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چکیده
اين تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجويان پزشکی انجام شد.
طرح پژوهش به صورت نیمه آزمايشی با پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل انجام شد .نمونهگیری
به روش در دسترس صورت گرفت .گروه آزمايش شامل  11دانشجوی ترم دوم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی کردستان بود 11 .دانشجوی ترم دوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که سابقه شرکت
درکالسهای آموزش جرأتمندی را نداشتند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند .همچنین در
گروه آزمايش  54مرد و  05زن و در گروه کنترل  01مرد و  01زن شرکت داشتند .اين دو گروه از
لحاظ سن ،وضعیت اجتماعی اقتصادی ،عدم ابتال به بیماریهای حاد جسمانی و روانی و ساير
متغییرهای مورد نظر در پژوهش کامالً همتاسازی شده بودند .در گروه آزمايش مهارت جرأتمندی به
مدت  9هفته آموزش داده شد اما گروه کنترل مداخلهای دريافت نکرده بودند .قبل و بعد از مداخله هر
دو گروه مورد ارزيابی با پرسشنامه مفهوم خويشتن بک قرار گرفتند .جهت تجزيه و تحلیل دادهها از
آزمون تحلیل کوواريانس استفاده شد .نتايج نشان داد که میانگین نمره پیش آزمون در دو گروه مشابه
* دانشجوی دکترای روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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بود .اما میان گروه آزمايش و کنترل از لحاظ خودپنداره تفاوت معنیداری وجود داشت .میانگین
خودپنداره گروه آزمايش نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل به طور معنیداری باالتر بوده است
( .)p>1/115اين يافته ،نشاندهنده اين است که آموزش مهارتهای زندگی بهطور معنیداری
خودپنداره را افزايش میدهد .آموزش مهارت جرأتمندی بر بهبود خودپنداره تأثیر مثبت دارد.
بنابراين،آموزش کوتاه مدت مهارت جرأتمندی در دانشگاهها و مدارس توصیه میگردد.

کلید واژگان :جرأتمندی ،خودپنداره ،دانشجويان.

مقدمه
يکی از عواملی که میتواند بر سالمت روان اثر گذارد ،خودپنداره 5فرد است .از نظر
راجرز 0خودپنداره آن تصوير کلی است که فرد از خود دارد که اين تصوير از طريق روابط
اجتماعی کسب میشود ،در واقع به عقیدهی راجرز ،فرد با تعاملهايی که با اطرافیانش در
محیط دارد و ارزيابیهايی که سايرين در مورد او میکنند به مفهومی از خويشتن میرسد که
همان خودپنداره است (ديباجنیا.)5039 ،
ساختار خودپنداره همان گونه که بسیاری از پژوهشگران اﻇهار داشتهاند شامل ،خود واقعی
(ديدگاه فرد از آنﭽه واقعا هست) و خود ايدهآل( 0تصور فرد از آنﭽه دوست دارد در آينده
بشود) است .هر چه اختالف بین اين دو کمتر باشد فرد از لحاظ روانی در وضع مﻄلوبتری
به سر میبرد .خويشتن پنداری عبارت است از تصور و پنداری که فرد درباره کل وجود خود
دارد .اين تصور و پندار ،تمام ابعاد جسمانی ،ذهنی ،اجتماعی ،عاطفی و اخالقی را در بر
میگیرد .تصور انسان در هر يک از زمینههای فوق ،رفتار معین و مشخص را موجب میگردد
(شفیع آبادی.)5039 ،
خودپنداره هر فردی حاالت وی را کنترل میکند (استوك و اسپورر .)0110 ،9خودپندارهی
مثبت با سالمت روانی وموفقیت تحصیلی فرد رابﻄهی مثبت دارد (مارش ،پارادا و آيوت،1
self-concept
Rogers
ego- ideal
Stucke & Sporer
Marsh, Parada, & Ayotte
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0119؛ چوی0111 ،5؛ و رين و کانینگام .)0113 ،0خودپنداره عالوه بر توانايی تفکر در مورد
نگرشها و عملکردها ،توانايی تفکر در مورد آنﭽه که احتمال دارد فرد در يک شرايط مشخص
انجام دهد را نیز در بر میگیرد (بلیکمر ،اودن ،چادهری و فريث.)0116 ،0
