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  :مقدمه

    سال11- 21دوره نوجواني محدودة سنين 

  و است همراه كه با آغاز مرحله بلوغ جنسيمي باشد

نوجواني زمان  .ممكن است با سنين مدرسه ادغام شود

  و مرحله گذر از دوره ايجاد تغيير براي فرد و خانواده

ين گذر تغييرات در طي ا. كودكي به بزرگسالي است

ــــد كه افت اق ميــجسمي، شناختي، رواني و جنسي اتف

  ).1( زا و در عين حال ترساننده باشد ممكن است هيجان

 

هاي دوره نوجواني شكل گيري از جمله ويژگي

بر اساس . رشد عاطفي، اجتماعي و شناختي است

گفته پياژه و والن دوره نوجواني، دوره آشوب دروني 

خصيتي است، در اين دوره نوجوان در و انقالب ش

وضعيتي بين دو مرحله كودكي و بزرگسالي و زير 

فشار و انتظارات بوده و وضعيتي پيچيده و مبهم دارد 

  را از نظر آماري يك پنجم جمعيت جهان  ).2(

  :چكيده
شدن  موفقيت در زندگي و آماده     برايآموزان،  حمايتي دانش گيري و خود  اهميت به خودتصميم   :زمينه و هدف  
ورزي بـر  مطالعه حاضر با هـدف ارزيـابي اثربخـشي برنامـه جـرات     . ري است گيري، امري ضرو  جهت تصميم 

  .آموزان دبيرستاني انجام شده استحمايتي دانشگيري و خودي خودتصميمهامهارت
   از )نفـر كنتـرل   70 نفـر آزمـون و  70(دختـر   آمـوز دانـش 140در اين مطالعـه نيمـه تجربـي    : بررسيروش

  هـاي اطالعـات دموگرافيـك،     جلسه برنامه به همراه پرسـشنامه   8. داشتند شركتدبيرستان هاي روزانه اصفهان     
 بـا  اطالعات. گرفته شد كارگيري و خودحمايتي به اي خودتصميمهو مهارتGambrill   و Richeyورزيجرات

  .ندمستقل، آناليز واريانس با تكرار مشاهدات و كاي اسكوئر تحليل شد تي آمارى هاىاز آزمون استفاده
 دو گـروه نـشان نـداد      بـين   داري را در متغيرهـاي دمـوگرافيكي        اسكوئر اخـتالف معنـي    آزمون كاي :ها  هيافت
)05/0P<( .       ورزي قبـل،   داري را در ميانگين نمره جرات     آزمون آناليز واريانس با تكرار مشاهدات اختالف معني

دار  اختالف معنـي    اين  گروه مورد   اما در  ،)<05/0P ( ماه پس از مداخله در گروه شاهد نشان نداد         2بالفاصله و   
  هـاي  همچنين آزمون آناليز واريانس بـا تكـرار مـشاهدات، اخـتالف ميـانگين نمـره مهـارت         . )=002/0P (بود

 ولي در گروه مورد ،)<05/0P (آموزان گروه شاهد را معني دار نشان نداد     حمايتي دانش گيري و خود  خودتصميم
گيري هاي خودتصميممستقل اختالف ميانگين نمره مهارت آزمون تي .)>05/0P(مشاهده شد دار  نتايج معني اين  

 مـاه بعـد از      2آموزان در زمينه علمي و شغلي از نگاه والدين و معلمـين گـروه مـورد را                  حمايتي دانش و خود 
  .)=012/0P( دار نشان دادآموزش معني

گيري تصميمهاي خود ر به افزايش مهارت   آموزان دبيرستاني منج  آموزي در دانش  هاي جرات برنامه :گيرينتيجه
 ايمن و در عـين حـال كـارا و اثـربخش،             ،هاي ارزان گونه برنامه با توجه به ماهيت اين    . شودحمايتي مي و خود 

  .شودبكارگيري آن در نوجوانان توصيه مي
  
  .شخصيت، استقالل شخصي، خدمات مدرسه محورحمايت و  :اژه هاي كليديو
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 از اين  درصد85دهند كه مينوجوانان تشكيل 

