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بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر خودپنداره و خودکارآمدی در دختران دانش آموز 

 مضطرب

 3، دکتر عباس ابوالقاسمی2، دکتررضاکاظمی1نرگس نصرتی  

 چکیده

این تحقیق، بمنظور بررسی میزان اثربخشی آموزشی جرات ورزی بر خودپنداره و خودکارآمدی دانش آموزان دختر مضطرب می 

ین پژوهش از نوع طرح آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که در آن جامعه آماری شامل کلیه باشد. روش ا

در این شهر مشغول به  1331-1332منطقه یک شهر اردبیل که در سال )اول، دوم، سوم (دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

نفر از دانش آموزان مضطرب که با پرسشنامه اضطراب کتل تشخیص  22شامل نفر بود و نمونه ای 2022تحصیل بوده اند تعداد آنها 

(نفر مورد 22(نفر، و گروه کنترل )22داده شده بودند انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آموزش جرأت ورزی )

آوری، و برای تجزیه و تحلیل  مطالعه قرار گرفتند. و اطالعات از طریق پرسشنامه خودپنداره راجرز و خودکارآمدی شرر جمع

(بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش خودپنداره و  (MANOVAاطالعات از تحلیل واریانس چند متغیره 

خودکارآمدی و کاهش اضطراب با آموزش جرات ورزی رابطه معناداری دارد. بنابراین آموزش جرات ورزی به عنوان یک 

 .افزایش خودپنداره و خودکارآمدی و کاهش اضطراب دانش آموزان موثر بوده استمداخله تربیتی در 

 جرات ورزی،خود پنداره، خودکارآمدی و اضطراب: کلید واژه ها
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 مقدمه

یکی از مراحل مهم این دوران، دوره  .سالهای نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود 

یی است. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی به خصوص تعادل بین عواطف و عقل در مقابل عوامل فشارزای زندگی راهنما

و محیطی، درک ارزش وجودی خویشتن،خودآگاهی، کسب مهارت های اجتماعی الزم در دوست یابی مهم ترین نیازهای 

ا نوعی سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس، خودکارآمدی پایین و به سبب بروز مسائل خاص، این دوره، ب .نوجوان می باشد

 خودپنداره منفی همراه با اضطراب است که سبب کاهش فعالیت های طبیعی و تعامالت

پدیده ای طبیعی است و همگان آن را در وهله ای از زندگی احساس می کنند. اما هرگاه این پاسخ از 1 اجتماعی می شود. اضطراب

اتر رود در واکنش ها اختالل ایجاد کرده و جنبه های عملکردی آدمی و توانایی ادراکی، حافظه، اشتها، عملکرد حد معینی فر

 )(در این میان به نظر می رسد کمتر نوجوانی، با این حالت بنیادی )اضطراب1331، 3کنرلی(جنسی و خواب تاثیر منفی می گذارد 

اب، مؤلفه های خودکارآمدی پایین و خودپنداره منفی نقش اساسی در برانگیختگی بیگانه باشد. اما عالوه بر اثرات مخرب اضطر

اضطراب ایفا می کنند که طرحواره های غلط، عزت نفس پایین، عدم مهارت های اجتماعی، عدم مهارت های مقابله ای و افکار و 

ت تحصیلی آنها می شود. از نگاه فرض های غلط به نحوی خودکارآمدی و خودپنداره دانش آموزان را مختل و باعث اف

روانشناسان قسمت عمده ویژگی های شخصیتی، منش و خصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری که از خود در ذهن دارد یعنی 

(. خودپنداره به معنای 1301؛ نقل از احمدی، گروسی فرشی و شیخ علیزاده  1303 4، میشل2خودپنداره وی بستگی دارد )گرینبرگ

(. در جریان پژوهشی مشاهده شده است که هیجانات مثبتی 1331اک و برداشتی است که فرد از خود دارد)بیابانگرد، نگرش، ادر

چون لذت، افتخار و سربلندی روابط مثبتی با خودپنداره و هیجانات منفی چون اضطراب و عصبانیت رابطه منفی با خودپنداره نشان 

 رآمدی نیز مانند خودپنداره یکی از مولفه هایی است که . خودکا)2212و همکاران ؛ 9 گتز(می دهند 

در شرایط استرس زا می تواند تحت تاثیر قرار گیرد. باورهای خودکارآمدی بعنوان عاملی موثر در نظم دهی انگیزش، هدایت رفتار 

خودکارآمدی، درجه  ). 7،1330والتر 1331;، 6انسان، کنار آمدن با موقعیت های اضطراب و استرس زا شناخته شده است )بندورا 

