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 دختر آموزان دانش خودکارآمدی بر اندیشی مثبت های مهارت آموزش اثربخشی

 

 1مریم شاکرمی حسنوند

 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، پیام نور واحد کرج، کرج، ایران نویسنده مسئول: 1

 

 2محمد سعید مردوخی

 ایرانپیام نور واحد کرج، کرج، دانشگاه ،  گروه روانشناسیاستادیار   2

 
 

 چکیده 

دانش آموزان دختر  یبر خودکارآمد یشیمثبت اند یآموزش مهارت ها یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

آزمون  یشبا طرح پ آزمایشییمه. پژوهش مورد مطالعه از نوع نیدانجام گرد مقطع متوسطه اول شهرستان خرم آباد

 متوسطه اولدوره دانش آموزان دختر  یهرا کل یقتحق ی. جامعه آمارپذیرفت انجام کنترل گروه با آزمون پس –

با استفاده از روش  ی هادادند. به منظور انتخاب آزمودن یلتشک 6931-6931 تحصیلیسال  شهر خرم آباد در

( و نفر 61)یشدر دو گروه آزما یانتخاب شدند و به طور تصادف ینفر به صورت تصادف 93 در دسترس یریگنمونه

 13 یجلسه 61مدت  یشاجرا شد. گروه آزما آزمونیشهر دو گروه پ یشدند. برا یگزینفر( جان61گروه کنترل)

مورد  نامه پرسش .یدآزمون اجرا گرددوره آموزش، پس یانقرار گرفتند. در پا یشیاندتحت آموزش مثبت اییقهدق

شده با استفاده از  یآورجمع یها( بود. داده6391شرر و مادوکس ) پرسش نامه خودکارآمدیاستفاده در پژوهش 

عملکرد  ینبدست آمده از پژوهش نشان داد که ب یجقرار گرفت . نتا یلو تحل یه، مورد تجز11نسخه  spssافزار نرم

خودکارآمدی موجب  یشیدر مجموع مثبت اند وجود دارد، یتفاوت معنادار خودکارآمدیآزمون دو گروه در پس

 آموزان شده است.انشد

 دانش آموزان، خودکارآمدی یشی،مثبت اندی: واژگان کلید
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 مقدمه
به  یگردد و گاه یتر م یغن یجانیدوره حاالت ه ینو تحول در عواطف و احساسات است. در ا یبه بزرگسال یدوره عبور از کودک ینوجوان

 ینوجوانان به چشم م تریشدر ب یو پرخاشگر یاضطراب، افسردگ ی،که زودرنج یبه طور ید،آ یدر م یدشد یجانو ه یتصورت حساس

 یم ییردستخوش تغ یرهو غ یرشد ی،خاص سن یطنوجوانان با توجه به قرار گرفتن در شرا یها یژگیو مترین(. از مه6931 ی،خورد )گلشن

ی در تئوری شناختی اجتماع شدهمطرحیکی از مفاهیم  خودکارآمدی اشاره کرد.  یزندگتوانمندی یا خودکارآمدی در توان به  یشود، م

های گوناگون از قبیل پیشرفت تحصیلی، اختالالت باشد که یک مفهوم اساسی در فهم رفتار انسان است این مفهوم در زمینهمی ورا بند

کلیدی  متغیریک  خودکارآمدیاست امروز مفهوم  شدهاستفادهعاطفی، سالمت جسمی و روانی، انتخاب شغل و تغییرات سیاسی اجتماعی 

چنین موضوع خودکارآمدی و عملکرد بهتر برخی شود. همی، تربیتی، اجتماعی، رشد، سالمت و شخصیت محسوب میدر روانشناسی بالین

و با پیشرفت  قرارگرفتهعلمای تعلیم و تربیت  موردتوجهآموزان ناکارآمد از موضوعات مهمی است که امروز آموزان در مقایسه با دانشدانش

افراد یا قضاوت افراد  شدهادراککه یکی از ابعاد خویشتن است توانایی  خودکارآمدیمفهوم  ارگرفتهقر موردسنجشو احساس توانایی افراد 