 ميلياردي ساكن كشورهاي در حال 2/1جمعيت 

 در ايران نيز طبق سرشماري سال .)3( اشندبتوسعه مي

 ساله 19 تا 10 درصد از جمعيت را افراد 9/21، 1385

 باشند ميليون نفر مي15دهند كه حدود تشكيل مي

)4 .(  

 )Self-determination (گيريتصميممهارت خود

آموزان، دانش) Self- advocacy (و خودحمايتي

  ايهت موفقيت در زندگي و آماده شدن برج

هايي كه در بزرگسالي گيري در برابر فرصتتصميم

كردن دوران دبيرستان پيش خواهد آمد، بعد از سپري

قرار دادن اين موضوع در . امري ضروري است

هاي آموزشي در قرن اولويت از اصول اساسي برنامه

  ). 5(مي باشد  21

گيري شامل ارزيابي نقاط ضعف و خودتصميم

 Hoffman و Field . ت افراد استقدرت، نيازها و ترجيحا

 تشخيص و گيري را توانايي فرد جهتخودتصميم

  دستيابي به اهداف با توجه به دانش پايه و

ب  مرحله را كه موج5آنها . دانندگذاري ميارزش

-  دانش، ارزش:شودگيري ميافزايش خودتصميم

گذاري، برنامه، عمل و پيامدهاي آن و يادگيري ذكر 

همكارانش معتقدند با  و Palmer . )6( نده انمود

گيري با استفاده از هاي خودتصميمآموزش مهارت

توان به يك روش حل مساله در دانش آموزان مي

  ). 7(رفتار مناسب در يك موقعيت عادي دست يافت 

وقتي فرد درك درستي نسبت به دانش، 

نگرش و عملكردش، در موقعيت هاي گوناگون 

حمايتي شتن مهارت خودبدست آورد، آنگاه با دا

 رساندانجام كارها را با جرات بيشتري به سرانجام مي

)8 .( Roesslerاي با مضمون  و همكارانش در مطالعه

كردن دانشجويان حمايتي، جهت آمادهآموزش خود

هاي كالسي نشان داد كه آموزش كمرو در مشاركت

شود اين دسته از حمايتي موجب ميرفتارهاي خود

ان در كالس مشاركت بيشتري داشته باشند و دانشجوي

حمايتي طور آنان را جهت داشتن رفتار خودهمين

ر مناسب در شرايط مشابه در آينده، مانند استخدام د

  ).9(نمايد ميمحيط كار آماده 

ورزانه، بازدارنده و جرات رفتارهاي غير

ها، اجتنابي هستند و همبستگي مثبت و بااليي با ترس

هاي و اضطراب اجتماعي و انواع پرخاشگريها هراس

تواند فردي كه با جرأت است مي). 10( دروني دارند

ارتباط نزديك با ديگران برقرار كند، خودش را از 

 و دامنه وسيعي از سازداستفاده ديگران دور سوء

آنكه ، بيا و افكار مثبت و منفي را ابراز نمايدنيازه

د و يا به حقوق احساس گناه، استرس و اضطراب كن

ورزي يك آموزش برنامه جرات. ديگران لطمه بزند

شيوه مداخله ساختارمندي است كه از آن براي بهبود 

  ).11(شود بط اجتماعي استفاده مياثربخشي روا

Albertyورزي، برابري  معتقد است، جرات

بخشد، فرد را قادر در ارتباطات انساني را ارتقا مي

هاي  عمل كند، براي خواستهسازد طبق عالئق خودمي

خود بدون اضطراب ايستادگي كند، احساسات 

 و از حقوق شخصي خود نمايدصادقانه خود را ابراز 

  ).  12(بدون ناديده گرفتن حقوق ديگران دفاع كند 

جرات ورزي اين است هدف آموزش برنامه

كه به افراد كمك كند تا ديدشان را نسبت به خود 

طور دهند، به جودشان را افزايش تغيير دهند، ابراز و

معقولي خلق و خو و افكارشان را بيان كنند و از اين 

اين آموزش . طريق بر اعتماد به نفس خود بيفزايند

   اي براي سنين مختلف و با پيشبطور گسترده

هاي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است زمينه

اي هورزي يكي از مهارتآموزش برنامه جرات). 13(

نفس، بيان منطقي افكار زندگي است كه باعث عزت

و احساسات، كاهش اضطراب، استرس، افسردگي، 

 اجتماعي و مالحظه - هاي ارتباطي بهبود مهارت

حقوق ديگران و در عين حال، گرفتن حق خود و در 

ضايت از زندگي و شادكامي نهايت افزايش ميزان ر

 اي بالعهدر مطاو همكاران   Forneris).14(شود مي

 مهارت جمله از كه نوجوانان ورزي بهجرات آموزش

 كه دست يافت نتايج اين به مساله استفاده نمود،حل
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 كنند و حل را مشكالتشان هستند قادر نوجوانان خود