ای از تسلط فرد در مورد توانایی اش برای انجام فعالیت های خاص می باشد تئوری خودکارآمدی بندورا به نقش اعتماد و اطمینان 

ی . در پژوهشهای متعدد) 2222بندورا و آدامز،(و عزت نفس فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته از وی تاکید دارد 

(، در تحقیقی اثر بخشی راهبردهای 2222) 8نشان داده شده بین اضطراب و خودکارآمدی رابطه وجود دارد. آکنبی و اگوواندکان

                                                           
1 -Axiety 
2 -Kennerly 
3 - Green berg 
4 - Mishell 
5 - Goetz 
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7 - walteers 
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 خودکارآمدی را بعنوان روش های کاهش اضطراب مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد شرکت کنندگانی که آموزش

شان گروه کنترل بهبودی معنی داری در عملکرد تحصیلی خودکارآمدی را دیدند نسبت به شرکت کنندگان 

از سوی دیگر از راهکارهای مهم برای کمک به دانش آموزان مضطرب برای اینکه بتوانند از این متغیرهای  .دیده شده است

وزش جرأت بنحو احسن استفاده ببرند و همچنین برای یک زندگی مطلوب آماده شوند آم )کارآمدی و خودپنداره(روانشناختی 

و در شکوفایی استعدادها  )2221و همکاران، 1 3لین(جرأت ورزی قلب رفتار میان فردی و کلید روابط انسانی است  .ورزی است

جرأت ورزی را  )1333( 3( بطوری که آلبرتی و آمونز1301و رشد خالقیت دانش آموزان نقشی موثر را ایفا می کند )حکمتی، 

 .ن فردی تعریف می کند مهارت در برقراری ارتباط میا

افراد با برنامه آموزش جرأت ورزی به بهبود عقاید و رفتارهای جرأتمندانه، ابراز بیان با قاطعیت، برقراری ارتباط، تخلیه هیجانی 

برسند. اثر بخشی آموزش جرأت ورزی بر روی  "خود اعتمادی"واحساس خودارزشی می توانند با دیدی بهتر به خود نگریسته، به 

پژوهش ها نشان داده اند که آموزش جرأت ورزی به بهبود ابراز وجود، عزت نفس،  .طراب دارای سوابق گسترده استاض

(. بر اساس 2221لین و همکاران، (تعامالت میان فردی و مهارتهای ارتباطی می انجامد و اضطراب اجتماعی را کاهش می دهد 

هی از دانش آموزان و دانشجویانی که از اضطراب باال وکم جرأتی رنج می ( روی گرو2223) 2نتایج پژوهش های نوتا و سورسی 

بردند، نشان داده است که تأثیر آموزش جرأت ورزی های آزمایشی نسبت به گروه های شاهد بیشتر بوده و سبب کاهش اضطراب 

یر آموزش جرات ورزی بر ( در پژوهشی تحت عنوان تاث1301و افزایش جرأت ورزی شده است. همچنین رحیمی و همکاران )

مهارت اجتماعی و اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که آموزش جرات ورزی باعث افزایش 

 مهارت اجتماعی، ابراز وجود و کاهش اضطراب اجتماعی می شود 
 روش :

باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی می 

 می باشد. 31-32آموزان دختر مقطع راهنمایی) پایه های اول، دوم و سوم( منطقه یک شهراردبیل سال تحصیلی

مدرسه راهنمایی دخترانه  30روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت تصادفی در دو مرحله به شرح زیر صورت گرفت: از میان 

نفر از دانش آموزان دارای اضطراب را از طریق اجرای آزمون کتل شناسایی  12مدرسه انتخاب و سپس تعداد  3اردبیل،  سطح شهر

گروه کنترل )بیست نفر( جایگزین  -3گروه آموزشی جرأت ورزی )بیست نفر(  -1گروه:  2و در مرحله دوم بصورت تصادفی در 

( ولی در این پژوهش برای 1301نفر برای هرگروه توصیه شده است )دالور،  11شدند. و حداقل حجم نمونه درروشهای آزمایشی
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نفر انتخاب شد. و جهت جمع آوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. که  22افزایش اعتبار بیرونی در هر گروه 

 عبارتند از:

 پرسشنامه اضطراب کتل: -لفا

آیتم دارد و آزمودنی به  12راب از مقیاس اضطراب کتل استفاده می شود. این پرسشنامه دراین تحقیق برای اندازه گیری میزان اضط