 شخص که است اطمینانی خودکارآمدی (.6993)نجفی،هایشان در انجام یک وظیفه یا انطباق با یک موقعیت خاص استدرباره توانایی

 اجتماعی مثبت هایزمینه در را حمایتی روابط و دارد را آمدهدستبه نتایج انتظار و گذاردمی اجرا به موقعیت به توجه با را خاصی رفتار

 که کسانی. بیاییم کنار مختلف هایوضعیت با توانیممی باشیم معتقد اینکه یعنی خودکارآمدی (.6936نقل از مکرمی، ) کندمی تقویت

 خود توانایی مورد در نیستند، خودکارآمدی چندان که کسانی و شوندیم موفق غالباً و شوند موفق دارند انتظار هستند، خودبسنده خیلی

  (.6993شارف،) است کم هاآن نفسعزت رو همین از شوندمی موفق کمتر نیز جهت همین به و دارند شک تکالیف انجام در

برخی مهارت ها دارند، یکی از موثرترین انسان ها برای مقابله سازگارانه با موقعیت های تنش زا و کشمکش های زندگی، نیاز به آموحتن 

 یز لحاظ ساختاربرنامه هایی که به افراد کمک می کند تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشند، برنامه آموزش مثبت اندیشی است. ا

) با در نظر  یو معنو( یو رفتار یعاطف ی،)شناخت یروان ی،اجتماع یستی،ابعاد ز یرندهاست که در برگ یسازه چند بعد یک ی،مثبت نگر

از صرف  یمثبت گرا، تبلور تغییر در علم روانشناس یروانشناس یکرد(. رو6،6331دیزوال و شیدیباشد ) یم یاسالم -یرانیگرفتن فرهنگ ا

 از نقاط قوت انسان ها به عنوان که آن است یجنبش در پ یناست. ا یزندگ یفیاتک یساز ینهها به سمت به سیبآ یمپرداختن به ترم

از  یبرخوردار یاست ، به عبارت یدرباره زندگ یکل یریو جهت گ یکردرو ینوع یشیمثبت اندیرد. بهره گ یروان یماریدر مقابل ب یسپر

، به اقدام  نماید خود را حفظ یشخص یزهدر مواجهه با مشکالت است تا فرد بتواند انگ یو حفظ آرامش و خونسرد مناسب یتعادل درون

به  یفرد یها ییبر بهبود توانا یشیاند مثبت یداشته باشد. آموزش مهارت ها خوبی دهد احساس یکه انجام م یعمل مناسب بپردازد و از

 یرلیآقام. مطالعه (1339،  1و بوک دارد ) استاالرد یدمثبت ، تأک یمهارت ها یو تمرکز بر رو یمنف یها یتبا موقع یاروییمنظور رو

نشان داد که  دانش آموزان دختر یجانه یمو تنظ یخودکارآمد یشبر افزا یشیمثبت اند یها رتآموزش مها یثر بخشبا عنوان ا (6939)

همچنین در این  موثر است.دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران  یجانه یمو تنظ یخودکارآمد یشدر افزا یشیکه آموزش مثبت اند

ین نشان داد که و عزت نفس معلول یبر خودکارآمد یشیثبت اندم یآموزش مهارت ها با عنوان (6939) یاریراد و شهر یاصغرراستا 

 باشد. یمعنادار م ینو عزت نفس معلول یبرخودکارآمد یشیمثبت اند یآموزش مهارت ها

منش در  هاییبه توانمند یدنمنظور تحقق بخشمثبت به یشناختروان یهاحالت یتضرورت تقو ی،دوران نوجوان یتبا توجه به اهم

آموزش  یبا عنوان اثر بخش یو مشاهده نشدن پژوهش یآموزش مثبت نگر ینهها در زمپژوهش یجنتا ینده،عنوان مادران آتر بهنوجوانان دخ

آموزش مهارت  آیا  است: یرز سوالبه  ییگوپاسخ یپژوهش در پ ینپژوهشگران، بنابرا یدر نوجوانان از سو خودکارآمدیبر  یمثبت نگر

