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سـازي در برابـر اسـترس بـر ابـراز وجـود و       هدف تعیین تأثیر آموزش ایمن پژوهش حاضر با

روش پـژوهش نیمـه    م شـد. انجـا  1394 -95در سـال تحصـیلی   سازگاري اجتماعی دانش آمـوزان  

آموزان دانشنفر از  30. پس آزمون با گروه کنترل بودـ  پیش آزمون از نوعآزمایشی و طرح پژوهش 

ي  انتخاب و امرحله چنداز طریق نمونه گیري خوشه اي خرمدره شهر  اول متوسطه ارسمد پسر از

آزمون بـا  آزمون و پسها در پیشداده به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. 

و پرسشنامه سازگاري اجتماعی سینها و سـینگ جمـع آوري    پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

سازي در برابر استرس ارائـه شـد وگـروه کنتـرل هـیچ      جلسه آموزش ایمن  7به گروه آزمایششد. 

مـورد تجزیـه وتحلیـل    د متغیري چنوسیله تحلیل کوواریانس ها بهمداخله اي را دریافت نکرد. داده

سازي در برابر اسـترس بـر ابـراز وجـود و سـازگاري      نتایج نشان داد که  آموزش ایمن .قرار گرفت

تواند در ارتقاي سـطح ابـراز وجـود و    نتایج این پژوهش می اجتماعی دانش آموزان مؤثر بوده است.

  سازگاري اجتماعی دانش آموزان مؤثر باشد.
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   مقدمه -1- 1

ي گذار از کودکی به بزرگسالی و سرشار از تغییـرات گسـترده و ناگهـانی در تمـامی     دوره نوجوانی

؛ فورسـتنبرك،  1977، 2؛ بنـدورا 1989، ١ی و اجتمـاعی اسـت (اکلـز و میجلـی    شناختروانابعاد جسمانی، 

  ).1996، 4ـ گانر، بروکس ؛ گراب1999، 3کوك، اکلز، الدر و سامروف

یی فراوانـی همـراه   زایدگیتنآید که با عوامل نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می

ي هـا یدگرگـون . این دوره معرف تغییر عمیقی است کـه کـودك را از بزرگسـال جـدا سـاخته و      باشدیم

ي هـا جنبـه ي که در تمامی اگستردهی و ). تغییرات ناگهان1374(منصور،  آوردیممختلفی در او به وجود 

یی را هايناسازگارمشکالت و  طبعاً، که کندیمي بحرانی را ایجاد امرحله، شودمیزندگی نوجوان ایجاد 

به همراه خواهد داشت، بنابراین با توجه به اهمیت این دوران شناخت اصولی و علمی این مرحله، بـراي  

ي الزم بـه  هـا یآگـاه ت ناشی از آن از طریـق ارائـه اطالعـات و    و مشکال هايناهنجارپیشگیري از این 

ي الزم براي مقابله با مشکالت ناشی از این تغییـرات، امـري بسـیار مهـم و     هامهارتنوجوانان و کسب 

فـرح؛ پاشـا، غالمرضـا؛     ،ينادر، به نقل از 1377ي و محمدخانی، آبادقاسم(نوري  شودمیحساس تلقی 

  ).38 :1386 فرزانه، ،يمکوند

 را شخصیت از ییهایژگیو و اندداده قرار توجه مورد محیط برابر در را فرد سازگاري شناسان،روان

 بـا  یعنـی  سازد، سازگار شخوی پیرامون جهان با را خود تا کنندیم کمک فرد به که اندکرده تلقی بهنجار

                                                
1.Eccles & Midgley 
2.Bandura 
3.furstenberg, Cook, Eccles, Elder & Sameroff  
4.Graber, Brooks-Gunn  
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 ،1370 ،٥هیلگارد و تکینسونا (آورد دست به خود براي جایگاهی و کند، زندگی صفا و صلح در دیگران

 در مورد سـازگاري بـه ویـژه سـازگاري اجتمـاعی      توانینمبه طور کلی  ). همکاران و براهنی يترجمه

نسبی است و باید آن را متناسب با شرایط  کامالًتعریفی واحد ارائه داد، چرا که سازگاري اجتماعی امري 

ي دارد و اگسـترده ). سـازگاري طیـف   1992، 6بومی و اجتمـاعی تعریـف کـرد (گرینبـرگ و همکـاران     

سازگاري اجتمـاعی   هاآني همهکه در رأس  ردیگیبرمجامعه را در یی چون خانواده، همساالن و هاجنبه

) معتقدند کـه  1381فرد و همکاران، ، به نقل از خدایاري1972( ٧شوبن و شافر ).1993قرار دارد ( تینتو، 

 به پاسخی واقع در که است محیط با انطباق راستاي در خود فعالیت یرتغی براي ارگانیزمسازگاري تمایل 

 ارزشـی  ساختارهاي و افراد دیگر با فرد سازگاري و تعامل ویژگی این .باشدیم پیرامون محیط تغییرات

 ياجامعه ارزشی يهاجنبه و دیگران با را او مناسبات و پیوندها تعامل که است اجتماعی مهارت واقع در

 انتقال از کودکی بـه بزرگســالی اســت    ينوجوانی دوره. چون کندیم تأمین را کندیم زندگی آن در که

مشکالت خاصـی شـود. هنگـامی کـه      سازنهیزمممکن است  تغییـرات ایـن دوره از رشـد)، 2000، 8(پیر

 يهـا یشـان یپرتحـولی غلبـه کننـد،     يهـا چالشو  هابحرانبر  زیآمتیموفقبه طـور  توانندینمنوجوانان 

در جریـان بهنجـار زنــدگی روزمــره و      يامالحظـه و اختالل قابـل   را تجربه خواهند کرد یشناختروان

دچار اغتشـاش   هاآنعـاطفی، اجتمـاعی و شناختی بروز خواهد کرد که به دنبال آن شخصیت  يهاجنبه

د بررسـی در ایـن دوره   از همین رو یکی از موضوعات مور .)2002، ٩خواهد شد (گاربر، کیلی و مارتین

  .استاین گروه  ١٠سازگاري

                                                
5.Etkinson & Hilgard 
6.Greenberg & Al  
7.Shufer & Shooben 
8. Pierre 
9.Garber,Keily & Martin 
10.adjustment 
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ـ  ،) معتقدند ابراز وجود2001( ٢و آمونز ١آلبرتی سـازد بـه نفـع    ادر مـی رفتاري است که شخص را ق

ورزي قلـب رفتـار   جـرأت توجهی به حقوق دیگران حـق خـود را بگیـرد.    و بدون بی خودش عمل کند