اضطراب آشکار را و کل سواالت  12تا  21اضطراب پنهان و  22تا  1این آیتم ها بر اساس سه گزینه پاسخ می دهد و آیتم های 

 02/2مون از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (، میزان پایایی این آز1302اضطراب کلی را می سنجد. در مطالعۀ فرجی )

و  21/2گزارش کرده است. برای سنجش پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده شده است که به ترتیب 

 به دست آمده است.  21/2برآورد شده است. همچنین روایی آزمون  11/2

 پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر -ب

ماده دارد و آزمودنی به هر ماده  13( ساخته شده است، 1331ارآمدی، توسط شرر و آدامز ) به نقل از براتی بختیاری، مقیاس خودک

بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای )کامال مخالفم یک امتیاز تا کامال موافقم پنج امتیاز( به هر آیتم پاسخ می دهد. براتی بختیاری، 

 گزارش کرده است.  33/2و  33/2پایایی بازآزمایی این مقیاس به ترتیب  (، ضرایب آلفای کرونباخ و1331)

 ج( مقیاس خودپنداره راجرز

صفت دارد، که متضاد هر صفت در مقابل آن گذاشته شده  21این پرسشنامه دو فرم الف و ب دارد . آزمون خودپنداره راجرز 

ه شامل نگرش، ادراک و برداشتی است که شخص از خود دارد. نمره گذاری شده است. خودپندار 3تا  1است و برای هر صفت از 

و  01/2به باالتر را شامل می شود. پایایی آن از طریق روش کرونباخ  3و خودپنداره منفی نمره  3-2خودپنداره مثبت و عادی نمره 

 (.1301به دست آمده است )میهن دوست،  03/2از طریق تصنیف 

دقیقه ای و به صورت هفتگی برای گروه آزمایش برگزار  60جلسه  8زشی که در خالصه ی جلسات آمو جلسات آموزشی:

 گردید به شرح زیر می باشد:

: آشنایی با دانش آموزان و توضیح درباره اهداف پژوهش، تعریف و بیان ضرورت جرأت ورزی و فواید آن در جلسه اول

  .زندگی روزمره 

 ر موقعیت های مختلف: بیان احساسات و چگونگی ابراز آن دجلسه دوم

 : حق تغییر کردنجلسه سوم

 : آموزش کنترل خشمجلسه چهارم

 : بحث و تبادل در خصوص آموزش ابراز خشم جلسه پنجم

 : رد کردن درخواست های غیرمنطقی دیگران جلسه ششم
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 : برخورد مناسب و مؤثر با انتقادجلسه هفتم

 : مروری بر مطالب هفت جلسهجلسه هشتم

بالفاصله پس از پایان مداخله آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون )پرسش نامه خودکارآمدی، اضطراب و :  مرحله پس آزمون

ماه مجدداً توسط آزمون های مذکور  1خودپنداره( گرفته شد و در نهایت در دوره پیگیری، تغییرات رفتاری آزمودنی ها پس از 

 سنجیده شدند.

 یافته های پژوهش

راف معیار خودپنداره در بین گروه های مورد مطالعهمیانگین و انح 1جدول   

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

22/30 کنترل پیش آزمون خود واقعی  21/3  

31/33 کنترل پس آزمون  12/0  

11/33 آزمایش پیش آزمون  33/0  

21/112 آزمایش پس آزمون  23/12  

13/31 کنترل پیش آزمون خود آرمانی  13/3  

آزمون کنترل پس  11/33  11/0  

22/32 آزمایش پیش آزمون  22/3  

11/112 آزمایش پس آزمون  33/13  

03/01 کنترل پیش آزمون خودپنداره  11/0  

11/02 کنترل پس آزمون  23/3  

22/01 آزمایش پیش آزمون  03/3  

23/123 آزمایش پس آزمون  11/12  

نمونه های  و خودپنداره در نمونه های پس آزمون گروه آزمایش بیش از طبق یافته های پژوهش میانگین خود واقعی، خود آرمانی

.تگروه های پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و همچنین بیش از میانگین نمونه های پیش آزمون گروه آزمایش اس  

میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی در بین گروه های مورد مطالعه 3جدول  

راف معیارانح میانگین گروه متغیر  

12/20 کنترل پیش آزمون   13/1  
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خودکارآمدی   

12/20 کنترل پس آزمون  13/1  

31/23 آزمایش پیش آزمون  33/3  

21/32 آزمایش پس آزمون  30/3  

است، این میانگین در گروه کنترل پس  12/20طبق یافته های پژوهش میانگین خودکارآمدی گروه کنترل در پیش آزمون برابر 

