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ط های رفتار جرات ورزانه  مفروضات و پیش شر

سه مفروضه بسیار مهم و اسایس رفتار جرات ورزانه که باید همواره در آموزش جرات ورزی مد نظر درمانگران 

باشد، وابسته به فرهنگ بودن، صادقانه بودن و رصی    ح و مستقیم بودن مفهوم جرات ورزی است. رعایت نکردن 

ده شود که موجب به هم خوردن این نکات موجب خواهد شد که آموزش جرات ورزی به مسیر انحرافی ای کشی

 عملکرد فرد، ناسازگاری با جامعه و ... شود، درحایل که هدف از آموزش جرات ورزی به کیل متفاوت است. 

 جرات ورزی وابسته به فرهنگ است؛ •

 و اجنمایع است. در  
ی

ی اهمیت بافت فرهنگ واقع وابسته به فرهنگ بودن رفتار جرات ورزانه به معنای در نظر گرفت 

رفتاری که در یک فرهنگ مصداق جرات ورزی محسوب یم شود، در فرهنگ دیگری ممکن است یک رفتار خالف 

عرف و پرخاشگرانه محسوب شود. برای مثال، نوازش و لمس بچه های خردسال در برخی فرهنگ ها ممکن است 

یمیت و خونگریم محسوب شود، مصداف  از رفتار جرات ورزانه در جهت بیان احساسات مثبت و نشانه ای از صم

 در حایل که در برخی از فرهنگ ها نویع تعرض به حریم شخیص کودک مجسوب شود. 

 جرات ورزی صادقانه است؛ •



 

2 

 

فرض کنید شخیص از شما درخواست  دارد؛ شما انجام آن درخواست را به صالح خود نیم دانید، اما در عوض نه 

ی مستقیم و صادقانه، متوسل به بهانه ها ی وایه یم شوید تا به او نشان دهید که اگرچه قصدتان اجابت گفت 

ایط پیش آمده توانایی انجام این کار را در حال حارصی ندارید. مثال دوستتان  درخواست او یم باشد اما به دلیل شر

درخواست مبلغی پول به عنوان قرض از شما کرده است و شما در پاسخ یم گویید "ای وای کاش یک هفته زودتر 

ی چند روز پیش یگ از دوستانم عمل جراخ قلب انجام داد و چون پول کافی برای پرداخت  ، چون همتر یم گفت 

اگر تصور یم کنید این رفتار شما  ٬هزینه های عملش را نداشت، همه موجودی حسابم را خایل کردم و به او دادم"

صادقانه نبوده و کامال با اهداف آموزش جرات  یک رفتار جرات ورزانه بوده است در اشتباهید؛ چرا که رفتار شما 

ورزی در تضاد است. به عالوه، در بلند مدت هم برایتان ایجاد درد ش خواهد کرد. مثال، آن فرد ممکن است در 

انتهای ماه باز به شما مراجعه کند، به این امید که تازه حقوقتان واریز شده است و کس دیگری از دوستان شما 

ب نداشته است. به عالوه، در آموزش جرات ورزی هدف این است که فرد از لحاظ ذهتی و در عمل جراخ قل

سطح شناخت  به این مرحله رسیده باشد که جرات ورز بودن به صالحش است و از لحاظ روایی هم آماده مواجه 

 شدن با پیامدهای رفتار جرات ورزانه را دارد. 

 جرات ورزی رصی    ح و مستقیم است؛ •

د شخیص در یک مهمایی دوستانه به قصد شوخی شما را دست یم اندازد و لقتی به شما یم دهد که شما تصور کنی

را ناراحت یم کند و فکر یم کنید که حرمت و حیثیت شما رعایت نشده است. اگر شما هفته بعد در مهمایی دیگری 

ایی  ی القاب نامناسب روی دیگران سخیی ام به دیگران و نگذاشت   کنید تا به فرد مورد نظر بفهمانید در فضیلت احی 

که رفتارش نامناسب بوده است و شما از او دلخور هستید، رفتار شما رفتاری جرات ورزانه نبوده است، چرا که در 

جرات ورزی هدف انتقال شفاف و بدون ابهام پیغام شما در جهت حفظ حریم و حقوق شخصیتان است. رصی    ح 

ی و مستقیم بودن جرات ورزی به مع نای قائل شدن مرز است میان جرات ورزی با گوشه و کنایه زدن )به در گفت 

که دیوار بشنود(، عوض کردن موضوع )برای مثال، هنگایم که شخیص درخواست  از شما دارد و شما نیم خواهید 

ی پیغام اصیل در میان انبویه از کلمات و حوایسر که ممکن است  موجب به درخواستش پاسخ مثبت دهید( یا گفت 

 عدم انتقال پیام اصیل به فرد دیگر شود. 
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