) 1997). به طـوري کـه آلبرتـی و آمـونز (    2004، 3انفردي و کلید روابط انسانی است ( لین وهمکارمیان

  کنند.فردي تعریف میورزي را مهارت در برقراري ارتباط میانجرأت

است. ابراز وجود عبـارت اسـت از بیـان     ٤هاي اجتماعی، ابراز وجودهاي مهم مهارتیکی از مولفه

مشـروع و امتنـاع از   وق احساسات حقیقی خود از جمله عشق و تحسین، ایستادگی، براي دریافـت حقـ  

وا مقاومت مـی کننـد،   هاي اجتماعی ناردر برابر فشار جرأتهاي غیر منطقی. افراد با پذیرش درخواست

امتناع  الساعهبا هنجارهاي گروهی خلق اعتنا هستند و از همنواییهاي اقتدار خودسرانه بینسبت به جلوه

داشتن، یک رفتار بین فردي کلیـدي در روابـط    تجرأ). بر این اساس، 2007، 5ورزند (نوید و راتوسمی

آموزان کشور ما، با مشکل اضطراب و عدم ابراز وجود حال حاضر تعداد کثیري از دانش انسانی است. در

هـا  روبرو هستند و توانایی الزم براي ابراز وجود کردن در کالس درسـی را ندارنـد و اغلـب در کـالس    

آمـوزان مـؤدب و   آموزان از سوي معلمان بـه عنـوان دانـش   ن دانشسکوت اختیار می کنند و متاسفانه ای

آمـوزان دامـن   شوند و به اشتباه به تشدید اضطراب و عدم ابراز وجود در دانـش منضبط در نظر گرفته می

  ).1382می زنند (حسینی بیرجندي، 

شـناختی   هـاي هاي درمانی است که بر اساس نظریـه از برنامه ٦سازي در برابر استرسآموزش ایمن

سازي در برابـر  آن را مطرح کرده است. آموزش ایمن  ٨اولین بار مایکنبام و ریزي شده استطرح٧رفتاري

                                                
1.Alberti 
2.Emmons 
3.Lin et al 
4.assertiveness 
5.Nevid & Rathus 

Stress Inoculatio Training (SIT).4 
cognitive behavioral therapy.5  
Michenbaum.6  
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ها، فرد را براي مواجهه ها به این مهارتاي به افراد و تجهیز آنهاي مقابلهبرابر استرس با آموزش مهارت

استرس به عنوان یک روش درمـانی  سازي در مقابل کند. آموزش ایمنهاي پراسترس آماده میبا موقعیت

. در این روش نه شودمیزا به کار برده با وقایع استرس هاي مقابلهبراي کمک به افراد جهت رشد مهارت

 مـدنظر هاي آینده نیـز  بلکه مقابله با استرس شده استهاي زمان حال در نظر گرفته تنها مقابله با استرس

 نیز درمانی رویکردن ای که دهدمی نشان دسترس در پژوهشی اهدشو ).1996(مایکنبام،  قرار گرفته است

 لالاخـت  داراي افـراد  یـا  و فشار تحت افراد از متنوعی فطی براي گروهی رفتاري شناختی آموزش مانند

؛ 2007؛ مـایکن بـام،   2004، 1(شـیهی و هـوران   اسـت  مـؤثر  و استفاده قابل جسمی هايبیماري و روانی

بـه نقـل از    2010، 4اسـمیت و ویلسـون   ـ��؛ لیسپی، تـانر  2009، 3پونیا و هوالن ؛2008 2هیگینز و گرینف

 داد نشـان  پژوهشـی  ) در1385امینـی (  ).1389محمدي، محبوبه؛ ترخان، مرتضی ، اکبـري، بهمـن،   بیک

 از قبـل  بـه  نسـبت  شرکت کردنـد،  روانی فشار با مقابله هايآموزش روش يورهد در آموزانی کهدانش

 از خـود  کمتـري  کمرویی مقابل در و ترمطلوب تحصیلی و عملکرد اجتماعی سازگاري میزان آموزش،

   دهند.می نشان

سـازي در  )  نشان داد که رویکرد ایمـن 1390) به نقل از سلیمی (2006( 5مطالعات مالیس و کاپمن

  د.اي داراي نوجوانان نقش قابل مالحظههاي مقابلهبرابر استرس در سازگاري و افزایش مهارت

گیري بلوغ اجتماعی با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت سازگاري اجتماعی و ابراز وجود در شکل

نوجوانی، پژوهش حاضر بـا هـدف    يهاي اجتماعی به ویژه در دورهها در پیشگیري از آسیبو نقش آن

                                                
1.Sheehy & Horan 
2.Higgins & Green 
3.Ponniah & Hollon 
4.Lipsey, Tanner-Smith & Wilson 
5.Mullis, RL8 chapmak.p 
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مـوزان در  آسازي در برابر استرس بر ابراز وجود و سازگاري اجتمـاعی دانـش  بررسی تأثیر آموزش ایمن

  .استانجام گرفته 94-95سال تحصیلی 

  بیان مسئله  -2- 1

 طور به یا و حوادثي درباره وي باور نگرش و نوع انسان احساس و رفتار بر تأثیرگذار عوامل از یکی

اي شناختی اصلی رویکرده يهسته گزاره است. این مختلف مسائل خصوص وي در هايطرحواره کلی

 ). در2010و کیاروچی،  2؛ گودسل2008،  1درمانی مختلف است (کیاروچی و بیلی هايبا تأکیدها و رویه

 در آنهـا  کـه  کنـد مـی  تعیـین  افراد فرایندهاي شناختی و باور که دارد وجود عقیده این شناختی رویکرد

 بـه  سـاختار  در این 3شناختی کنند. فرایندهايمی تجربه را حالتی یا و چه احساس مختلف هايموقعیت

دارد (کـوهن،   اشـاره  رود،می کار به هامحرك با در رویارویی اطالعات پردازش در که قواعدي و اصول

  ).2009، 5نر لیو و اشنایدر ؛ وینر،2006، 4مانان رینو و استارون

 اسـتفاده  مـورد  و مطرح درمانیروان يدر عرصه تاکنون که رفتاري و شناختی رویکردهاي از یکی

 مورد در را 7تبادلی رویکرد، دیدگاهی است. این 6روانی فشار برابر در سازيآموزش مصون گرفته، قرار

) مطـرح شـده، همـراه بـا     1984( 8فـالکمن  و الزاروس ينظریه در آن که با مقابله ينحوه و روانی فشار

  ).2007کند (مایکنبام، دنبال می 9دیدگاه روایت زندگی سازنده

رسد که رار دارد و شخصیت انسان در صورتی به کمال میرفتار آدمی تحت تأثیر عوامل اجتماعی ق