 اثربخش است؟ دانش آموزان دختر یآمدبر خودکار یشیمثبت اند یها
 

 روش

دانش  یهپژوهش را کل ی. جامعه آماریدبا گروه کنترل استفاده گرد یگیریآزمون و پپس آزمون،یشپ یشیآزما یمهپژوهش، از طرح ن یندر ا

 یک مدرسهخترانه ان دیرستاز دب تشکیل می دادند. 6931-6931 یلیآموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خرم آباد در سال تحص

نفر( گمارده شدند. مالک ورود به نمونه  61) هر گروه  یشدر دو گروه کنترل و آزما یصورت تصادفبه انتخاب و نفر 93دسترس، صورت به

                                                           
1 . D'Zurilla & Sheedy 
2 . Stallard & Buck 
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نه خروج از نمو یهابا برنامه جلسات؛ و مالک یبرنامه کالس یهماهنگ ییمند به شرکت در پژوهش، تواناپژوهش عبارت بودند از: عالقه

زمان در ها، شرکت همآموزش مهارت ینداثرگذار در فرا یجسمان یا یروان ختاللارتباط در گروه، داشتن ا یبرقرار ییپژوهش: عدم توانا

 ابزار پژوهش شامل پرسش نامه زیر بود.  .یگرد یدر جا یامشاوره یاو  یدرمانجلسات روان

صورت ای بوده که بهگزینهسئوال پنج 61دارای  ( ساخته و6391) 6ادوکستوسط شرر و م نامهاین پرسش :شرر خودکارآمدی مقیاس

صورت معکوس به 61و  69، 3، 9، 9، 6االت وتدوین یافته است. س )کامالً مخالف: نمره یک تا کامالً موافق: نمره پنج(مقیاس لیکرت

کامل کردن  یبه گسترش تالش برا یلم(، 1،63،61، 6 )سواالتبه آغاز رفتار یلم ی،عموم یمولفه خودکارآمدسه شود. گذاری مینمره

و  61ترین نمره پایین ( را می سنجد.61،61، 61، 66، 1،1،1،9) سواالت مقاومت در برابر موانع( و 61، 69، 3، 1، 9یف)سواالت، تکل

 -های مقیاس کنترل درونینامهاز طریق همبستگی با پرسش شررنامه خودکارآمدی عمومی است. روایی همزمان پرسش 91باالترین نمره 

 یو شایستگی فرد (کروان -مارلو) مقیاس درجه اجتماعی (،الئودتینو  گورین) IEمقیاس کنترل شخصی، مقیاس ، خردهراتربیرونی 

با  ای مقیاس خودکارآمدی، همبستگی آن رابررسی روایی سازه ( برای6911) یبرات .(6391)شرر و مادوکس،تایید شده است  ()روزنبرگ

همچنین پایایی آن را از  .نامه بوده استای پرسشدست آورده که در جهت تایید روایی سازهبه 19/3های عزت نفس و خودارزیابی مقیاس

در پژوهش حاضر پایایی کل به روش آلفای  .محاسبه کرده است 91/3مقیاس خودکارآمدی عمومی طریق آلفای کرونباخ برای خرده

 مد.بدست آ 19/3کرونباخ 

منتشرشده از سوی منابع علمی معتبر، اقدام به  یاو مقاله یادر مرحله اول، پژوهشگر با استفاده از اطالعات کتابخانهدر این پژوهش 

آزمون( در اجرای پیش)کرد  موردنیازپرسشنامه  دوها، به تکثیر و انتخاب نمونه یریگ. در مرحله دوم، پس از نمونهنموداطالعات  یآورجمع

جلسه مداخله مثبت  61ه انجام . در مرحله سوم، پژوهشگر بین مرحله در مورد محرمانه بودن اطالعات به دانش آموزان اطمینان داده شدا

استخراج و وارد  نامهپرسشی حاصل از هادادهو درنهایت  آزمون از دانش آموزان گرفته شد؛( پرداخته و سپس پس1339) 1اندیشی رشید

 تحلیل انجام پذیرفت. خالصه جلسات آموزش به شرح زیر بود.شد و  افزارنرم

 