و  31/23است. اما در گروه آزمایش در بین نمونه های پیش آزمون گروه آزمایش میانگین خودکارآمدی برابر  12/20رابر آزمون ب

 است 21/32در بین نمونه های پس آزمون گروه آزمایش برابر 

نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره خودپنداره و خودکارآمدی 2جدول  

F df مقدار نام آزمون  فرضیه   dfخطا P  مجذور اتا 

320/2 اثر پیالیی مدل   12/1  1 11 222/2  330/2  

222/2 المبدا ویلکز  12/1  1 11 222/2  330/2  

12/13 اثر هتلینگ  12/1  1 11 222/2  330/2  

12/13 بزرگترین ریشه خطا  12/1  1 11 222/2  330/2  

321/2 اثر پیالیی گروه  22/3  1 11 222/2  232/2  

ا ویلکزالمبد  311/2  22/3  1 11 222/2  232/2  

113/2 اثر هتلینگ  22/3  1 11 222/2  232/2  

113/2 بزرگترین ریشه خطا  22/3  1 11 222/2  232/2  

ری وجود نتایج نشان می دهد که در گروههای مورد مطالعه حداقل از نظر یکی ار متغیرهای وابسته تفاوت معنی دا 3طبق جدول 

>p 221/2دارد ) )  ،22/3 F= = المبدای ویلکز(. 311/2،   

مدینتایج آزمون تحلیل واریانس سه متغیره )مانوا( بر روی متغیر خودپنداره و خودکارآ 4جدول   

 متغیر وابسته 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F P اتا 

 مدل

13/132022 خودواقعی  1 10/3  222/2  321/2  

22/3 1 133131 خود آرمانی  222/2  322/2  

دارهخودپن  13/231213  1 12/3  222/2  321/2  

32/101222 خودکارآمدی  1 20/3233  221/2  311/2  
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 گروه

23/201 خودواقعی  1 30/12  222/2  121/2  

22/321 خود آرمانی  1 23/11  222/2  113/2  

03/1122 خودپنداره  1 23/11  221/2  232/2  

22/1220 خودکارآمدی  1 23/3  221/2  123/2  

 خطا

03/1230 خودواقعی  11    

03/1331 خود آرمانی  11    

21/12131 خودپنداره  11    

11/1211 خودکارآمدی  11    

نتایج نشان می دهد بین میانگین نمرات خود واقعی، خودآرمانی و خود پنداره در بین گروه پیش آزمون و پس  1طبق نتایج جدول 

 (.>p 221/2آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد )

 مطالعهجهت تعیین اختالف میانگین خودپنداره و خودکارآمدی در گروه های مورد  LSDنتایج آزمون تعقیبی  1لجدو

 سطح معنی داری (i-jاختالف میانگین ) (jگروه) (iگروه) متغیر

-23/1 کنترل پس آزمون کنترل پیش آزمون خودپنداره  210/2  

-21/2 آزمایش پیش آزمون  211/2  

مونآزمایش پس آز  -12/12* 221/2  

00/1 آزمایش پیش آزمون کنترل پس آزمون  213/2  

221/2 *21/23- آزمایش پس آزمون  

221/2 *11/23- آزمایش پس آزمون آزمایش پیش آزمون  

222/2 کنترل پس آزمون کنترل پیش آزمون خودکارآمدی  1 

12/2 آزمایش پیش آزمون  322/2  

122/2 *13/12- آزمایش پس آزمون  

12/2 آزمایش پیش آزمون کنترل پس آزمون  322/2  

221/2 *13/12- آزمایش پس آزمون  

221/2 *13/23- آزمایش پس آزمون آزمایش پیش آزمون  
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 (. * P<0.01) 

نتایج نشان می دهد که بین خود پنداره کنترل پیش آزمون با آزمایش پس آزمون، کنترل پس آزمون با آزمایش پس  1در جدول 

 زمون و بین خودپنداره آزمایش پیش آزمون با آزمایش پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.آ

 بحث و نتیجه گیری:

آموزان مضطرب صورت گرفت. ورزی بر خود پنداره و خودکارآمدی دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش جرأت

آموزان مضطرب دارد و موجب افزایش معناداری بر خودپنداره دانشورزی تأثیر نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش جرأت

شود آن می 010/P آموزان شد. بنابراین فرضیه اول . همچنین این آموزش موجب افزایش خود واقعی و خود آرمانی دانش