 حمايتي هايسيستم از و كرده بنديدسته را اهداف

عدم توجه به ). 13(كنند  استفاده بهتر در جامعه

، ن ندادن قاطعيت در تعامالت و نشاحقوق فردي

هاي جسمي و رواني و روابط انسان را گرفتار بيماري

ها و بسياري از بزهكاري. كنداجتماعي ناسالم مي

رفتارهاي منحرف، خصوصاً در نوجوانان به اين دليل 

در جاي » نه گفتن «آيد كه نوجوان قدرتبوجود مي

ي جرات آموزي يا به عبارت). 15(د مناسب را ندار

هاي اجتماعي، رويكردي آموزش اين وجه از مهارت

رفتاري است كه امروزه رواج بسياري يافته است و 

مخصوصاٌ براي افرادي كه مشكالت بين فردي دارند، 

  ).16(مفيد است 

حمايتي گيري و خودكسب مهارت تصميم

دانش آموزان از مسائل مهم و اساسي اين گروه افراد، 

هايي و و مديريت فرصتجهت كنترل شرايط پيش ر

اند و با عنايت به آن مواجه با كه در آيندهاست 

اهميت اين دوران در كشور ما كه كشوري جوان و داراي 

 در اين ها نيروي كارآمدي است و پرورش اين مهارت

 پژوهش .ي برخوردار استسنين از اهميت شايان

  حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش برنامه 

  گيري و هاي خودتصميمارتورزي بر مهجرات

  . انجام شدآموزان دختر دبيرستاني حمايتي دانشخود
  

  :روش بررسي

تجربي براي اي نيمهمطالعه حاضر مداخله

ي هاآموزي مهارتيابي برنامه جراتارزش

آموزان حمايتي دانشگيري و خودخودتصميم

. محور طراحي شده بوددبيرستاني با رويكرد مدرسه

 بررسي شامل دانش آموزان دختر جامعه مورد

  هاي دولتي روزانه اصفهان در سالدبيرستان

 ناحيه آموزش و پرورش 5بين از .  بود1390- 91

اصفهان، بصورت تصادفي در مرحلة اول، يك ناحيه 

 مدرسه به عنوان گروه هاي 2انتخاب و در مرحله دوم 

شاهد و مداخله بر اساس فرايند تصادفي انتخاب 

  ميانگيننمونه با توجه به فرمول برآوردحجم . شدند

نمونه ها به  .ه دست آمد نفر براي هر گروه ب70

صورت تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار 

شركت در مطالعه منوط به كسب رضايت . گرفتند

آگاهانه دانش آموزان، والدين و معلمان آنان از 

  .فرايند پژوهش بود

 اين پژوهش هاي مورد استفاده درنامهپرسش

  ورزياطالعات دموگرافيك، سنجش جرات: شامل

Richeyو  Gambrillو گيري هاي خود تصميم  و مهارت

آموزان در زمينه علمي و شغلي خودحمايتي دانش

 سوالي گمبريل و 40گزارشي  نامه خودپرسش. بود

در دو بخش ميزان احتمال انجام عمل ) 1975(ريچي 

-ا اندازهاز انجام عمل قاطع رقاطع و ميزان ناراحتي ناشي 

 كه بر اساس ميزان نمره كسب طوريه  بكند،گيري مي

  شده، قاطعيت و ناراحتي فرد را مورد بررسي قرار 

دهنده ناراحتي نمره كمتر در هر بخش نشان. دهدمي

در اين پرسشنامه از . باشدكمتر و قاطعيت بيشتر مي

احتي شود كه ميزان و شدت نارآزمودني خواسته مي

خود را در هنگام مواجه شدن با موقعيت هايي كه 

  مستلزم جرات ورزي است، بر حسب يك مقياس 

 قابل جمع امتيازات. اي بيان كند گزينه5درجه بندي 

كه قرار مي گيرد  200   تا 40اي بين دامنه در كسب

-نشانامتياز باالتر قاطعيت باال و دهنده  نشان امتياز كمتر

اعتبار علمي اين آزمون در  .متر است كدهنده قاطعيت

 تعيين شده است، ضمن 7/0 تا 39/0بين كشور داخل 

 Richeyاينكه ضريب پايايي آزمون جرات ورزي توسط

  در ). 17( محاسبه شده است Gambrill81/0 و 

 مطالعه اي ديگر در داخل كشور پايايي پرسشنامه به

وز ي دو هفته براي نرخ برروش بازآزمايي به فاصله

 گزارش شده 68/0احتي  و براي درجه نار87/0رفتار 

گيري و هاي خودتصميمپرسشنامه مهارت ).18( است

آموزان در زمينه علمي و شغلي، خودحمايتي دانش

 ترجمه و يك پرسشنامه استاندارد التين استكه 

پرسشنامه بازگرداني شد و جهت تعيين روايي محتوي 

 پرسشنامه جهت  گرديد وطبق نظر متخصصان اصالح
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آموزان و والدين و  نفر از دانش20تكميل به تعداد 

