2/211

-1/247

همچنين بر استاس نتتایج بته دستت آمتده از جتدول

P>1/1115

سازگاری در دو گروه آزمای

1/116

حو مستأله و ابتراز وجتود

شماره  9برای متبير سازگاری در دو گروه آمتوزش حتو

تفاوت معناداری وجود ندارد .با توجه به مقایسته تفتاوت

مسأله و ابراز وجود با توجه به  Fمحاسبه شده , 0/0005

ميانگين گروه آموزش حو مسأله با آموزش ابتراز وجتود

> sig=0/801,Fdf(1/12(=0/015Pچو ستس معنتاداری

در سازگاری به مياا  -0/261تفاوت وجود دارد که ایتن

بيشتر از آلفای مياا شتده بتن فرونتي  0/025متي باشتد

تفاوت ميانگين های محاسبه شده از لحاظ آماری معنتادار

بنابراین  Fمعنادار نيست .لذا مي توا گفت که بين نمرات

نيست .به این معني است که هر دو آموزش انجام شده در
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ناستازگاری

این تحقيق به یتک نستبت در ميتاا کتاه

فرضيه های ويژه

مؤثر هستند و اثربخشي یكساني دارند.

فرضيه اول :آموزش حو مسأله بر کاه

با عنایت به معني دار نشتد تفتاوت ميتانگين هتا بتا
 0/85اطمينا بيا مي کنيم که فرضتيه پت،وه

پرشاشگری

مؤثر است.

مبنتي بتر

با توجه به نتایج جدول شماره  F 8محاسبه شده

اینكه اثربخشي آموزش حو مسأله و ابراز وجود در ميتاا

 Fdf(1/12(=13/615 sig = 0/001چو سس معناداری از

سازگاری و پرشاشگری متفاوت است تأیيد نمي شود.

سست  P>0/005استت با توجته به معنتادار شتد F

جدول شماره  .1تحليل آماری بين حل مسأله و گروه کنترل بر ميزان پرخاشگری
مجموع

ميانگين

d.f

مجذورات

F

مجذورات

متغير پرخاشگری

361/133

9

361/133

خطا

9164/447

62

26/129

93/465

سطح
معناداری sig
1/119

جدول شماره  .91آزمون تعقيبي بين گروه حل مسأله و گروه کنترل بر ميزان پرخاشگری
گروه ها

تفاوت ميانگين

انحراف

ها

استاندارد

-4/733

9/323

گروه آموزش حل مسأله
گروه کنترل

محاسبه شده نتيجه ميگيریم که آموزش حتو مستأله
در کاه

سطح

P

معناداری sig

P>1/1115

1/119

ميانگين ها بتا  0/88اطمينتا بيتا متي کنتيم کته فرضتيه
پ،وه

پرشاشگری مؤثر است و بتا استتفاده از آزمتو

تعقيبي تفاوت ميانگين های دو گروه مي پردازیم کته بتين

مبني بتر اینكته آمتوزش حتو مستأله بتر کتاه

پرشاشگری مؤثر است تأیيد مي شود.

ميانگين آموزش حو مسأله و گروه کنترل به مياا 6/133

فرضيه دوم :آموزش حو مسأله بر افتاای

تفاوت وجود دارد که این تفاوت از لحاظ آماری در سس

مؤثر است.

 0/01معنادار است .بتا عنایتت بته معنتادار شتد تفتاوت

جدول شماره  .99تحليل آماری بين آموزش حل مسأله و گروه کنترل بر ميزان سازگاری
ميانگين

مجموع مجذورات

d.f

متغير سازگاری

393/433

9

393/433

خطا

9526/933

62

34/231

ss

F

مجذورات

3/463

سطح
معناداری sig
1/115

جدول شماره  .92آزمون تعقيبي بين گروه آموزش حل مسأله و گروه کنترل بر ميزان سازگاری
گروه ها
گروه آموزش حل مسأله
گروه کنترل

تفاوت ميانگين

انحراف

ها

استاندارد

-4/647

2/21
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سطح
معناداری sig
1/115

ستازگاری
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با توجه به نتایج جدول شتماره  F 11محاستبه شتده