مهارتهای زندگی مجموعهای ازمهارتها و توانمندیها هستند که فرد را برای مقابلهی
مؤثر و پرداختن به کشمکشها و موقعیتهای دشوار زندگی ياری میکنند .اين توانايیها فرد
را قادر میسازد تا در ارتباط با ساير انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه
عمل کرده و سالمت روانی خود را تأمین کند .آموزش مهارتهايی که بتواند روابط بین فردی
را بهبود بخشیده و مهارتهای اجتمـاعی را ارتقـاء دهـد ،شـیوهای مؤثر و کارآمد در بهبود
سالمت روانشناختی خواهد بود .مﻄالعاتی در زمینه تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر
شايستگی اجتماعی ،سازگاری و کاهش عاليم و ناهنجاریهای رفتاری انجام شده که اين
مﻄالعات بیانگر اين است که مهارتهای شناختی حل مسئله را میتوان در گروههای کوچک
آموزش داد که در بیشتر موارد سبب ارتقای عملکرد در موقعیتهای مختلف تحصیلی و
زندگی میشود .همچنین موجب ارتقاء نگرش افراد نسبت به توانايیهايشان به ويژه توانايی
تحصیلی و در نتیجه افزايش پیشرفت تحصیلی آنان میگردد (روزنهان و سلیگمن ،5434 ،9به
نقل از زراعت و غفوريان.)5033 ،
برنامهی جرأتآموزی برای بهبود باورها و رفتار جرأتمندانه فرد طراحی شده است که
میتواند به فرد کمک کند که چگونگی ديدش نسبت به خود را عوض کند و به اعتماد به
نفس و ارتباطات بین فردی و بهزيستی فردی دست يابد (لین ،شیهان ،چانگ ،الی ،وانگ و
همکاران .)0119 ،1محمودی و همکاران نیز پژوهشی درباره تأثیر آموزش قاطعیت بر میزان
اضﻄراب و جـرأتورزی دانــشجويان پرســتاری انجــام دادنــد و دريافتنـد کـه ايـن
آمـوزشهـا موجـب کــاهش میــزان اضــﻄراب آشــکار و پنهــان دانــشجويان و ارتقای
سالمت آنان میشود (محمودی ،عظیمی و ضرغامی .)5030 ،همسو با اين نتايج ،صـبحی و
Choi
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رجبی نیز در مﻄالعه خود به اين نتیجه رسیدند کـه آمــوزش برقــراری ارتبــاط مــؤثر
بــراساس برنامــههــای آموزش مهارتهای زنـدگی مـیتوانـد ارتقـای سـالمت عمومی را
به همراه داشته باشد (صبحی و رجبی.)0151،5
بسیاری از مشکالت تحصیلی دانشجويان از جمله افت تحصیلی ،ترك تحصیل و رفتارهای
ناسازگارانه ،ناشی از وضعیت روانی نامساعد و تصورات منفی آنها نسبت به خود است.
اينکه فرد چه تصوری درباره خود و استعدادها و توانايیها و کارآمدی خويش دارد در تعیین
هدف و میزان موفقیت و شکست او مؤثر است (لﻄف آبادی .)5039 ،يکی از گروههای مهم
در هر کشوری دانشجويان هستند که نقش مهمی در ساختن آينده و تعلیم و تربیت و تعالی
کشورها ايفا میکنند .در حالی که حضور در دانشگاه برای عده کثیری از دانشجويان تجارب
مثبتی به همراه دارد ،برای برخی ديگر در مسايل تحصیلی از قبیل آزمونها ،مقاالت ،ارائه
مﻄالب و غیره با تجربه تنیدگی همراه است .بیترديد تجربه تنیدگی ناشی از مسائل تحصیلی،
تأثیر منفی بر بهزيستی ذهنی ،روانشناختی و جسمانی دانشجويان را به همراه دارد (فراهانی و
شکری ،گراوند و دانشورپور.)5036 ،
در اين راستا آموزش مدون مهارتهای زندگی ،در قالب واحد درسی  0واحدی و طی 0
ترم متوالی از سال  5039در دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارائه میگردد .در صورتی که
آموزش مهارت جرأتمندی به عنوان يکی از مهارتهای اساسی زندگی در بهبود خودپنداره و
درنتیجه سالمت روانی مؤثر باشد میتوان با يک روش نسبتا آسان و کم هزينه به بهداشت
روانی دانشجويان کمک کرد .اين تحقیق بر آن است که تأثیر برگزاری کالسهای آموزش
مهارت جرأتمندی برخودپنداره دانشجويان را بررسی کند.

فرضیههای پژوهش
 .5آموزش مهارت جرأتمندی بر میزان خودپنداره دانشجويان اثربخش است.
 .0آموزش مهارت جرأتمندی باعث تغییر مثبت خودپنداره دانشجويان میشود.