معلين آنها داده شد و پايايي آن از طريق آلفاي 

) α=71/0(و ) α(،) 79/0=α=83/0(كرونباخ به ترتيب 

 6اين پرسشنامه به صورت ليكرت . دست آمدبه

هاي هيچ ي شده است و داراي گزينهاي طراحگزينه

، كمترين امتياز مربوط به هر سؤال  بودوقت تا هميشه

  . امتياز بود 6و بيشترين نمره امتياز  1

اين مطالعه شامل دو گروه آزمون و شاهد بود 

. ماه براي گروه آزمون انجام شد2مدت كه مداخله به

آموزي، در اين پژوهش هدف اصلي برنامه جرات

آموزان در جهت ارتقاء سطح سازي دانشتوانمند

  هاي  در نتيجه افزايش مهارتورزي وجرات

آموزان در حمايتي دانشگيري و خودتصميمخود

پس از انتخاب تصادفي  .زمينه علمي و شغلي بود

آموزان و تخصيص آنها در دو گروه آزمون و دانش

هاي ورزي و مهارتشاهد و تكميل پرسشنامه جرات

آموزان در حمايتي دانشگيري و خودتصميمخود

  والدين و معلمينو شغلي توسط دانش آموزان،زمينه علمي 

 دستورالعمل مشخصي به شرح زير بر روي گروه ،آنها

جلسه . اي انجام گرفت دقيقه45 جلسه 8آزمون طي 

جلسه آشنايي و بيان اهداف پژوهش، شرح و : اول

ورزي و اهميت آن در زندگي توضيح برنامه جرات

 شرايط و  ارائه تكليف در مورد به يادآوريروزمره،

ورزي با چالش هايي كه فرد در مقوله جراتموقعيت

. العمل وي در آن موقعيتمواجهه شده و عكس

ه قبل و دريافت ارائه گزارش تكليف جلس: جلسه دوم

 افراد و آشنا  بحث در خصوص حقوقبازخورد،

به عنوان مثال، (با حقوق خود آموزان كردن دانش

ابزار عقيده و نظر، حق ابراز يا عدم ابراز وجود، حق 

، ارائه تكليف براي )حق داشتن اطالعات و غيره

هاي جديد جلسه آتي در مورد مواجه شدن با موقعيت

: جلسه سوم. هاالعمل نسبت به آن موقعيتو عكس

ارائه گزارش تكليف جلسه قبل و دريافت بازخورد، 

بحث در خصوص رفتارهاي مبتني بر ابزار وجود و 

به عنوان مثال، بحث در  (رفتارهاي جايگزين

اي خاص هخصوص انواع مختلف رفتارها و روش

 تكليف در خصوص ، ارائه)كنار آمدن با تغيير

ورزانه ورزانه و غير جراتتشخيص رفتار جرات

ارائه گزارش : جلسه چهارم). منفعل پرخاشگرانه و(

تكليف جلسه قبل و دريافت بازخورد، بحث در 

 و بازدارنده آن، خصوص خشم و پيامدهاي منفي

شرح و توصيف برخي عاليم خشم پنهاني و دادن 

كنترل خشم در تكليف در خصوص حفظ آرامش و 

ارائه گزارش : جلسه پنجم. هاي مختلفموقعيت

تكليف جلسه قبل و ارائه بازخورد، بحث در خصوص 

به عنوان مثال، تخليه فشار رواني، رها (فوايد خشم 

هاي ، شيوه) اهدافكردن احساسات و دستيابي به 

كنار آمدن با خشم و رهنمودهايي براي ابزار خشم، 

: جلسه ششم. تكليف در زمينه كنار آمدن با خشم

، سه قبل و ارائه بازخوردارائه گزارش تكليف جل

و » بله«خواست كردن و بحث در خصوص در

گفتن، دادن » نه«گفتن و» بله«گفتن، علل ناتواني »نه«

ارائه : جلسه هفتم. لسه بعدتكليف براي بحث در ج

گزارش تكليف جلسه قبل و دريافت بازخورد، بحث 

در خصوص انتقاد، برخورد مناسب و موثر با انتقاد و 

افراد نقاد و دادن تكليف در خصوص كنار آمدن با 

ارائه گزارش تكليف جلسه قبل و : جلسه هشتم. انتقاد

 ارائه بازخورد، مروري بر مطالب ارائه شده در هفت

خواست كردن، جلسه قبل، تاكيد بر ابراز عقيده، در

  .آمدن با خشم و برخورد با انتقادبله و نه گفتن، كنار 

 مجدداً ماه بعد از مداخله آموزشي 2

  هاي والدين و معلمتوسط دانش آموزان،ها پرسشنامه

 شده با هاي جمع آوريداده. ها تكميل گرديد آن

 آناليز واريانس با مستقل،هاي تي استفاده از آزمون

 مورد SPSS نرم افزار دردو  مشاهدات تكراري، كاي

 .ندتجزيه و تحليل قرار گرفت

 

  :هايافته

 دارييـمعنآزمون آماري كاي اسكوئر اختالف     

   دموگرافيكي بين دو گروه آزمــون ورا از نظر متغيرهاي
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ورزي جـــرات ميـــزان). <05/0P( شـــاهد نـــشان نـــداد

  برنامــه  آمــوزش از قبــل پــژوهش مــورد واحــدهاي

 8/77 بـاال و در  مـوارد  درصـد  2/22 در آمـوزي، جرات

 آمـوزش برنامـه،   از كـه پـس   درصد موارد متوسط بـود 

ورزي بــاال و آمـوزان ميــزان جـرات  درصـد دانــش  9/42

ورزي متوسـطي  درصـد دانـشجويان ميـزان جـرات     1/57

  ).1  شمارهجدول( بدست آوردند

  

  هاي آزمون و شاهداز مداخله آموزشي در گروه) ماه2(ي نمره جرات ورزي قبل و بعد توزيع فراوان :1جدول شماره 

  .هيچ فراواني در حالت پايين مشاهده نشد- 

  

ــه،    ــشان داد قبــل از مداخل آزمــون تــي مــستقل ن

گين نمـره   ميـان ،  آمـوزان ورزي دانش ميانگين نمره جرات  

  حمـــايتي گيـــري و خـــودتـــصميمهـــاي خـــودمهـــارت

 در دو گروه بـا هـم تفـاوت          آموزان در زمينه علمي   دانش

،  ماه بعـد از مداخلـه    2 اما   .)<05/0P(معني داري نداشت    

و خـود تـصميم     ) =005/0P(ورزي  ميانگين نمـره جـرات    

 بـه  آزمـون در گـروه    ) =013/0P(گيري و خود حمـايتي      

ــي ــود رتيــشداري بطــور معن ــين .  از گــروه شــاهد ب همچن

آزمون آناليز واريانس با تكرار مـشاهدات نـشان داد كـه            

قبل، بالفاصـله   (هاي مختلف    در زمان  اتبين ميانگين نمر  

ــي   3و  در گــروه شــاهد  )  مــاه پــس از مداخلــه آموزش

امـا همـين    ). <05/0P(شت  داري وجود ندا  اختالف معني 

و ) 2ه جـدول شـمار  (ورزي آزمون ميانگين نمـره جـرات    

در ) 3جدول شـماره  (خود تصميم گيري و خود حمايتي    

هـاي مختلـف داراي اخـتالف        را در زمـان    آزمـون گروه  

   ).>01/0P (دار نشان دادمعني

  

  در گروه هامختلفمراحل  جرات ورزي دانش آموزان در اتنمرقايسه م :2جدول شماره 

p-value  گروه شاهد  گروه آزمون 
       گروه ها                      

 مراحل آزمون

 قبل از مداخله 23/100 ± 37/7 6/101 ± 10/9 41/0

 بالفاصله بعد از مداخله 57/101 ± 06/16 ±47/96 10/ 84 03/0

  ماه بعد از مداخله2 77/100 ± 5/12 41/95 ± 37/8 005/0

81/0 281/0 P-value**  

ـاليز واريـانس بـا مـشاهدات     سطح معني داري بر اساس**          .است محاسبه شده مستقل tآزمون  سطح معني داري بر اساس      *  آزمون آن

  . نفر مي باشد63تعداد نمونه ها در هر گروه .  بيان شده اند"  انحراف معيار±ميانگين "داده ها بر اساس    . تعيين شده استتكراري

  

 گروه آزمون گروه شاهد

 قبل از مداخله بعد از مداخله بعد از مداخله قبل از مداخله

                                   گروه ها

 نمره جرات آموزي

 ددرص تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

%)25كمتر از (باال   14 2/22  17 27 14 2/22  27 9/42  

%)80تا % 25(متوسط   49 8/77  46 73 49 8/77  36 1/57  

 100 63 100 63 100 63 100 63 جمع



                         ليلي ربيعي و همكاران                                  برنامه جرات ورزي مدرسه محورشناخت اثر بخشي 
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   علمي و شغلي هايي دانش آموزان در زمينههاي خود تصميم گيري و خود حمايت مهارتنمرات  مقايسه :3جدول شماره 