 -6/161تفاوت وجود دارد که این تفاوت از لحاظ آماری

 Fdf1/12( = 9/613 sig = 0/005چو سس معناداری از

در سس  0/01معنادار است .با عنایت به معناداری تفاوت

سس  P >0/005است و بتا توجته بته معنتادار شتد F

ميانگين ها بتا  0/88اطمينتا بيتا متي کنتيم کته فرضتيه

محاسبه شده نتيجه ميگيریم کته آمتوزش حتو مستأله در
افاای

پ،وه

سازگاری مؤثر است و با استفاده از آزمو تعقيبتي

مبني بر اینكته آمتوزش حتو مستأله در افتاای

سازگاری مؤثر است تأیيد مي شود.

به مقایسه تفاوت ميانگين های دو گروه متي پتردازیم کته

فرضوويه سوووم :آمتتوزش ابتتراز وجتتود بتتر کتتاه

بين ميانگين آموزش حو مسأله و گتروه کنتترل بته ميتاا

پرشاشگری مؤثر است.

جدول شماره  .93تحليل آماری بين آموزش ابراز وجود و گروه کنترل بر ميزان پرخاشگری
مجموع
d.f

مجذورات

ميانگين
مجذورات

متغير پرخاشگری

ss
436/311

9

436/311

خطا

9164/447

62

26/129

F

25/673

سطح معناداری
sig
1/111

جدول شماره  .96آزمون تعقيبي بين گروه آموزش ابراز وجود و گروه کنترل بر ميزان پرخاشگری
گروه ها

تفاوت ميانگين ها

انحراف

D.M

استاندارد S

-1/21

9/323

گروه آموزش ابراز وجود
گروه کنترل

P
P>1/1115

سطح معناداری
sig
1/111

با توجه به نتایج جدول شتماره  F 13محاستبه شتده

آماری در سس  0/01معنادار است .با عنایتت بته معنتادار

 Fdf(1/12(=25/113 sig=0/000چو ستس معنتاداری از

شد تفاوت ميانگين ها با  0/88اطمينا بيا مي کنيم کته

سس  P>0/005است و بتا توجته بته معنتادار شتد F

فرضيه پ،وه

محاسبه شده نتيجه ميگيریم که آمتوزش ابتراز وجتود در

پرشاشگری مؤثر است تأیيد مي شود.

کاه

مياا پرشاشگری مؤثر است و با استفاده از آزمو

مبني بر اینكه آموزش ابراز وجود بر مياا

فرضوويه چهووارم :آمتتوزش ابتتراز وجتتود بتتر افتتاای

تعقيبي بته مقایسته تفتاوت ميتانگين هتای دو گتروه متي

سازگاری مؤثر است.

پردازیم که بين ميانگين آموزش حو مسأله و گروه کنتترل
به مياا  -8/20تفاوت وجود دارد که این تفاوت از لحاظ

جدول شماره  .95تحليل آماری بين آموزش ابراز وجود و گروه کنترل بر ميزان سازگاری
مجموع
مجذورات ss
متغير سازگاری
خطا

d.f

ميانگين
مجذورات

233/31

9

233/31

9526/933

62

34/231

18

F

7/165

سطح
معناداری sig
1/117

مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و  / ...خلعتبری و همكاران
جدول شماره  .94آزمون تعقيبي بين گروه آموزش ابراز وجود و گروه کنترل بر ميزان سازگاری
تفاوت ميانگين
گروه ها