بین او و محیط تعامل و تبادل مناسبی وجود داشته باشد. فشارهاي اجتماعی تاثیر فراوانی بـر رفتـار فـرد    

                                                
1.Ciarrochi & Bailey 
2.Godsell  
3.cognitive processes 
4.Cohen, Mannarino & Staron 
5.Weiner, Schneider & Lyons 
6.stress inoculation training 
7.transactional 
8.Lazarus & Folkman 
9.constructive narrative perspective 
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، بلکه محیط شودپذیر است. او نه تنها با محیط سازگار میفدارند و از سوي دیگر انسان موجودي انعطا

). سازگاري به عنـوان مسـئله اصـلی در    2001، 1کند (ولش و کارنسته خود دگرگون میرا نیز بنا بر خوا

نوجوانی زیربناي عملکرد خوب تسهیل کننده نقش اجتماعی و رضایت بیشتر از زندگی است. از  يدوره

سوي دیگر وجود ناسازگاري عالوه بر ایجاد مشکل در موارد ذکر شـده باعـث بـروز مشـکل در روابـط      

(بندورا،  شودمیهاي فرهنگی در فرد هاي اجتماعی و اخالقی و افول ارزشگرایش به انحراف اجتماعی،

). سـازگاري  1994، 4؛ گـاتمن 1990، 3؛ سینها و مکرجـی 2003، 2کاپرارا، باربارانگی، گربینو و پاستورللی

  ي زااسـترس ي هـا که فرد براي اداره کردن موقعیت شودمیمفهومی عام است و به همه راهبردهایی گفته 

فـرزین   يبـرد (خالصـه روانپزشـکی، ترجمـه    زندگی، شامل تهدیدهاي واقعی یا غیر واقعی به کـار مـی  

توان در مورد سازگاري به ویژه سـازگاري اجتمـاعی   به طور کلی نمی ). 1387رضاعی و حسین رفیعی، 

باید آن را متناسب با شرایط تعریفی واحد ارائه داد، چرا که سازگاري اجتماعی امري کامال نسبی است و 

فـرد را در برابـر    يشناسان، سـازگار  روان ).1992و همکاران،  5بومی و اجتماعی تعریف کرد (گرینبرگ

انـد کـه بـه فـرد کمـک      کـرده  یرا بهنجار تلقـ  تیاز شخص ییهایژگیاند و ومورد توجه قرار داده طیمح

کنـد، و   یدر صلح و صفا زندگ گرانیبا د یعنی، سازگار سازد شیخو رامونیتا خود را با جهان پ کنندیم

  ).2000همکاران، و  نسونیخود به دست آورد (اتک يبرا یگاهیجا

سازگاري اجتماعی عبارت است از سازگاري شخص با محیط خود که ممکن است بـا تغییـر دادن   

  ).1380خود یا محیط بدست آید (پورافکاري، 

                                                
1.Welsh & Karen 
2.Bandura A., Caprara G. V., Barbaranelli C., Gerbino M., & Pastorelli 
3.Sinha, S. P., & Mukerjec, N 
4.Gottman, J. M 
5.Greenberg 
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اجتماعی که در برقراري حفظ و انسجام روابـط بـین    يهامهارت نیتریترین و اساساز مهم یکی  

است. به  یانسان روابط دیکل و يفرد انیم قلب رفتار يورزجرأتورزي است. فردي اهمیت دارد جرأت

بـا دیگـران    يامانهیشود که فرد ارتباط نزدیـک و صـم  ورزي باعث میجرأت) 2004وهمکاران  نیل(نظر

ن احترام گذاشتن بـه حـریم وحقـوق دیگـران، خـود را از سوءاسـتفاده       برقرار کند و در این ارتباط، ضم

. چنین فردي طیف وسیعی از افکار و احساسات مثبت و منفی خود را بـدون  داردیدیگران مصون نگه م

ورزي بعنـوان یـک مهـارت    جـرأت  نقض حقوق دیگران بیان می کند. احساس گناه، حقارت اضطراب و

تعامـل اجتمـاعی موفـق بـوده و      يمنفی است. که هر دو وجه آن الزمه اجتماعی داراي دو وجه مثبت و

هاي مناسـب در روابـط بـین فـردي مـی انجامـد.       مجموعاً به بیان افکار و احساسات و نشان دادن پاسخ

  ).1383(اسماعیل زاده پوریا، 

گاري بـر سـاز   مـؤثر ) یکی از عوامل 1388) به نقل از پورهمایون (2004اسکورن، وسترن و آزن ( 

تواند مثبت باشد و باعث افزایش انگیزه شـود  اجتماعی را استرس معرفی کردند. استرس در اندازه کم می

زا باشد. اگر استرس زیاد باشد باعث احساس خشم، ترس و هاي مشکلو محرکی براي مقابله با موقعیت

  ). 2001گیگا، اندازد (آموزان را به خطر میشود و سالمت بدنی و روانی دانشناکامی می

و اجتمـاعی تحـت فشـار     ف روانـی دهـد کـه نوجوانـان از طریـق عوامـل مختلنشان می تمطالعا

 زیـ شود و بسیاري از نوجوانان نمی بد محسول و تفرّالدلیل که آغاز مسیر استقن هستند. نوجوانی به ایـ

 )2007 1(آنـی  نداشتهفشـارآور را عوامـل  نصحیح با ایـ مقابلهو تجربه، توانایی  تمهار نبه دلیل نداشت

شـوند (آریـپ،   به تدریج از نظر تصویري که از خود دارند در سازگاري اجتمـاعی دچـار مشـکل مـی    و 

  ).  2011، 2یوسف، جوسو، سلیم و صمد

                                                
1.Annie 
2.Arip, Yousooff, Jusoh, Salim & Samad 
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هاي درمـانی مـورد اسـتفاده بـراي کـاهش اسـترس و اخـتالالت مـذکور         ها و روشاز بین تکنیک

سازي ها آموزش ایمنران بکار برده شده است که از میان این روشهاي مختلفی از سوي پژوهشگروش

در این پژوهش  نیـز از روش   در برابر استرس مایکنبام در عین سادگی فنون آن، روشی مؤثر بوده است.