 متغير ها
                           گروه ها

 مراحل آزمون
 مستقل tآزمون  گروه آزمون گروه شاهد

 69/0  38/19 ± 69/3  61/19 ± 14/3 قبل از مداخله

 هاي علمي مهارت 01/0 05/21 ± 52/4 34/19 ± 15/3 پس از مداخله

 013/0 37/21 ± 82/3 61/19 ± 44/4 ه ماه پس از مداخل2

  005/0 87/0 آزمون آناليز واريانس بامشاهدات تكراري

 88/0 30/19 ± 49/3 38/19 ± 51/3 قبل از مداخله

 هاي شغلي مهارت 029/0 21 ± 61/3 24/19 ± 59/5 پس از مداخله

 016/0 20/21 ± 95/4 32/19 ± 09/4  ماه پس از مداخله2

  013/0 98/0  واريانس بامشاهدات تكراريآزمون آناليز

ـاليز واريـانس بـا مـشاهدات     **.           مستقل محاسبه شده استt سطح معني داري بر اساس آزمون      * سطح معني داري بر اساس آزمون آن

  . نفر مي باشد63 هر گروه تعداد نمونه ها در.  بيان شده اند"  انحراف معيار±ميانگين "داده ها بر اساس     .تكراري تعيين شده است

  

آزمون تي مستقل نشان داد ميـانگين مهـارت هـاي خـود             

 تصميم گيري و خـود حمـايتي دانـش آمـوزان در زمينـه             

داري شغلي در دو گروه، قبل از مداخلـه اخـتالف معنـي            

 )=016/0P(  ماه بعد از آموزش2 اما ،)<05/0P (شتندا

يـشتر از  داري ب گـروه آزمـون بـه طـور معنـي        اين ميانگين 

نتـايج آزمـون آنـاليز     ).3 شـماره    جدول(گروه شاهد بود    

واريانس با تكرار مـشاهدات نـشان داد كـه بـين ميـانگين             

 يـــ ـــودحمايتگيـري و خ   هاي خودتـصميم   نمره مهارت 

هـاي مختلـف در     آموزان در زمينه شـغلي در زمـان       دانش

ــاهد اخـــتالف معنـــي  شـــت دانداري وجـــود گـــروه شـ

)05/0P>.(    هـاي  آزمون ميـانگين نمـره مهـارت       اما همين

گيري و خودحمايتي دانش آموزان در زمينـه        خودتصميم

  دار  را معنـي   هاي مختلف در گروه آزمون    ي در زمان  شغل

  ).3  شمارهجدول) (=013/0P(نشان داد 

گيـري و   هاي خود تـصميم   در مورد نمره مهارت     

 آموزان در زمينه علمي توسط والـدين      خودحمايتي دانش 

مـستقل قبـل از      ، آزمـون تـي    ين دانش آمـوزان   و معلم 

 داري را نشان نداد   آموزش در دو گروه اختالف معني     

)05/0P>(، مــاه بعــد از آمــوزش ايــن اخــتالف  2 امــا 

مـستقل   همچنين آزمـون تـي    ). >05/0P( دار بود معني

نمـره قبـل از آمـوزش در دو گـروه           ايـن   نشان داد كه    

 ماه  2 اما   ،)<05/0P(نداشته است   داري  اختالف معني 

) >05/0P (شـد دار بعد از آموزش اين اخـتالف معنـي   

  ).5 و 4 شمارهولاجد(

  

  انش آموزان در زمينه هاي علمي و شغليمهارت هاي خود تصميم گيري و خود حمايتي دنمرات  مقايسه :4جدول شماره 

 متغيرها
                    گروه ها

  مراحل آزمون
 ستقلم tآزمون  گروه آزمون گروه شاهد

 61/0 95/19 ± 37/3 67/19 ± 34/3 قبل از مداخله
 مهارت هاي علمي

 012/0 91/20 ± 10/5 98/18 ± 70/3  ماه پس از مداخله2

 63/0 08/20 ± 02/3 82/19 ± 31/3 قبل از مداخله

 مهارت هاي شغلي
 037/0 72/20 ± 81/3 47/19 ± 22/3  ماه پس از مداخله2

ـاليز واريـانس بـا مـشاهدات     **.           مستقل محاسبه شده استtس آزمون  سطح معني داري بر اسا     * سطح معني داري بر اساس آزمون آن
. نفـر مـي باشـد     63تعداد نمونه ها در هـر گـروه         .  بيان شده اند   "  انحراف معيار   ±ميانگين  "داده ها بر اساس        .تكراري تعيين شده است   
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   علمي و شـغلي      هاي خود تصميم گيري و خود حمايتي دانش آموزان در زمينه         هاي    مهارت ات نمر يسهاقم :5 جدول شماره 
  

 متغيرها
                  گروه ها

 مراحل آزمون
 مستقل tآزمون  گروه آزمون گروه شاهد

 78/0 98/18 ± 37/4 80/18 ± 51/3 قبل از مداخله
 هاي علمي مهارت

 038/0 95/19 ± 60/3 65/18 ± 57/3  ماه پس از مداخله2

 52/0 61/18 ± 69/3 01/19 ± 75/3 قبل از مداخله

 هاي شغلي مهارت
 029/0  31/20 ± 21/4 84/18 ± 66/3  ماه پس از مداخله2

ـاليز واريـانس بـا مـشاهدات     **.           مستقل محاسبه شده استt سطح معني داري بر اساس آزمون      * سطح معني داري بر اساس آزمون آن
  . نفر مي باشد63تعداد نمونه ها در هر گروه .  بيان شده اند"  انحراف معيار±ميانگين "داده ها بر اساس     .ستتكراري تعيين شده ا

  