ها

انحراف استاندارد

گروه آموزش ابراز وجود
گروه کنترل

P

S

D.M

2/21

-4/21

سطح
معناداری sig

P>1/1115

1/117

با توجه به نتایج جدول شتماره  F 15محاستبه شتده

اجتماعي ناشتي از فقتدا رفتارهتای مقابلته ای متؤثر یتا

 Fdf(1/12(= 1/815 sig=0/001چتتو ستتس معنتتاداری از

استفاده از رفتارهای مقابله ای غيرمتؤثر هستتند .نقتص در

 P>0/025است و با توجه بته معنتادار شتد  Fمحاستبه

رفتارهای مقابله ای سر منشأ ناسازگاری و پرشاشتگری و

نتيجته متتيگيتریم کتته آمتوزش ابتتراز وجتود بتتر افتتاای

عوارض نامسلوش هيجاني رفتاری شناشتي و بين فتردی

سازگاری مؤثر استت و بتا استتفاده از آزمتو تعقيبتي بته

است .پ،وه

مقایسه تفاوت ميانگين های دو گروه مي پردازیم کته بتين

مسألهی اجتماعي با آستيب هتای روانتي و اجتمتاعي در

ميانگين آموزش حو مسأله و گروه کنترل به مياا -6/20

کتتودکي نوجتتواني و بارگستتالي همتتراه استتت(دزوریال و

تفاوت وجود دارد که این تفاوت از لحاظ آماری در سس

چانگ  .)1885در حقيقت یكي از دالیو پرشاشگری این

 0/05معنادار است .با عنایت به معناداری تفاوت ميتانگين

است که افراد پرشاشتگر راه حتو هتای کتم تتری بترای

مبنتي

وضعيت های دشوار اجتماع اتختاذ متي کننتد و راه حتو

ستازگاری متؤثر

هایشا نسبت به سایر افتراد غيتر پرشاشتگر کتم اثرتتر و

ها با  0/85اطمينا بيا مي کنيم که فرضيه پ،وه
بر اینكه آموزش ابراز وجود بتر افتاای
است تأیيد مي شود.

پرشاشگرانه تر است(دلوتي .)1891
در نمونه آماری پ،وه

بحث و نتيجه گيری
بر اساس پيشينه ادبيات پ،وه

حاضر «حتو مستأله»

سني از طرفي وسایو مربوط به تبييتر دوره تحصتيلي از
طرف دیگر با چال

فرد هدایت مي شود و فرد سعي مي کند بتا کمتک آ راه

بتتا هتتدف غنتتيستتازی شاانتته رفتتتاری آنتتا بتته کتتاه

پيدا کند .به این ترتيتب حتو مستأله یتک فراینتد

پرشاشگری و افاای

آگاهانه منسقتي تتالش بتر و هدفمنتد استت(دزوریال و

سازگاری دان

سازگاری آنا مدد مي رساند.

برشي از ارزیابي هتا ثابتت کترده انتد کته شترکت در

گولفرند .)1811

آمتوزش حتتو مستتأله بتتر کتتاه

ها و تن

های زیادی مواجه اند بي

شک آموزش این ماارت هما طور که انتظار متي رفتت

حو های مؤثر یا سازگارانه برای مستایو زنتدگي روزمتره

بر اساس نتایج ایتن پت،وه

حاضر که دشتترا ستال اول

متوسسه مي باشند بي شک با توجه به نيازهتای ایتن دوره

عبارت است از فرایند شناشتي -رفتاری کته توستط شتود

شوی

های زیادی نشا داده اند که نقص در حو

کالس های آموزش ماتارت حتو مستأله موجتب ایجتاد

معلتوم شتده استت کته

عات نفس مي شود بر طبتق یتک تئتوری عتات نفتس

پرشاشتتگری و افتتاای

انگياش را تقویت مي کنتد و انعستاف پتذیری در مقابتو

آموزا مؤثر بتوده استت .مبنتای رویكترد

تبييرات را افاای

حو مسأله این است که بسياری از آسيب های رواني و

18

مي دهد و نگرش های مثبت در جات

فصلنامه روانشناسی تربيتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابن سال اول ،شماره  ،3پایيز 9351