سازي در مقابل استرس مایکنبام به دلیل اثربخشی زیاد آن در این زمینه استفاده شده اسـت.  آموزش ایمن

رود. هدف )، مدیریت استرس از دیدگاه پیشگیرانه به شمار میSITسازي در برابر استرس (آموزش ایمن

  باشد. زاي واقعی میهاي استرسبینی موقعیت) آموزش مردم در شناسایی و پیشSITاز (

 روانــی،  فشــار  برابـر  در يسـاز مصـون  آموزش اثربخشی ي حوزه در مطالعـات اولین از یکی در

تقویـت خودپنـداره در    سـاز نـه یزم  یآموزشـ  و درمــانی  يوهیشـ   ایـن  که داد نشان )1985روبرسون (

 يهـا روش آمـوزش  يدوره در کـه   آمـوزانیدانش داد نشان پژوهشی ) در1385نوجوانان است. امینی (

 اجتمــاعی و   ســازگاري  میــران  آمـوزش،  از قبـل  بـه  نسبت  کردند، شـرکت روانـی فشـار  بـا مقابله

. نتـایج پـژوهش   دهنـد یمـ  نشـان  خـود  از کمتـري کمرویـی مقابـل، در تـر ومطلوب تحصیلی عملکرد

ي هـا مؤلفـه داري روي سازي در برابـر اسـترس اثـر معنـی    ) نشان داد که آموزش ایمن1385، (پورياکبر

 نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گـروه  پژوهشمختلف سالمت عمومی دارد. همچنین نتایج این 

خوابی، عملکرد بد اجتماعی و افسردگی نشـان  تري در اضطراب، بیکنترل به طور معناداري نمرات پایین

  دادند.

سازي در برابر استرس باعث کاهش سطح ) نشان داد که کاربرد ایمن2004( ١تحقیق شیهی و هوران

انشجویان سال اول اي دبهبود عملکرد تحصیلی و حرفه نیهمچناسترس، اضطراب و غیر منطقی بودن و 

حقوق گردیده است. با توجه به اینکه سازگاري و هماهنگ شدن با خود و محیط پیرامون براي هـر فـرد   

                                                
1.Sheehy &  Horan 
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بـر آن ضـرورت انجـام     مـؤثر )،  شناخت عوامل 2006، ١، مویالنن، رافیلی و راندالتحیاتی است (کراک

ش اسـترس در ابـراز وجـود و    سازد. لذا بـا توجـه بـه اهمیـت و نقـ     پژوهشی را در این زمینه موجه می

سـازي در برابـر اسـترس بـر     سازگاري اجتماعی، هدف پژوهش حاضر آن است کـه آیـا آمـوزش ایمـن    

  است؟ مؤثر انآموزدانشسازگاري اجتماعی و ابراز وجود 

  ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

یري هاي زندگی انسـان اسـت کـه طـی آن، فـرد بـا یـادگ       دوره نیتراز حساسکودکی و نوجوانی، 

یکـی از ایـن    .کنـد یمـ  نـده یدر آهـاي زنـدگی   ي مواجهـه بـا چـالش   ها، خود را آمادهسري مهارتیک

رفتـاري و اجتمـاعی    در سـالمت  از آناست که میزان برخورداري  ابراز وجودهاي مهم، مهارت مهارت

ـ افراد و به   ؛1991، 2ریـس و گراهـام  (ی، ضـروري اسـت   در زنـدگ ی داشـتن عملکـردي موفـق    طور کل

   ).2008، 3و همکاران کاراگوزوغلو

هاي اجتماعی مهمی نظیر همکـاري، سـازش، ارتبـاط و    کودکان و نوجوانان از طریق کسب مهارت

ورزي به درون گروه همساالن خود راه یافته و پایه و اساس زندگی اجتماعی خـود  یابی و جرأتدوست

  ). 1386بوگر و همکاران،، به نقل از رحیمیان 5وسندین 4دهند (استوارترا تشکیل می

هاي الزم براي کودکان و نوجوانان  همواره به عنـوان یکـی از اهـداف عـالی نظـام      آموزش مهارت

هـا حاصـل شـده و    رسمی تعلیم و تربیت بوده است، چرا که رشد و تحول در سایه آموزش این مهـارت 

گـردد، بنـابراین   طرافیـان مـی  موجب سازگاري و برقراري ارتباط سالم و صحیح کودکان و نوجوانان بـا ا 

ریزي قبلی، هدف گذاري دقیق و تالش مستمر براي آموزش و تقویت آنان ضروري است. مسـئله  برنامه

                                                
1.Crockett, , Moilanen, Raffaelli & Randall 
2.Rees & Graham 
3.Karagözoğlu & et al 
4.Stuart 
5.Sundeen 
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سازگاري از کودکی شروع شده و در تمام طول زندگی ادامه دارد. براین اساس بدیهی است که هرگونـه  

هـاي  ه رسمی درسی و یا در فعالیتهاي زندگی چه در برنامتالش در خصوص ایجاد و پرورش مهارت

هاي حسـاس  که سال آموزان مورد توجه باشد، به ویژه آنتواند در روند رشد دانشفوق برنامه درسی می

ي دورهي اول متوسـطه و  دورهرشد اجتماعی کودکان و نوجوانان مقارن با سنین مدرسه اعم از ابتـدایی،  

کننـد،  ساز را در مدرسـه سـپري مـی   زان، این سنین سرنوشتآمودوم متوسطه است. لذا از آنجا که دانش

هـاي زنـدگی را فـراهم آورد کـه     هاي مناسـب بـراي رشـد مهـارت    ناگزیر مدرسه موظف است فرصت

  ).1999، و همکاران 1شود (الیوتمیشامل نیز هایی نظیر مقابله با استرس را مهارت

گیري شخصیت د در دوران نوجوانی برشکلبا توجه به اهمیت سازگاري اجتماعی و ابراز وجو     

اهمیت ایـن موضـوع را در قالـب یـک      دینمایماتکاء ضروري و خود مسئولهایی انسان و تربیت انسان

صالح ي ذيهاو سازمان هاخانوادهي به افراد، برداربهرهپژوهش علمی بررسی نموده و نتایج آن را جهت 

  اعالم کرد.