  :بحث
بــا توجــه بــه نتــايج بدســت آمــده از پــژوهش  

  در ارتباط با ارزشـيابي برنامـه جـرات آمـوزي بـر             حاضر  

ــارت ــصميم مهـ ــاي خودتـ ــود هـ ــري و خـ ــايتي گيـ   حمـ

ــش ــي دان ــوزان م ــوان اآم ــه  ت ــود ك ــان نم ــه اذع   ينگون

 و  گيـري هاي خودتـصميم  آموزي، مهارت هاي جرات برنامه

اي قابـل قبـول     آموزان را بـه درجـه     حمايتي دانش خود

در آمـوزان را  كـه دانـش    طـوري دهنـد، بـه   افزايش مي 

و آنان را در كنترل مديريت مشكالت خود ياري داده 

  . سازندفع آن مشكالت توانمند ميو ر

- جـرأت  هـاي آمـوزش برنامـه  ه در ايـن مطالعـ  

آمـوزان  مندي در دانـش جرأت افزايش ورزي موجب

 همـسويي    و همكاران  د كه با مطالعات محرابي زاده     ش

  ورزي ارتقـــاء آمـــوزش برنامـــه جـــرات ).18( دارد

 سازگارانه، بروز رفتارهاي رواني،نفس، بهداشتعزت

 اجتماعي اضطراب كاهش و مخرب رفتارهاي كنترل

 هـا كمبـود  امهــــ ايـن برن  .را بـدنبال دارد آمـوزان  دانـش 

 مـشكالت  بـا  كه را آموزانيدانش اجتماعي هايمهارت

 همراه هستند، درس محيط كالس با سازش در شماربي

 را اجتمـاعي  سـازگاري  در نتيجـه  و نمايـد مـي  را رفـع 

 در يتوانـاي  افـزايش  ايـن،  بـر  افـزون  .دهنـد مـي  افزايش

 حـل  در يتوانـاي  يارتقـا  حمـايتي، گيري و خـود تصميم

 افـزايش  و نقادانه و خالقانه تفكر افزايش توانائي مسئله،

  ردي ازـف ميان روابط در سازنده و مؤثر ارتباط برقراري

  
 منجر كه هستند ورزيجرأت آموزش مطلوب پيامدهاي

 در اينكـه،  مهمتـر  .شوندسازگارانه مي رفتارهاي بروز به

 ي،همـدل  خودآگـاهي،  بــر ورزيجـرأت  هـاي شـيوه 

 بـا  مقابلـه  و هيجانـات  بـا  مقابله يپذيري، توانايمسئوليت

نيـز   هـا توانمندي اين ارتقاي كه شودمي كيدتا هااسترس

 ).19-23( گـردد سـازگارانه مـي   رفتارهاي افزايش سبب

تـوان اسـتنباط كـرد و بـا         آنچه كـه از ايـن مطالعـات مـي         

هـاي    توانمنـدي  لعه حاضر نيز همسويي دارد، ارتقاي     مطا

را هاي تفكر خالق در حـل مـسائل         هارتي در زمينه  خودم

ــراه دارد  ــه هم ــارت . ب ــن مه ــش  اي ــا دان ــوزان را در ه آم

د و آنـان را در      نده هاي پيش رو ياري مي    مديريت برنامه 

ــون     ــاتر رهنم ــتوارتر و توان ــدگي اس ــداف زن   انتخــاب اه

  .دنسازمي

Salvatore and Laura  اي تحــت  در مطالعــه

آمـوزان  ورزي بـراي دانـش    اتآموزش برنامه جر  «عنوان  

ــا   ــاطع در ايتالي ــر ق ــا حــضور  » غي ــوز 18كــه ب ــش آم  دان

انجام گرفته بود، نـشان    )  دختر 14 پسر و    4(دبيرستاني  

ورزي موجب افـزايش   كه آموزش برنامه جرات    ندداد

نفـس و در نتيجـه افـزايش        گيـري، عـزت   تـصميم  خود

ايـن يافتـه هـا بـا        ). 23(شود  آموزان مي قاطعيت دانش 

 ،قاطعيت. همسوي دارد تايج حاصل از مطالعه حاضر      ن

شدن فرد و بويژه    اي تاثيرگذار بر روند اجتماعي    مولفه

ــت و الزم ا   ــواني اس ــنين نوج ــران در س ــا  دخت ــت ت   س
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دهنـده در دوران دبيرسـتان       ارتقـا    هاي حمـايتي و   برنامه