 (2002جدول. شرح مختصرجلسات درمانی مثبت اندیشی)رشید، عنوان جلسه

 فقدان منابع مثبت افسردگی را تداوم می بخشد. جهت گیری 6

 . نقش غیبت یا فقدان هیجانات مثبت، توانمندی ها، منش ومعنا در تداوم افسردگی بحث می شود-6

 چارچوب روان درمانی مثبت، نقش درمانگر و مسئولیت های مراجعان و پیش آزمون بحث می شود.-1

 توانمندی های خاص را تعیین کنید. تعهد 1

مراجعان توانمندی های خاص خودشان را از مقدمه مثبت تعیین و موقعیت هایی که این توانمندی -6

 به آن ها کمک کرده را بحث می کنند.

 منتهی به شادکامی، لذت و معنا بحث می شود.  سه مسیر -6

 پرورش توانمندی های خاص و هیجانات مثبت  تعهد/ لذت 9

رشد توانمندی های خاص بحث می شود، مراجعان برای شکل دادن رفتارهای خاص، عینی و قابل -6

 دسترس آماده می شوند. 

 نقش هیجانات مثبت در بهزیستی بحث می شود.-1

 خوب در برابر خاطرات بدخاطرات  لذت 1

 نقش خاطرات خوب و بد در بهزیستی بحث می شود. -6

 تشویق مراجعان به بیان  احساسات توام با خشم و تلخی -1

 بخشش لذت/ تعهد 1

معرفی بخشش به عنوان ابزاری که خشم  و تلخی را به احساسات خنثی وحتی برای برخی افراد به 

 هیجانات مثبت تبدیل کند.

                                                           
1 . Sheerer & Maddus 
2 .Rashid 
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قدردانی: قدردانی به عنوان تشکر مورد بحث قرار می گیرد وخاطرات خوب و بد گذشته با تاکید بر  تعهد لذت/ 1

 قدردانی برجسته می شوند.

 بررسی میان دوره ای درمان   1

 مرور تکالیف وتمرین های جلسات قبل

 بازخورد و بررسی اهداف 

 رابر پیشینه سازی مورد بحث قرار می گیرد.قناعت در ب، قناعت در برابر پیشینه سازی معنا/ تعهد 9

 خوش بینی و امید لذت 3

یک بازه زمانی در یک کار مهم شکست خورده اند و زمانی که توسط یک مراجعان به فکر کردن در 

شخص پذیرفته نمی شوند، هدایت می شوند.  سپس از مراجع خواسته می شود وقتی که یک در بسته 

 می شود چه درهای دیگری باز می شود. 

 عشق و دلبستگی تعهد/ معنا 63

 خاص افراد در برابر افراد معنا بحث شود. از مراجعان دعوت می شود که به شناسایی توانمندی 

 شجره نامه توانمندی ها: اهمیت توانمندی ها بحث می شود.  معنا 66

لذت همراه با تانیلذت همراه با تانی به عنوان آگاهی از لذت و ایجاد عمدی آن در گذشته معرفی می  لذت  61

 شود.

های خاص برای پیشنهاد موهبت زمان در خدمت شخص  موهبت زمان: راه های استفاده از توانمندی معنا 69

 دیگری خیلی بیشتر از خودش

مفهوم زندگی کامل که از لذت، تعهد ومعنا را منسجم می سازد، بحث می شود. پیشرفت جلسات قبل،  انسجام 61

 جمع بندی و پس آزمون

 
 و میل با هانامهپرسش کردن تکمیل گروهی، ایمشاوره مۀبرنا جلسات در اعضا داوطلبانۀ حضور شامل پژوهش این در اخالقی مالحظات

 محرمانه نشود، مدرسه هایبرنامه و معلم تدریس مزاحم کهیطوربه مشاوره جلسات اجرای برای مناسب ریزیبرنامه اعضا، توسط رغبت

آمده دستهای بهوتحلیل دادهتجزیهجهت  11نسخه  SPSS افزاردر پژوهش حاضر از نرم .بود پژوهش در افراد نام و اطالعات ماندن

ها استفاده تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت آزمون فرضیه ها و مفروضات آماری، از آزمونو متناسب با سطح سنجش داده استفاده شد

 شد.