پيشرفت احستاس شتود کفتایي را تقویتت متي کنتد .در
پ،وه

کنند(دادجي و همكتارا  .)1895پت،وه

هتایي کته در

مشابه دیگری نتتایج نشتا داد کته ماتارت حتو

مورد ابراز وجود حورت گرفته نشا دادنتد ابتراز وجتود

حمایتتت اجتمتتاعي و احستتاس

یک مداشلهی اوليه و احلي برای سازگاری با دنيای جدید

کفایت مي شود که این امر نشا دهنده اهميت این برنامته

و نيا مسابق نيازهای مردم در محيط ناپایتدار و پرهترو و

است(ویچروسكي .)2001

مرو امروزی است(روکا .)1881

مستأله منجتتر بتته افتاای

بنابراین حو مسأله بایتد در کنتار ستایر ماتارت هتای

شناشت فواید و اثرات رواني و اجتماعي ابراز وجتود

زندگي آموشته و تمرین شود تا به این ترتيب فرد توانایي

و عوامو بازدارنده از ابراز وجود جات رسيد به قتدرت

به کار بستن پاستخ مقابلته ای ستازگارانه را داشتته باشتد.

بته ستاایي دارد و

سازگاری و کاه

نتتتایج تحقيقتتات و بررستتي هتتای احمتتدی زاده ()1311
شریفي ( )1312با یافته های این پ،وه

پ،وه

پرشاشتگری نقت

های انجام شده در شصوص نق

ابراز وجود بتر

همسو مي باشد.

مياا سازگاری و پرشاشگری مؤیتد ایتن امتر استت کته

این پ،وهشگرا در فعاليت علمي شود دریافتند کته روش

نوجوانا و جواناني که از قدرت استدالل و حو مستأله و

های آموزش حو مسأله بر سازگاری و افاای

شایستتگي

ابراز وجود در حد کافي برشوردار هستند از ستازگاری و

های اجتماعي و روابتط بتين فتردی و کتاه

اشتتالالت

سالمت رواني شوبي سود مي برند .نتایج تحقيقات مشتابه

رفتاری و پرشاشگری مؤثر است.
از دیگر نتایج پ،وه
ابراز وجود بر کتاه
دان

دیگتتر ماننتتد فلستتفي نتت،اد ( )1312شلعتبتتری ()1395

حاضر این استت کته آمتوزش
پرشاشتگری و افتاای

شلعتبری و همكارا ( )1396مؤید یافتته هتای پت،وه
حاضر است.

ستازگاری

به طور کلي بر استاس نتتایج ایتن پت،وه

آموزا مؤثر بوده است .در آموزش ابراز وجتود کته

مشتخص

نوعي مداشله نظتام دار استت بته بابتود اثربخشتي شتيوه

گردید مياا اثر بخشتي آمتوزش ابتراز وجتود بتر ميتاا

ارتباطي پرداشته و بته افتراد آمتوزش داده متي شتود کته

پرشاشگری و سازگاری متفاوت از اثر بخشي حتو مستأله

احساسات ممنتوع شتود را ابتراز کننتد و بتا راهنمتایي و

نمتتي باشتتد .عليتترغم تفتتاوت در قبتتو و بعتتد از آمتتوزش

هدایت افراد در جات جبرا کمبودهای اطالعاتي شتكو

ماارت حو مسأله و ابراز وجود در پ،وه

فوق از اینكته

دهي و ارایه دستورالعمو های الزم برآیند .یكي از دالیلتي

به لحاظ آماری تفاوت معني دار مشاهده نشده متي توانتد

که افراد پرشاشگر معموال پرشاشگرانه تر پاسخ مي دهنتد

شامو:

و راه حو هایشا برای موقعيت های تعارض آميا فرضتي

 -1درک و دریافت یادگيرندگا از موضوع و احستاس

کم تر و جامعه پسندانه و توأم با ابراز وجود مي باشد این

نياز در آناا با توجه به عالقه منتدی بتر تبييتر نگترش در

است که افراد پرشاشگر نسبت به سایر افراد دیگر راه حو

موقعيت های واقعي زندگي به وی،گي های فردی وابستته

های توأم با ابراز وجود را به حورت منفي تتر و راه حتو

است .بنابراین به نظر مي رسد این احساس نياز بته تبييتر

های پرشاشگرانه را به حورت مثبتت ارزش گتذاری متي

در نمونه ها جدی نبوده است.
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 -2الزم است در فواحتو بتين جلستات اجترای بستته