  هم از بعد نظري و هم از بعد کاربردي و عملی حائز اهمیت و تواندیمبنابراین، انجام این تحقیق 

ي هـا افتهبر اساس ی توانیمضرورت باشد. از سوي دیگر، اگر این پژوهش به درستی انجام گیرد،  

ي ارتقاء ابراز وجود و سـازگاري اجتمـاعی   نهیزمي در مؤثرآن رهنمودها و راهکارهاي کاربردي مفید و 

  .ائه نمودآموزان اردانش

ابـراز وجـود و    ي در برابـر اسـترس بـر   سـاز منیای آموزش اثربخشپژوهش حاضر با هدف تعیین 

آموزان انجام شد تا به این ترتیب گامی دیگر در جهت تحقق اهداف پیشـگیرانه  سازگاري اجتماعی دانش

اضـح اسـت اگـر    و کـامالً مندي و سازگاري اجتماعی نوجوانان و جوانان برداشته شـود.  جرأتدر افزایش 

. این امـر  گرددیماهداف فوق میسر شود، راهی روشن و هموار جهت شکوفایی و استعدادهاي نو فراهم 

                                                
1.Eluite 



١٢ 
 

به پیشرفت جامعه در  تینهاافراد جامعه را فراهم ساخته و در  تکتکموجبات تکامل فردي و اجتماعی 

  شود.ابعاد گوناگون منتج می

  اهداف پژوهش -4- 1

  اهداف کلی -1- 1-4

و سـازگاري اجتمـاعی   وجـود   ابـراز  سازي در برابـر اسـترس بـر   آموزش ایمن یین اثربخشتعی -

 .آموزاندانش

  اهداف جزئی -2- 1-4

 .تعیین تاثیر آموزش ایمن سازي در برابر استرس بر ابراز وجود -1     

 .تعیین تاثیر آموزش ایمن سازي در برابر استرس  بر سازگاري اجتماعی -2  

 

  پژوهشفرضیه هاي  -5- 1

 آموزان مؤثر است.سازي در برابر استرس بر ابراز وجود دانشآموزش ایمن-1          

 آموزان مؤثر است.دانشاجتماعی سازي در برابر استرس برسازگاري آموزش ایمن-2

 

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها -6- 1

 1ایمن سازي در برابر استرس 

  : الف ) تعریف مفهومی   

روشی است که به الگوي درمانی مرکب از برنامه آموزشی نیمه سازمان ر برابر استرس ایمن سازي د

  ).1986یافته، به منظور رشد مهارتهاي مقابله اي طراحی شده است (مایکن بام، 

                                                
1.stress inoculation training  
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  ب) تعریف عملیاتی:

است مجموعه فنون ارائه شده توسط مایکنبام  در این پژوهش منظور از ایمن سازي در برابر استرس

 یک بلکه ،نیست دمنفر تکنیک یکروش  ینآمـوزان ارائـه گردیـد. ا   در طول هفت جلسـه بـه دانـش   که 

 ،شیزموآ مسئله یسرتد شاملو  بالینی يندهااز رو ايمجموعه ايبر ستا معا حصطالا

 دخو تقویت ي،نگرزبادخو ري،تصوو  ريفتارتمرین  ،میآراتن زشموآ ،گشایی مسئله ،شناختیزيسازبا

 زيسایمنا زشموآحلامر هشوین پژا در). 1986، م(مایکنبا دمیشو یگردشناختی  ريافتر يهادهبرو را

 مسئله حلو  شناختی زيسازبا ه،شد  یتاهد گوییدخو ،نیدابرگر توجه ،میآرا تن رتصو به نیروا

  ).  1986(مایکن بام،  دمیشوداده  زشموآ

  

 1سازگاري اجتماعی 

 الف) تعریف مفهومی:      

به تعامل و سازش یافتگی فرد با افراد و ساختارهاي اجتماعی، عدم نگرانی در سازگاري اجتماعی  

  ).2005؛ جانسون، 1993مواجهه با مردم و نیز نداشتن احساس انزوا مرتبط است (تینتو،

  ب) تعریف عملیاتی: 

آمـوزان  اي است که فرد از طریق پرسشنامه سـازگاري (بـراي دانـش   در این پژوهش سازگاري نمره

  ) بدست می آورد.  1993تان) اثر سینها و سینگ (دبیرس

  

  

  

                                                
1.social adjustment 
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 1ابراز وجود  

  الف) تعریف مفهومی:     

سازد به نفع خودش عمل کند، بدون هرگونه ابراز وجود رفتاري است که شخص را قادر می        

 اضطرابی روي پاهاي خودش بایستد، احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کنـد و بـدون تـوجهی بـه    

  ).2001، 2حقوق دیگران حق خود را بگیرد (آلبرتی و امونز

  : تعریف عملیاتیب)     

از نمرات کسب شده توسط آزمودنیهـا ناشـی از    است عبارت ابراز وجود در این پژوهش منظور از

  باشد.) می1375ي بهرامی (ابراز وجود گمبریل و ریچی ترجمهاجراي پرسشنامه 

  

  

 

  

  

  

  

                                                
1.assertiveness 
2.Alberti & Emmons 



 

  

  دوم:فصل 

نظري پژوهشمبانی 

  

  مقدمه -1- 2
  

هاي قبلی پرداخته شده است. پژوهش يدر این فصل به بررسی متغیرهاي موجود و همچنین پیشینه

اي که ابتدا ادبیات پژوهشی و سپس پیشینه پژوهشی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. مطالـب       به گونه

ري اجتمـاعی تغییـر فتـار شـناختی     نوجوانی، ابراز وجود و سـازگا  موجود در این فصل به ترتیب عنوان

  ي در برابر استرس، آورده شده است.سازمنیادونالد مایکنبام، آموزش 
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  نوجوانی -2- 2

ي نوجـوانی در  مرحلـه اسـت بـا آغـاز     زمـان هـم ي اول در آموزش و پرورش دورهمقطع متوسطه 

 از ايمجموعـه  بـا  ادافـر  که است آدمی زندگی يگستره از این مرحله از رشد آدمی بخشی آموزاندانش

 و شخصـیت  و هویـت  رشد نظیر مواردي ها درچالش این. شوندمی روروبه تحولی هايچالش و موانع

 انتقال این، بر عالوه .دهندمی روي همساالن گروه با همرنگی و ارتباط ایجاد خانواده، از مستقل پیشرفت

 ایـن . گیـرد می صورت روانی و جسمی راتتغیی از ايمجموعه موازات به یسالبزرگ به کودکی دوران از

 جـنس  افـراد  بـا  ارتبـاط  در و همسـاالن  گـروه  در را اجتمـاعی  هاينقش باید افراد که است دوره زمانی

 هـاي مکـان  در حضـور  الزامـات  و شـرایط  بیاموزنـد؛  را هاي اجتمـاعی مهارت و سازند برآورده مخالف

 و تحـولی  ملزومات این از هرکدام. بگیرند تصمیم خویش شغلی يآینده براي و آورند فراهم را آموزشی

و  مـؤثر  انتقـال  بـراي  شـناختی  و رفتـاري  راهبردهاي همانا که طلبدمی را مقابله توانایی نوعی سازگارانه

. گـذارد مـی  اثـر  هـا آن زنـدگی  بـر  کـه  دارند هایینگرانی نوجوانان، يهمه شک بدون  .است سازگارانه