 

 یافته ها 
. آمار توصیفی مربوط 6ه اند. در جدول نفر نیز در گروه آزمایش قرار گرفت 61و کنترل نفر در گروه  61نفر حاضر در پژوهش،  93از میان 

و مولفه های آن به تفکیک برای دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله  یخودکارآمدبه میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر 

 سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. 

 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل خودکارآمدی .میانگین و انحراف استاندارد نمرات1جدول

 پس آزمون پیش آزمون  

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر گروه

 11/1 19/9 11/1 13/9 به آغاز رفتار یلم کنترل

 11/1 13/63 11/1 63 به گسترش تالش یلم 

 11/1 11/61 13/1 11/61 مقاومت در برابر موانع 

 11/3 93/91 99/3 11/91 یخودکارآمدنمره کلی  

 69/1 31/66 11/1 13/9 به آغاز رفتار یلم یشآزما

 11/1 19/69 96/1 31/66 به گسترش تالش یلم 
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 11/1 11/69 13/1 13/61 مقاومت در برابر موانع 

 99/9 11/19 11/3 91/91 یخودکارآمدنمره کلی  

 

 کنترل و شیآزما گروه واریانس چند متغیری برای مقایسه خودکارآمدی. نتایج تحلیل ک2جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری  درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر آزمونها اثر

 گروه

 116/3 36/3 19 9 939/3 116/3 اثر پیالیی

 116/3 36/3 19 9 939/3 193/3 المبدای ویلکز

 116/3 36/3 19 9 939/3 113/6 اثر هتلینگ

 116/3 36/3 19 9 939/3 113/6 بزرگترین ریشه روی

 

گردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر هتلینگ و همانطور که مشاهده می

 و شیآزماگردد که بین دو گروه و مشخص می(. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد >36/3pاست ) 36/3بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از  

 یهاکه آموزش مهارت شوده میگرفت یجهنتدر پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین  ی،خودکارآمد، در نمرات مربوط به کنترل

 هایدر هر یک از مولفه لکنتر و آزمایش گروه به منظور بررسی تفاوت دو .استدانش آموزان موثر بوده  یخودکارآمدبر  یشیمثبت اند

 آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است. بین ی، آزمون اثراتخودکارآمد

 

 

 گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون یخودکارآمدهای . آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه3جدول

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

یانگین م

 مجذورات

F  سطح معنا

 داری

 اندازه اثر

 به آغاز رفتار یلم
111/1 بین گروهی  6 111/1  693/61  36/3  919/3  

119/3 درون گروهی  11 911/3     

 به گسترش تالش یلم
169/63 بین گروهی  6 169/63  999/16  36/3  111/3  

119/61 درون گروهی  11 136/3     

 مقاومت در برابر موانع
131/1 گروهیبین   6 131/1  669/63  36/3  199/3  

311/63 درون گروهی  11 116/3     

 

و کنترل در مرحله پس آزمون  یشآزما یدر گروه ها ی،خودکارآمد های مولفه یسهمقا یبرا یآزمودن ینآزمون اثرات ب یجنتا .9در جدول 

، مولفه 9/61به آغاز رفتار برابر با  یلمولفه م یبدست آمده، برا Fر ، مقدا69-1ارائه شده در جدول  یجنشان داده شده است. با توجه به نتا

باشد.  یدار م یمعن36/3بوده که در سطح  669/63برابر با  یزمولفه مقاومت در برابر موانع ن یو برا 99/16گسترش تالش برابر با  هب یلم

در  شیآزماتر بودن میانگین نمرات گروه ساس و با توجه به باالبر این ا . یردگ یقرار م ییدفرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تا ینبنابرا

دانش در  یخودکارآمدموجب افزایش مولفه های  موثر بوده و یشیمثبت اند یهامهارتپس آزمون، می توان نتیجه گرفت که آموزش 

 می شود. آموزان دختر متوسطه اول

 