نظر گرفته شود .بنابراین آمتوزش گتروه هتای متذکور در

آموزشي ماارت ابراز وجود و حو مسأله معيار کيفي برای

قالب آموزش ضمن شدمت و آمتوزش شتانواده متد نظتر

ارزیابي مياا پيشرفت آزمودني ها در هتر جلسته وجتود

قرار گيرد.
 -3آموزش ماارت ابراز وجود و حو مسأله متي توانتد

داشته باشد تا نتایج این آموزش بتواند تفاوت معنتي داری

به عنوا ماارت های ضروری و اساسي مورد نيتاز دانت

نسبت به قبو از آموزش نشا دهد.
 -3به علتت تعتدد اجترای کارگتاه هتا بتا موضتوعات
مختلف در آموزشگاه ها عموما دان

آموزا از مقاطع اوليه و سسو پایين تتر تحصتيلي متورد
توجه قرار گرفته تا نتایج باتری در بر داشته باشد.

آموزا بتا مجموعته

ای از اطالعات مختلف مواجه هستتند کته در بستياری از

 -1پيشنااد مي شود در آموزش ماتارت هتای زنتدگي

موارد به جای کاربرد عملي به پرداشتت نظتری آ توجته

فرایند طوالني تتری جاتت تمترین و ممارستت بيشتتر و

مي نمایند.

ناادینه شد ماارت مد نظر قرار گيرد.
 -5این پ،وه

 -1سازگاری اجتماعي و حو مسأله در افراد به ستاشتار

به دليو محدودیت زماني فاقد اقدامات

شانواده نحوه ارزیابي آنتا در تبييتر داد موقعيتت هتا

مربوط به پيگيری استت .بتا توجته بته ایتن کته پتذیرش

مدارس و بخشي از آ به وی،گي های ارثتي وابستته

الگوهای جدید و جتایگایني آ در نظتام زنتدگي افتراد

است .بنابراین این فرایند پویا که بته طتول زنتدگي افتراد

برای آناایي که از عدم سازگاری و پرشاشگری رنتج متي

وابسته است با دوره های کوتاه مدت آموزش چندا ميسر

برند نياز به زما دارد پيشنااد مي شود در پ،وه

هتای

نيست و نياز به یادگيری از دبستا تا دانشگاه را مي طلبد.

بعدی پيگيری آزمودني ها مورد توجه قرار گيرد.

نق

اميد است که این پ،وه

پيشنهادها

پ،وه

هر پ،وهشي بر حسب بررسي موضتوع متورد مسالعته

و تحقيق مفيد واقع شود و زمينهساز موضوع های

تحقيقي مشابه گردد.

شود پيشناادهایي در جنبه های مختلف ارایه مي دهد .این
پ،وه

برای دست انتدرکارا امتر

نيا از این قاعده مستنثني نيستت کته در ذیتو بته
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Abstract
This study compared the effectiveness of the self assertiveness training and problem solving
on the aggression and adaptation has been done. Method in this study, experimental design,
pre-test, post-test and control groups respectively. The study of 500 from all girls’ students in
first year high school that was 250 accidentally Ramsar city that who people from randomly
selected fully Eysenck adaptation questionnaire responded. The 80 people who score high
aggressive and maladapted are selected. Finally 45 people with high mark have been
completely random in three 15-man group that had a pilot training program and problem
solving an assertive training in six 90-minute session to receive a workshop style sessions.
And at the end of sessions from three groups the post test was performed. Data collected for
testing hypotheses of this study, using multivariate analysis of variance statistical test was
analysis Theory analysis showed : The effect of self-assertiveness training and problem
solving on adaptation and aggression isn't different. Problem solving skills training is
effective in reducing of aggression Problem solving skills training is effective on increasing
the adaptation Self-assertiveness training is effective in reducing high aggression Selfassertiveness training is effective on increasing of adaptation. In general, effectiveness of
self-assertiveness & problem-solving on aggressiveness is more of adaptation.
Key words: Assertive training, Problem solving, Adaptability, Aggression

999