1- Sobhi-Gharamaleki & Rajabi
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
اين تحقیق يک مﻄالعه مداخلهای است که به روش نیمه آزمايشی با طرح مﻄالعه پیش
آزمون -پس آزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه مورد مﻄالعه ،دانشجويان پزشکی سال اول
دانشگاه علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال تحصیلی  40-45بودند .گروه مداخله
مشتمل بر  11نفر دانشجوی ترم دوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود 11 .نفر از
دانشجويان ترم دوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که سابقه شرکت درکالسهای
آموزش جرأتمندی را نداشتند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
در گروه آزمايش  54مرد و  05زن و در گروه کنترل  01مرد و  01زن شرکت داشتند .اين
دو گروه از لحاظ سن ،وضعیت اجتماعی اقتصادی ،عدم ابتال به بیماریهای حاد جسمانی و
روانی و ساير متغییرهای مورد نظر در پژوهش کامالً همتاسازی شده بودند .نمونهگیری به
روش در دسترس انجام شد.

ابزار پژوهش
جمعآوری اطالعات از طريق پرسشنامه اطالعات دموگرافیک که شامل سن ،جنس و محل
سکونت بود و مقیاس مفهوم خويشتن بک صورت گرفت .اين مقیاس شامل  01گويه است و
وسیلهای برای ارزيابی نگرشهای منفی شخص از خودش است که در نظريهی شناختی بک،
بخش شناخت منفی سهگانه ،ديد منفی نسبت به خود ،محیط و دنیا را تشکیل میدهد .آزمودنی
در موارد متعدد با توجه به استنباطی که از خود دارد ،خود را با ديگران مقايسه و يکی از پنج
عبارتی را انتخاب میکند که ويژگی او را بهتر نشان میدهد .آزمون به گونهای طراحی شده
است که نمرات باالتر نشان دهندهی خود پندارهی مثبت است .شیوه نمرهگذاری برای هر
گزينه از  5تا  1است که برخی از سؤاالت معکوس نمرهگذاری میشوند .دامنه نمرات بین 01
تا  501است (ديباجنیا.)5039 ،
بک ،استیر ،اشتین و براون )5441( 5در بررسی اين مقیاس ،ضريب آلفای آن را  1/30به
1- Beck, Steer, Epstein, & Brown
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دست آوردند که شاخص همسانی درونی رضايتبخشی است .ضريب پايايی مقیاس از طريق
آزمايش مجدد با فاصلهی زمانی يک هفته  1/33و با فاصله زمانی  0ماه  1/01بود (بک و
همکاران .)5441 ،اين مقیاس را در ايران ،نبوی در سال  5060از نظر اعتبار و روايی به
سنجش گذاشت که ضريب آلفای کرونباخ آن  1/31به دست آمد .روايی سازهی آن نیز با انجام
آزمون بین افراد عادی و افسرده و مقايسهی نمرات آنها تجزيه و تحلیل شد که در هر دو
مورد تفاوت معنیدار بود (نبوی ،5060به نقل از رضاپور میرصالح ،ريحانی ،خباز و ابوترابی
کاشانی .)5034 ،در پژوهش غفاری نیز آلفای کرونباخ نشان داد که پايايی آزمون  1/60است و
نتايج همبستگی پیرسون سؤاالت آزمون و نمره کل نیز نشان داد که سؤالها از همسانی درونی
بااليی برخوردارند که بیانگر روايی مﻄلوب آزمون میباشد (غفاری و ارفع بلوچی.)5041 ،
همچنین اين پرسشنامه بهطور معناداری با پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ مرتبط بود و نشان
داد که اعتبار همگرا و اعتبار افتراقی در سنجش آسیبشناسی روانی دارد (بک و همکاران،
.)5441

شیوه اجرای پژوهش
دانشجويان دو گروه (آزمايش و کنترل) پس از گرفتن رضايت شفاهی وارد مﻄالعه شدند.
در اين مﻄالعه اطالعات با استفاده از پرسـشنامههـای کتبی و به روش خود گزارشدهی
جمـعآوری شد .قبل از شروع مداخله در گروه آزمايشی ،هر دو گروه در يک جلسه با
پرسشنامه مفهوم خويشتن بک مورد ارزيابی قرار گرفتند (پیش آزمون)؛ و بعد از پايان مداخله
نیز هر دو گروه (کنترل و آزمايش) دوباره در يک جلسهی جداگانه پرسشنامه مفهوم خويشتن
بک را تکمیل کردند (پس آزمون).