 بـا  را خانوادگی هايکشمکش و برخوردها زندگی، تضادها، زايتنش وقایع میان ارتباط طولی، مطالعات

 بـر  ایـن،  باوجود. اندتأیید کرده جوانان در اجتماعی انزواي و خود به رسانیآسیب آمیز،تخلف رفتارهاي

  ).1993 ،2لویس و 1فریدنبرگ( است زندگی عادي و طبیعی جزء استرس زندگی، تعاملی الگوي اساس

 نتیجـه  ایـن  بـه  نوجوانـان،  زنـدگی  مختلـف  هايجنبه بررسی ضمن  )1991( 3موسنآس و الرسن

 هـا، ویژگـی  یعنـی  آنـان »  خـود « بـه  کند،می ایجاد استرس در نوجوانان که ايزمینه بیشترین که رسیدند

 و تحصـیلی  هـاي گـردد. فعالیـت  عملکردهایشان برمـی  و هافعالیت هیجانی، حاالت تمایالت، ها،توانایی

 نیـز از  خـانواده  اعضـاي  با ارتباط ينحوه و فراغت اوقات گذراندن چگونگی مدرسه، مسئوالن با طارتبا

                                                
1.Fridenberg 
2.Lewis 
3.Larson, R., & Asmussen 
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 هـا، همسایه با ارتباط از اندعبارت زاتنش هايحیطه سایر. شوندمی محسوب جوانان در زاتنش هايزمینه

  .و همساالن ناآشنا یا غریبه افراد

 4کامپـاز . کنـد می ایجاد استرس پسران از بیشتر دختران براي همساالن با ارتباط و خانوادگی مسائل

 تغییـرات  بـا  را دوستان دادن دست از و والدین با زیاد هايکشمکش قبیل از هااز استرس بعضی) 1987(

 سبب محیطی و اجتماعی تغییرات است معتقد )1990( 5هامبورگ .داندمی مرتبط ي نوجوانیدوره خاص

 قـرن  دو اجتماعی کند. تغییراتمی ایجاد را مشکالتی اساساً و شودوانی مینوج ي دوره شدن ترطوالنی

 این است.  شده نوجوانی ي دوره طول سبب افزایش تحصیل، به نیاز و جوامع شدن صنعتی قبیل از اخیر

 آغـاز  در فرد که درحالی  .است شده اجتماعی بلوغ و فیزیولوژیک بلوغ بین ناهماهنگی موجب تغییرات

 بلـوغ  بـه  شـناختی  يهاتیفعال و اجتماعی تجربیات نظر از هنوز ،رسدیم فیزیولوژیک بلوغ به ینوجوان

  است.  الزم نرسیده

 ،مهاجرت اجتماعی، و خانوادگی حمایت يهاشبکه کاهش امروز جهان در کند،می اضافه هامبورگ

 نوجوانـان  براي را یشتريب هاياسترس یکدیگر با اقوام ارتباط کاهش و والدي تک هايافزایش خانواده

 اجتمـاعی  و خـانوادگی  ارتباطـات  وجـود  دلیـل  بـه  کوچک در اجتماعات کهیدرحال است. کرده ایجاد

 سـازگاري  و رویـارویی  هايروش بینند ومی آسیب کمتر زاتنش وقایع با مواجهه در نوجوانان گسترده،

روابـط   برقـراري  بـه  نیـاز  نوجـوانی  يدوره در کـه  است حالی در این. شودمی داده یاد هاآن به مناسب

 تعـارض  سـبب  توانـد مـی  موضوع این .شودمی بیشتر هویت به دادن شکل و استقالل کسب اجتماعی،

 و لبـاس  انتخـاب  تحصـیلی،  هايفعالیت انجام روزمره، معمولی ي کارهايزمینه در والدین با نوجوانان

   .باشد خواهران و برادران با ارتباط

                                                
4.Campas 
5.Hamburg 
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  ورزي)د (جرأتابراز وجو -3- 2

نداشـتن صـراحت در بیـان و قاطعیـت در      شودمیبسیاري از افراد  ریگبانیگریکی از مشکالتی که 

 هـا یرنگـ و دو  هاتعارف، هاتکلفي در بند رعمدیغبه طور عمدي یا  هاانسان. بسیاري از باشدیمرفتار 

ي تربیتـی بـر   هاوهیش، باشدینمحاکم  يساالرمردمیی که هافرهنگ. در اندشدهو از صداقت دور  اندمانده

ي تربیتی نهیزم. باشدینممحوري  هاآني تنبیهی قرار دارد و مبانی آزادي در نظام آموزشی هاروشاساس 

 تـرس از مظـاهر قـدرت باعـث ایجـاد      هـا فرهنـگ براي ابراز عواطف و احساسات وجود ندارد. در این 

که نقطه مقابل رفتـار   شودمیدن و تعارضات غیر واقعی یی، چاپلوسی، غیبت کرگودروغرفتارهایی چون 

، افزایش تعامالت میان فـردي، مهـارت در ارتبـاط،    نفسعزتابراز وجود باعث بهبود جرأتمندانه است.  

؛ 2002و همکـاران،   7؛ پترسون2003، 6؛ نوتا و سورسی2004کاهش اضطراب اجتماعی (لین و همکاران، 

 شـود می) 1386ي، ابتکار و سالمت فکر و روان (زینی وند، ریگمیتصم قدرت ).2002و همکاران،  8لنت

  ).1380(نیسی و شهنی، 

  ورزيتعریف و مفهوم جرأت -1- 2-3

 و مسـتقیم  صـادقانه،  صـورت  به نیازها و احساسات، عقاید بیان براي افراد توانایی به وجود، ابراز

ـ   دیگـران  شخصـی  حقـوق  به تعرض بدون صراحتبا ، بـه نقـل از   2005، 9یس و هـاتلی اشـاره دارد (ال

نیـز بـه    و خود از دفاع براي فرد یک که توانایی به عنوان وجود ). ابراز1389ی و کیانی پور، حسنیحاج

اخیـر   يهادهه . درشودمیانجام بدهد، در نظر گرفته  خواهدینم فرد که به تقاضاهایی »گفتن نه« توانایی

                                                
6. Nota & Soresi 
7. Paterson 
8.Lent 
9.Ellis & Hartli 
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حفـظ   توانایی و تعارضات در فردي بین که شایستگی طوري بهاست؛  شده ترگسترده وجود ابراز مفهوم

   ).2008، 10(بکر و همکاران ردیگیبرم درروابط را نیز 

ي نشـان دادن عملکـرد   مـؤثر ي وهیشـ مفهوم ابراز وجود به معناي اطمینـان بـه خـود، خـود را بـه      