ريــزان بيــشتر مــورد توجــه و تاكيــد قــرار گيرنــد و برنامــه

وس پرورشي به ايـن مقولـه توجـه    آموزشي در تدوين در   

بيشتري داشته باشند تا عالوه بر آموزش، فرايند پـرورش          

ــدهاي خودح   ــق و فراينــ ــات و عالئــ ــايتي و روحيــ مــ

 چــرا كــه ايــن دوران گيــري حاصــل گــردد،خودتــصميم

دوراني اسـت تاثيرگـذار در انتخـاب سرنوشـت و آينـده             

اكنـون   آنچه كه هـم   ، آنها است  ايكاري و زندگي حرفه   

هاي آموزشي ما جاي خالي آن بـشدت احـساس          در نظام 

آموزي، هاي جراتآموزش و توجه به برنامه. گرددمي

ارتقاء عزت نفس را كه حاصل از ارزشمندي نوجوان         

بدنبال توجه به خود و حمايت از خـود اسـت، بـدنبال            

ارزشـيابي  «پژوهشي تحت عنـوان      Lin. خواهد داشت 

 68با مشاركت   » ورزي در بيماران رواني   برنامه جرات 

 40(و شـاهد    )  نفر 28(بيمار در قالب دو گروه آزمون       

 بار در هفته 2ن كه گروه آزمو   بطوري ،انجام داد ) نفر

ــار  ( ــر بــ ــاعت2هــ ــي ) ســ ــه  4، طــ ــه، برنامــ    هفتــ

ود، را  آموزي كه توسط پژوهشگر تنظيم شده ب      جرات

تـه و هـر      بار در هف   2 نيز   مطالعه حاضر . آموزش ديدند 

ــار  ــي  45ب ــه، در ط ــه 4 دقيق ــد  هفت ــام ش ــاعت . انج س

 كمتر  Linآموزشي مطالعه حاضر در مقايسه با مطالعه        

است زيرا گروه مطالعه دانش آموزان بـوده و اجـراي           

يي آاي به نظر مناسب و داراي كار دقيقه45هاي برنامه

  هاي تحليل داده  تجزيه وLin در مطالعه . استباالتري

ــع ــجم ــل،    آوري ش ــاهد قب ــون و ش ــروه آزم ده در گ

 ماه بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه       1بالفاصله و   

نفـس نـشان    ورزي، اضطراب اجتماعي و عـزت     جرات

 مـاه   1ورزي گـروه آزمـون بالفاصـله و         داد كه جرات  

نتـايج حاصـله از     ). 24(بعد از مداخلـه افـزايش يافـت         

   هــــايمطالعـــه مــــذكور نــــشان از اهميــــت برنامــــه 

كــه حتــي در بيمــاران   بطــوريآمــوزي اســت،راتجــ

هـاي رفتـاري گرديـده      رواني نيز منجر به ارتقـا مولفـه       

ــان ســنين   . اســت آنچــه كــه مــسلم اســت نيــاز نوجوان

دبيرستان به درك و حمايت از طرف خانواده، مدرسه 

گيري شخـصيت و رفتارهـاي   و جامعه است تا با شكل    

. نــداجتمـاعي، آمــاده حــضور در محـيط اجتمــاع گرد  

تواند به ايـن    آموزي تدبيري است كه مي    برنامه جرات 

.  كمك شاياني نمايـد    آنان آميزفرايند و گذر موفقيت   

طبيعتاً با به ثمر نشـستن ايـن برنامـه، فراينـدهايي نظيـر            

تفكر خالق و نقادانه، قدرت حل مساله و ارتقا، عزت          

گردنـد و آنهـا را در       آموزان تسهيل مي  نفس در دانش  

. هـاي مهــم زنـدگي يــاري خواهنــد داد  يگيــرتـصميم 

آنچه كه در پـژوهش حاضـر نمايـان گرديـده، بهبـود             

ــصميم ــوده كــه  فراينــد خودت ــري و خودحمــايتي ب گي

  .آموز را بدنبال داشته استتوانمندي دانش

ــوان در مطالعــه ــه«اي كيفــي تحــت عن ي تجرب

گيـري  تصميمدانشجويان ناتوان و اهميت مهارت خود     

 دانـشجو   34با مشاركت   » مي باالتر هاي عل در موقعيت 

 درصد  47 درصد خانم و     53سال كه   18-  48بين سنين 

گيري به عنـوان   مولفه خودتصميم  نشان داد آقا بودند،   

ه امري ضروري در موفقيت تحصيالت آكادميك بود      

موفقيــت در ايــن  مــضامين بعــدي اســت، همچنــين از

). 25(آگـاهي بـود     مهارت حـل مـساله و خـود       مطالعه  

ــ ــني   مطالع ــروه س ــر روي گ ــر ب ــال و در 16ه حاض    س

همـسو بـا   دانش آموزان انجام پـذيرفت كـه نتـايج آن     

. )5(مــي باشــد  Getzel  Thoma and مطالعــه نتــايج

ـــمه ــودــ ــصميمارت خ ــراي   ت ــايي ب ــنگ بن ــري س گي

. هاي ديگر نظير حل مساله و خودآگاهي است    مهارت

در سنين نوجواني وقتي فردي در چارچوب منسجم و         

گيري صحيح برسـد، طبعـاً      دلي به بلوغ در تصميم    مست

ــدنبال     ــود را ب ــغلي خ ــاعي و ش ــده اجتم ــت آين موفقي

آمـوز و  لـذا توجـه بـه اسـتقالل دانـش       . خواهد داشـت  

كمك به نائل آمـدن وي بـه سـطوح بـاالي اسـتقالل،             

  آمــوزش برنامــه  . وظيفــه مدرســه و خــانواده اســت   

ورزي تكنيكي است كـه در ايـن زمينـه كمـك         جرات

 و نتـايج مطالعـه حاضـر گـواه ادعـاي      نده مي باشـد  كن

باشد كه معلمين و مربيان مدارس بايد با مورد فوق مي 

آموزان را در  ها، دانش گونه برنامه توجه قرار دادن اين   

هـاي حـل مـساله و تفكـر خـالق يـاري             كسب مهارت 

  .دهند



  1392 فروردين و ارديبهشت / 1، شماره 15دوره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

  

 19 

  