( 1300(، بحری )1301، رحیمی و همکاران )(2223های نوتا و سورسی )پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. این یافته با نتایج پژوهش

ورزی بر ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش جرأت1303( همخوانی داست. رحیمی و همکاران )1332و پرتو )

های ورزی موجب کاهش اضطراب و افزایش مهارتهای اجتماعی، نشان دادند که آموزش جرأتاضطراب اجتماعی و مهارت

وزی مهارت برقراری ه آزمایشی شده بود.در خصوص تبیین نتیجه به دست آمده، باید گفت که از سویی جرأتاجتماعی در گرو

ورزی به بهبود عقاید و رفتارهای جرأتمندانه، ابراز بیان با قاطعیت، برقراری ارتباط ارتباط میان فردی است و افراد با آموزش جرأت

ورزی با (. بنابراین آموزش جرأت2223؛ نوتا و سورس، 2221رسند )لین و همکاران، مؤثر، تخلیه هیجانی و احساس ارزشمندی می

شود. بعالوه باید عنوان نمود که طبق دیدگاه ای از عقاید مثبت در فرد باعث افزایش خودپنداره او میتقویت کردن مجموعه

تواند هوشیار شود و با ساختار خویشتن که میای است پدیدارشناسی اضطراب، واکنش ارگانیزم بر ادراک نیمه هوشیار تجربه

شود که این کند و موجب ناهمخوانی بین خویشتن و تجربه میناهمخوان گردد، بنابراین تغییری را بر خودپنداره فرد تحمیل می

تواند با (. بنابراین افزایش خودپنداره می1332آید )جوادی وکریمی، ناهمخوانی به صورت یک منبع تنش و اضطراب در می

همخوان کردن خویشتن و تجربه، موجب کاهش اضطراب شود.همچنین یافته های دیگر پژوهش نشان داد که آموزش 

گیرد آموزان دارد و این فرضیه پژوهش مورد تأیید قررا میورزی تأثیر معناداری بر افزایش خودکارآمدی دانشجرأت

 010/P ( 1332( و پرتو )2223(، کپران )1300(، بحرینی )2221های لین و همکاران )پژوهشهای . این نتیجه با یافته

( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر آموزش جرات ورزی به روش مشاوره گروهی بر عزت نفس دانش 1300همخوانی دارد. بحری )

ته ها نشان داد که بین گروههای آزمایشی و نتایج و یاف .نفر کنترل تقسیم شدند  32نفر و  32آموزان دختر انجام داد. دو گروه؛ 

بنابراین  .کنترل تفاوت وجود دارد که همۀ این تفاوتها ناشی از متغیر مستقل، یعنی آموزشی، است که پژوهشگر اعمال کرده است

زی ور( در پژوهشی مبنی بر تأثیر آموزش جرأت2221آموزش جرات ورزی موجب افزایش عزت نفس می شود.لین و همکاران )

شود. ورزی موجب افزایش خودکارآمدی میبر افزایش خودکارآمدی )همبسته عزت نفس( نشان دادند که آموزش جرأت

( طی پژوهشی به بررسی نقش جرات ورزی بر حل مساله و خودکارآمدی در سالمت روان دانش آموزان 1332همچنین پرتو )

مساله پیش بینی مستقیم و غیر مستقیم سالمت روان بودند. ابراز وجود پرداخت. نتایج پژوهش ها نشان داد که خودکارآمدی و حل 
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بر رابطه بین خودکارآمدی و حل مساله با سالمت روان اعمال شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ابراز وجود 

فته باید عنوان کرد که از سویی واسطه ارتباط بین خودکارآمدی و حل مساله با سالمت روان است. در خصوص تبیین این یا

سازد به نفع خویش عمل کند و بدون هرگونه اضطراب روی پاهای خود بایستد و ورزی رفتاری است که فرد را قادر میجرأت

ها و های شخصی از توانایی( و از سوی دیگر خودکارآمدی شامل ارزیابی1333احساسات خود را ابراز کند )ثابتی، شهنی ییالق؛ 

ها و ورزی با تأثیر بر توانایی(؛ بنابراین آموزش جرأت1302های خود برای انجام کاری یا رسیدن به هدفی است )راثی، تگیشایس

کوشند و ( افرادی که خودکارآمدی باال دارند، می1333شود. بعالوه، طبق نظر بندورا )های فرد، موجب افزایش آن میشایستگی

 کنند.هراسند، بنابراین اضطراب کمتری را تجربه میشتری بر امور داشته و از رویدادها نمیشوند و کنترل بیبیشتر موفق می

 منابع
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