 يهایوابستگ و از ارتباطات يرفتار الگوي عنوان به وجود و پرتکاپو است ابراز پروایباثربخشانه، رفتار 

  ، به نقل از زهره صادق زاده).2009، 11(سیلمان، کاگالر، دینسیورك کندیم جلوگیري دارمشکل

 از کـه  اسـت  ارتبـاط  از شکلی عنوان به ) ابراز وجود2009و همکاران ( 12بر اساس تعریف کپاران

 هیجانـات،  افکـار،  بیان به که چنانکند. هممی ،حفاظت برساند آسیب دیگران به آنکه بدون فرد، حقوق

 در مهمی نقش که است مهارت اجتماعی نوعی شود،می تلقی صادقانه و مستقیم مناسب، طوربه اعتقادات

کـه در   دانـد یرفتاري مـ ) ابراز وجود را داراي یک طیف  2009، (13کند. آمسمی بازي فردي بین روابط

نیـز،   ي طیـف انـه یمي پرخاشگري قـرار دارد. در  هایگژیوانتهاي دیگر آن  طیف تسلیم و در یک انتهاي

 بـه  احساسـات  و هـا خواسـته  نیازهـا،  تا دارد وجود حق این حالنیا باهمکاري و مقاومت وجود دارد 

 چنـدانی  پـاداش  کـردن  وجـود  ابراز به جامعه هنوز ي فراوانهاتیموفق به رغم ولی شود، ابراز دیگران

، 14(لینـدن فیلـد   انـد کـرده وجود کردن مؤثر را دشوار  ابراز کلیسا و کار، ،مدرسه خانواده دنیاي .دهدینم

  ).1385فر و نوفرستی، به ، ترجمه2001

  انواع ابراز وجود -2- 2-3

آتشـپور،  کند (پنج نوع ابراز وجود را معرفی می 15ابراز وجود انواع مختلفی دارد لنج و جاکوبوسکی

  ، ایران):و آزادگـان حمید

                                                
10.Becker et al 
11.Silman, Çaglar, Dinçyurek 
12.Koparan 
13.Ames 
14.Linden Field 
15.Lange & Jokubowski 
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ایـن ابـراز وجـود شــامل عمــل ســاده ابــراز و اصــرار بــر حقــوق،         ـادي:ابـراز وجـود بنی

گفـت: اجـازه    توانی، مپردیم مانیهامیان صحبت کسیاعتقادات و احساسات یا عقاید است. مثالً وقتی 

 .نمکرا تمام  میهاصحبت دیدهیم

حــساسات طـرف مقابـل    در این حالت ما با به رسمیت شناختن موقعیت یا ا ابراز وجود همدالنه:

ـار براي تو مشکل است امـا  کفـالن  که ها هم هستیم. مثالً : میدانیممتوجه وضعیت آن که میدهینشان م

 .ه آن را انجام دهیک خواهمیباز از تو م

و  کننـد یتـرین مقـدار ابـراز وجـود شـروع مـ کمرا با  کارابراز وجود افزایشی: در این حالت افراد 

 .ندیافزایبر میزان ابراز وجود خود م جیتدربود. به تفاوتیل باگر طرف مقاب

ـه اعمـال و گفتـار   ک میکنیوقتی از این نوع ابراز وجود اسـتفاده م براز وجود از طریق رویارویی:ا

 .فرق دارد کندیو آنچـه م دیگویـه آنچـه مکطرف مقابل تناقض دارنـد و بایـد بـه او نـشان دهـیم 

در این نوع ابراز وجود، سخنگو بـه صـراحت رفتـار طـرف مقابــل، تـأثیر آن    :» منی«ابراز وجود 

  .دهدیبر زندگی یا احساسات خودش و علت اینکه چرا باید آن را تغییر دهد را توضیح م

) جـرأت ورزي  1382، به نقل از بیان زاده و همکاران، 1987( 19و ریم 18، هولون17، بریش16ماسترز

  :اندنمودهرا به شرح زیر تقسیم  یا رفتار قاطعانه

ي تحمیلـی  هـا درخواسـت : در این شیوه فرد به صورتی که اجتماع پسـندانه باشـد،   20رد قاطعانه )1

 کند.دیگران را رد می

                                                
16.Masters 
17.Burish 
18.Hollon 
19.Rimm 
20.assertive refusal 
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ی از دیگران، ابراز محبت قدردان: در این شیوه فرد توانایی بیان احساسات مثبت مثل 1بیان قاطعانه )2

 دارد. محبت و عالقه و بیان تمجید و ستایش را

 دیگـران یی را از هادرخواست: در این شیوه فرد، توانایی بیان و مطرح کردن 2قاطعانه درخواست )3

 به منظور تسهیل تأمین نیازهاي فردي یا رسیدن به اهداف خود دارد.

 

   ورزي رفتاري و شخصیتی جرأتهایژگیو -3- 2-3

 ورزي،جـرأت مفهـوم   و فلسـفی در پـردازش   یشـناخت روانمختلـف   يکردهـا یروحضـور   رغمبه

 ورز میـان جـرأت رفتـار   يهـا یژگـ یوگفـت کـه در توصـیف     تـوان یمـ ارزشیابی، آموزش و درمان آن، 

  ).1378، اهللابیحب، قاسم پورگران اختالف چندانی وجود ندارد (جاللی، محمدرضا؛ پژوهش

خـویش از  است و با اسـتقالل رأي   ریانتقادپذورز کسی است که انتقادگر و فرد و شخصیت جرأت

کند؛ در روابـط میـان فـردي، حساسـیت پـذیري و      و دنباله روانه پرهیز می هرگونه رفتار اتکالی، وابسته

؛ در رفتـار اجتمـاعی ثبـات رفتـاري دارد و در     دهدینمنگرانی نسبت به نظر دیگران راجع به خود نشان 

م بـا تسـامح عمـل کـرده،     ي میـان فـردي، تـوأ   هـا ارتبـاط کند؛ در ي تردید نمیریگمیتصمموضع عمل و 

و  3بـا اعتمـاد بـه نفـس     هـا آني سازگارانه دارد. احساس مثبتی نسبت به خود و دیگران دارد، از رفتارها

کند؛ استقالل رأي و افکـار و عقایـد مسـتقل، صـادقانه و صـریح دارد. در      تسلط و مهارت کامل دفاع می

 افـراد و  5و برتر بینی ،ریپذسلطهي انفعالی و اهتیشخصافراد و  4قیاس خود با دیگران به جاي کمتر بینی