Wehmeyerاي با عنوان در مطالعه  و همكاران

گيـري و   تـصميم تقـاء خـود   معلمان نسبت بـه ار    تالش  «

 14- 21در گروه سـني   » ارتباط مستقيم آن با يادگيري    

هـاي  آمـوزاني كـه از مهـارت      سال، نشان دادند دانـش    

مسئله آگاهي، حل پذيري، خود مراقبتي، مسئوليت خود

گيري برخوردار بودند،   تصميمو همچنين مهارت خود   

آمــوزان ديگــر فراينــد يــادگيري در مقايــسه بــا دانــش

نكتـه ديگـر ارتبـاط مولفـه     ). 5(ري را دارا هـستند  بهتـ 

. گيري با ميزان موفقيت در يادگيري است      خودتصميم

هـاي آموزشـي طـوري تـدوين گردنـد كـه            اگر برنامه 

گيري در سنين نوجواني را     توجه به فرايند خودتصميم   

مورد لحاظ قرار دهند، طبيعتاً سطح يادگيري نيز ارتقا       

گيري فعـال اتفـاق خواهـد       خواهد يافت و در واقع ياد     

آمـوزان سـنين دبيرسـتان      با توجه به اينكه دانـش     . افتاد

دوران حساسي را بـراي آمـاده شـدن جهـت ورود بـه              

كنند، الزم است فرايند آموزش در      دانشگاه سپري مي  

كنار فرايند پرورش انجام پـذيرد تـا موفقيـت حاصـله            

  .گيرتر و پربارتر گرددچشم

 و محتــواي يروش شناســبــازنگري  مطالعــه

ي گـروه  كـه بـر رو    اي خودحمـايتي  مطالعات مداخلـه  

شان داد كـه افـراد بـا     سال انجام گرفت نـ   12- 69سني  

تحــصيالت بــاالتر از مهــارت خــود حمــايتي بيــشتري  

مطالعه حاضر نيز نـشان داد      ). 26 ( مي باشند  برخوردار

ــاالتري داشــتند، از   كــه دانــش آمــوزاني كــه معــدل ب

ــ  مهــارت ري و خــود حمــايتي هــاي خــود تــصميم گي

آموزان سنين دبيرستان دانش. باالتري برخوردار بودند

بدنبال كسب درجات بهتر و مدارج عاليتري هـستند و        

هـايي  با اين هدف خود را آماده ورود به چنين عرصـه       

هايي كه فرايند خودحمـايتي را      بالطبع برنامه . كنندمي

گيرد در اين افراد ارتقا دهد، مورد توجه آنان قرار مي   

ــان      ــراي آن ــز ب ــصيل ني ــدي تح ــشي و كارآم و اثربخ

ريـزان نظـام آموزشـي بـا        برنامـه . گـردد تر مـي  ملموس

توجه به دوران آموزشي حساس نوجوانان، مـسووليت     

هـاي توانمندســازي  خطيـري در تهيـه و تــدوين برنامـه   

 منجر به ارتقاء محور بتوانددارند كه با رويكرد مدرسه

لـذا توجـه بـه      . فراد گـردد  اي گوناگون اين ا   مهارت ه 

هـاي  هاي كارا و اثربخش در كنـار برنامـه        چنين برنامه 

  .علمي و آموزشي ديگر امري ضروري است

 توان بـــه هاي مطالعه حاضر مي    از محدوديت 

اره نمـود كـه بررسـي صـرف         گروه هدف مطالعـه اشـ     

، لذا اجـراي     است دختر دبيرستاني بوده  دانش آموزان   

آموزان پسر دبيرستاني پيشنهاد    اين مطالعه را در دانش    

همچنين با توجه به اينكه اين مطالعه بر روي         . كنيممي

آمـــوزان دختـــر جمعيـــت شـــهري و در بـــين دانـــش 

 گـردد ذيرفته است، لذا پيـشنهاد مـي  دبيرستاني انجام پ  

هـاي سـني ديگـر و همچنـين        اي در گـروه   چنين برنامه 

هـاي  مهـارت هـت تعيـين سـطوح       جمعيت روسـتايي ج   

  .گيري و خودحمايتي انجام شودميمخودتص

  

  :گيرينتيجه

نتايج حاصله از پژوهش حاضر نـشان داد اجـراي    

ــه ــرات برنام ــاي ج ــش ه ــوزي در دان ــنين  آم ــوزان س آم

گيري تصميمهاي خود دبيرستاني منجر به افزايش مهارت    

بـا توجـه بـه اينكـه سـنين          . شـود حمايتي آنـان مـي    و خود 

 دوران زنـدگي هـر      تـرين سـنين   دبيرستان يكي از حساس   

گونـه  فردي است و از طرف ديگر با توجه به ماهيت ايـن          

ها كه در عين ارزان و ايمن بودن، كارا و اثـربخش            برنامه

هـاي  را در جهت افزايش مهارت    باشند، اجراي آن  نيز مي 

حمـايتي نوجوانـان دبيرسـتاني      گيري و خـود   خود تصميم 

  .نمائيمتوصيه مي

  

  :تشكر و قدرداني

و هـا    آنمعلمـين   و  محتـرم   والدين  آموزان،  ش از دان 

تمام عزيزاني كـه در اجـراي ايـن مطالعـه پژوهـشگر را يـاري         

  .نمودند تشكر و قدرداني مي گردد
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Background and aims:  Attention to self-advocacy and self-determination skills is essential for 

student’s to be succssful in life and be preparae for decision making. This study aims to evaluate 

the efficiency of school-based assertiveness program on self-advocacy and self-determination 

skills in high school students  

Methods: In this semi-experimental study, 140 students (70 in each group) from Isfahan high 

schools were randomly selected. Demographic, Gambrill & Richey, self advocacy and self 

determination in scientific and occupation field’s questionnaires were applied in 8 sessious. Data 

were analyzed using independent t test, Anova repeated measurement and chi-square. 

Results: Chi-square test showed no significant differences in demographic variables between 

two groups (P<0.05). Repeated measurement test showed no significant differences in mean 

score of assertiveness before, after and 2 months after interention in control group (P>0.05), 

where as this test showed significant differences in trial group (P=0.002). Also the same test 

showed no significant differences in mean score of students self-advocacy and self-

determination skills in control group (P>0.05), where as this test showed significant differences 

in trial group (P<0.05). Independent sample T test showed no significant differences in mean 

score of student self-advocacy and self-determination concerning the occupatianial and 

scientific field in parents and teachers point of view 2 months after intervention, this differences 

was significant in trial group(P=0.012). 

Conclusion: Application of assertiveness program for high school students lead to promote 

students self-advocacy and self-determination skills. According to safety, inexpensive. 

Effectiveness and efficiency of theses programs, application of them are suggested for 

promoting students self-advocacy and self-determination skills of high school students. 
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