 بحث و نتیجه گیری 
انجام  آباددانش آموزان دختر متوسطه اول شهر خرم خودکارآمدیبر  یشیمثبت اند یهارتآموزش مها یاثربخش پژوهش حاضر باهدف

 6931-6931 یلیآباد در سال تحصدانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خرم یهکل که شامل جامعه آماریشد. بدین منظور از 

نتایج در گروه آزمایش در مرحله  نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. 61انتخاب شدند و در دو گروه  در دسترسنفر به شیوه  93تعداد ، بودند

تفاوت  خودکارآمدیو کنترل در  یشگروه آزما خودکارآمدینمرات  یانگینم ینکه بپس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون نشان داد 
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مثبت  یهاگرفت که آموزش مهارت یجهتوان نت یدر پس آزمون، م یشنمرات گروه آزما میانگین بودن تروجود دارد،  و با توجه به باال

شده است. نتیجه بدست آمده با مطالعات پیشین در این  دانش آموزان دختر متوسطه اول خودکارآمدی یشموثر بوده و موجب افزا یشیاند

مثبت  یش مهارت هاآموز در پژوهش (6939)یاریراد و شهر یاصغرهمراستا با نتیجه بدست آمده زمینه هماهنگ است، به طور مثال 

 ینو عزت نفس معلول یبرخودکارآمد یشیمثبت اند یآموزش مهارت هاین نشان دادند که و عزت نفس معلول یبر خودکارآمد یشیاند

که آموزش ( در مطالعه  خود بر روی دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر تهران دریافت 6993همچنین دالور ) باشد. یمعنادار م

 دانش آموزان دختر مؤثر است یخودکارآمد یشدر افزا یشیمثبت اند

رفتار  یمنف یتمرکز بر نقاط ضعف و جنبه ها یمثبت رفتارها به جا یها و جنبه ها یژگیتوان گفت توجه به و یفوق، م یجنتا ییندر تب

که  ینا یکند. برا یم یشتریب یزشمندداشته باشند، احساس ار یو زندگ یگراناز خود و د یمثبت یابیفرد، ارز یاست. وقت یتحائز اهم

خاص خود آگاه شده و به آنها احترام  یها و استعدادها یباییها، ز ییمثبت، توانا یاتاز خصوص یستیبرسند با یاهیدگآنها به چنین د

د تا خود را بهتر کن یبه آنان کمک می مثبت اندیشی آموزش مهارت ها. همچنین کنند یتها احساس رضا یژگیو ینبگذارند و از داشتن ا

 یم یقدانش آموزان تشو یشی،و مثبت اند ینیکنند. در آموزش خوش ب یو جهان کنجکاو یشتنخو ینظر خود درباره  یرامونبشناسند و پ

شناخت جنبه  ییکنند و توانا یاحترام خود بازشناس یو ارتقا یشمثبت و خوب را باز شناسند و نقش آنها را در افزا یشوند تا تجربه ها

خود را شخصا شکل دهند، نه  یفعال اتخاذ کنند و زندگ یآموزند تا در جهان موضع یم ین. آنان همچنیندرا کسب نما یگرانمثبت د یها

از او  یگرانبا آنچه که د یسهکند تا در مقا یبه فرد کمک م یشی. مثبت اندیرندمنفعل بپذ یرا به گونه ا یدآ یکه هر آنچه بر سرشان م ینا

 .یاوردکار بدست ب یطمدرسه و مح ی،در زندگ یشتریب موفقیتند، انتظار دار

از محدودیت های پژوهش به مقطعی بودن اجرای پژوهش و محدود بودن نتایج به جامعه مورد پژوهش می توان اشاره نمود که در تعمیم 

آمدی پیشنهاد می شود که کارگاه های آموزشی نتایج به دیگر منطق باید احتیاط نمود. با توجه به اثربخش بودن مثبت اندیشی در خودکار

در این زمینه برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شود. همچنین جهت تعمیم بیشتر و راستی آزمایی نتایج پژوهش پیشنهاد 

 می شود که به انجام پژوهش در دیگر مناطق و در جنس مخالف یعنی پسران اقدام شود. 
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