بین است. همچنین حفظ احترام  ترازهمباال،  6نفسعزتپرخاشگر، با خودپنداره مثبت و  يهاتیشخص و

                                                
1.assertive experssion 
2.assertive commandary 
3.self-confidence 
4.inferiority 
5.superiority 
6.self-steem 
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از موقعیت مخاطب، بـراي او همیشـه معیـار اصـلی رفتـار       نظرصرفاحترام متقابل در روابط اجتماعی، 

  ).1378، اهللابیحب، قاسم پورارتباطی است (جاللی، محمدرضا؛ 

کـه   يادرجـه و  جامعـه  يهـا ارزشتوانایی ابراز وجود افزون بر ابعاد شخصیتی فرد، به فرهنـگ و  

چـین کـه    يگراجمعبستگی دارد. براي نمونه، در فرهنگ  شودیمگري نیرومند یا سست قاطعیت در بیان

و  اي پیونـد بـا دیگـران   ، شـاید فروتنـی، شـکیبایی، تـالش بـر     شـود میخود در رابطه با دیگران تعریف 

ـ داري از پیوندهاي دوسـتانه و سـازگارانه   پاس شـوئدر و  از ابـراز وجـود ارزش داشـته باشـد (     تـر شیب

). خود در چنین فرهنگـی، وابسـته، اجتمـاع مـدار،     1383، به نقل از پیري و شهرآراي، 1997، 1همکاران

و  پسـندهاي دیگـران   ، احساسـات و اهـ درخواستارتباطی و هم آهنگ با دیگران، نرم، بردبار، پاسخگو 

  است. هاآني همسان گشتن با دربارهنگران 

و  (مانند آمریکاي شمالی) باور بر این است کـه فـرد بایـد مسـتقل     فردگراي هافرهنگبرعکس، در 

با دیگران باشد (مارکوس  هیدوسوسازي ي هملهیوسبهي نیاز و هیپاورود به روابط اجتماعی و اجتماع بر 

فرهنگی پایدار، اسـتوار، خودبسـنده، متـأثر از صـفات، پسـندها و       نیچننیا). خود در 1991 ،2اتایاماو کی

  .است کنندهانیب، در کنترل خود و گوراستي فردي، روشن و هاهدف

  سازگاري -4- 2

  تعریف -1- 2-4

  رفته است... به کار . معناي موفقیت در کار، حسن سلوك ونامه دهخدا به لغت سازگاري در ياژهو

اي که هر ارگانیسـم بـا توجـه بـه  شـرایط      شناسی عبارت است از رابطهسازگاري در قاموس روان

شـناختی یـا اجتمـاعی    کند. این اصطالح معموالً به سازگاري روانبا محیط برقرار می  پیرامون محیطش،

                                                
1.Shweder, R., & et al 
2.Markus, H. R., & Kitayama, S. H. 
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فرد در یک فرایند مستمر و  شود کهاشاره دارد و با اشاره به معناي ضمنی مثبت آن وقتی به کار گرفته می

پرمایه براي ابراز استعدادهاي خود و واکنش نسبت بـه محـیط و در عـین حـال در جهـت تغییـر آن بـه        

  ).1383، به نقل از فرقدانی، 1995، 1اي مؤثر و سالم، درگیر است (ربرگونه

ردن شـود کـه فـرد بـراي اداره کـ     سازگاري مفهومی عام اسـت و بـه همـه راهبردهـایی گفتـه مـی      

(سـادوك و سـادوك،    بـرد یمـ ی) به کـار  رواقعیغزاي زندگی (تهدیدهاي واقعی یا هاي استرسموقعیت

  .شودمیبا همنوعان در اجتماع سازگاري نامیده  زیآمتیموفقبرخورد به عبارت دیگر، ؛ )2003

ي ناسـازگار اسـت و   شـده آموختـه ي از رفتارهـاي  امجموعهرویکرد یادگیري، سازگاري  بر اساس

ي الزم براي تطابق با مشـکالت روزمـره زنـدگی را یـاد نگرفتـه      هامهارتکه فرد  دیآیمزمانی به وجود 

کـه   دهـد یمـ زمانی روي  احتماالًباشد. در عین حال سازگاري کامل وجود ندارد ولی سازگاري مطلوب 

منطقـی وجـود داشـته     ، توافقشندیاندیمبا آنچه دیگران درباره او  شدیاندیمبه خود  راجعبین آنچه فرد 

  ).1374باشد (فیرس، ترجمه فیروزبخت، 

سازگاري اجتماعی به تعامل و سازش یافتگی فرد با افراد و ساختارهاي اجتماعی، عدم نگرانـی در  

  ).2005؛ جانسون، 1993با مردم و نیز نداشتن احساس انزوا مرتبط است (تینتو، مواجهه 

ري اجتماعی را چنین تعریف می کند: هماهنگ سـاختن  ) سازگا1994انجمن روان شناسان آمریکا (

هـا یـا   هـا، هیجـان  اصـالح تکانـه  رفتار به منظور برآورده سـاختن نیازهـاي محیطـی کـه غالبـا مسـتلزم       

  ).1384هاست (نقل از حجاري، نگرش

 ســازگاري اجتمــاعی را بــه عنــوان جریــانی تعریف کرده است که به) 1380صدیقی (

 بـه. برقرار باشـد ها و عناصر فرهنگی در وضعیتی رضایت بخـش گروه، وابط میان افـرادي آن روسیله

                                                
1.Raber 
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The aim of this study was to determine the effectiveness of stress inoculation training 

on assertiveness and social adjustment in students. Pre and post testing was conducted on 

control grouop using Quasi experimental design. Thirty students of secondary schools 

across khoramdarreh city through multi_stage cluster sampling were assigned to two 

groups. Data was collected using Gambrill and Richy's assertion inventory questionnaire as 

well as Sinha and Singh social adjusment inventory questionnaire. The Test group were 

provided seven training sessions on stress inoculation training. The Control group received 

no intervention.The data was analysed by multivariate analysis of Covariance. The results 

showed that training immunisation against stress has been effective for assertiveness and 

social adjustment of student. results of the study can help promote self-expression and 

social adjustment of students. 

 

 

  

Keywords: stress inoculation training, assertiveness, social adjustment  



 

 
 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences and Psychology 

Department of Educational Sciences 

 

 

Thesis for the degree of  M.A. in Rehabilitation Counselling 

 

Title: 

Effectiveness of stress inoculation training on assertiveness and social 

adjustment in students 

 

Supervisor: 

Hosein Ghamari (Phrof) 

 

Advisor: 

Ali Rezaei Sharif (Ph. D)  

 

By: 

Mohammad Ali Ahmadi 

August 2016 
 

 