در گروه آزمايش ،برنامه آموزش جرأتمندی که يک راهنمای عملی  9جلسهای است اجرا
شد .جلسات به صوت هفتهای يک جلسه و هر جلسه به مدت  0ساعت برگزار شد .برای
آموزش متغیر مستقل ،که همان برنامه آموزش جرأتمندی است ،آموزشدهنده از سخنرانی،
پاورپوينت ،بحث در گروههای کوچک ،بحث در گروه بزرگ ،بارش افکار و تکلیف در منزل
نیز استفاده کرد .محتوا و برنامه آموزشی مورد نظر بـا هـدف افزايش توانمندیها و مهارتهای
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گـروه آزمايش طراحی شده بود که در همین راستا مهارت جرأتمندی به عنوان محتـوای
اصـلی مداخلـه آموزشی با در نظر گرفتن متـون موجـود در کتابهای آموزش مهارتهای
زندگی (فتی ،محمدخانی ،موتابی و کاﻇمزاده عﻄوفی )5031 ،و کتاب مهارتهای زندگی ويژه
بزرگساالن شاغل (امامینايیی و حسینزاده )5041 ،تهیه گرديد .در جلسات ،انواع سبکهای
ارتباطی ،رفتارهای جرأتمندانه ،پرخاشگرانه و منفعالنه ،عناصر رفتار جرأتمندانه ،حقوق و
مسئولیتها ،راههای افزايش جرأتمندی و پاسخ منفی قاطعانه آموزش داده شد.
سر فصلهای تدريس عبارت بودند از:
رفتارهای جرأتمندانه ،پرخاشگرانه و منفعالنه
تعريف جرأتمندی -معايب عدم جرأتمندی
در چه مواقعی به جرأتمندی نیاز داريم؟
موانع بر سر راه جرأتمند شدن
حقوق و مسئولیتها
راههای افزايش جرأتمندی
چگونه قاطعانه پاسخ منفی دهیم
موقعیتهايی که رفتار قاطعانه توصیه نمیشود.
در طی جلسات از دانشجويان خواسته میشد که فعالیتهای گروهی زير را انجام دهند:
فعالیت شماره  .1سبکهای رفتاری :به دانشجويان برگهای که شامل موقعیتهای مختلف
بود داده میشد ،سپس از آنها خواسته میشد که هر کدام بگويند که اگر در چنین موقعیتی
قرار میگرفتند چکار میکردند ،يک نفر تمام پاسخها را روی تخته مینوشت ،آنگاه اعضای
گروه نظر میدادند که هر کدام از اين رفتارها براساس کدام سبک ارتباطی است (منفعالنه،
پرخاشگرانه ،جرأتمندانه) و چرا؟
فعالیت شماره  .6اعضای هر کدام از گروهها به ايفای نقش موقعیتهايی فرضی
میپرداختند و در مورد اينکه از چه سبکی استفاده شده ،و اينکه سبک مورد استفاده چه
تأثیری روی طرف مقابل داشته بحث میکردند.
فعالیت شماره  .3اهمیت رفتار جرأتمندانه :از دانشجويان خواسته میشد که هر يک
موقعیتی را که در آن غیرجرأتمندانه رفتار کرده بودند را بازگو کنند ،سپس احساس خود در آن
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موقعیت و همچنین پیامد رفتار خود را بیان کنند و بر اين اساس هر گروه فهرستی از پیامدهای
رفتارهای منفعل و پرخاشگرانه تهیه میکردند و هر گروه فهرست خود را در گروه بزرگ
میخواند.
فعالیت شماره  .4حقوق من :به روش بارش ذهنی خواسته میشد که هر فرد بیان کند که
در ارتباط با خود و ديگران چه حقوقی دارد و در مورد هر يک در گروه بحث میشد.
فعالیت شماره  .6دانشجويان به گروههای  0نفری تقسیم شدند ،به آنها برگهای حاوی
چندين سناريو داده شد .دو نفر از آنها يکی از موقعیتهای موجود در برگه را انتخاب کرده و
سعی میکردند که مناسبترين رفتار قاطعانه را به نمايش بگذارند و نفر سوم ايفای نقش را
مشاهده کرده و نظرات خود را روی يک برگه مینوشت .اين تمرين به قدری تکرار میشد که
هر کس حداقل يک بار جرأتمندانه رفتار کند.
فعالیت شماره  .2در گروه بزرگ دو نفر موقعیتی را ايفای نقش کردند که در آن يکی
مرتب بر خواسته خود اصرار و پافشاری میکرد و ديگری سعی میکرد که جرأتمندانه رفتار
کند و سايرين نظرات خود را روی يک برگه مینوشتند.
فعالیت شماره  .6مجددا دو نفر داوطلب شده و موقعیتهای قبلی را ايفای نقش میکردند
و سعی مینمودند با استفاده از روشهايی که در کالس ياد گرفته بودند رفتار جرأتمندانه را
نشان دهند.

یافتهها
دادههای جمعآوری شده به وسیله نرمافزار آماری  SPSS-16از دو جنبه توصیفی و
استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت؛ در بُعد توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار
و در بُعد استنباطی از آزمون تحلیل کوواريانس استفاده گرديد.
در گروه آزمايش  54مرد و  05زن و در گروه کنترل  01مرد و  01زن شرکت داشتند.
میانگین سنی شرکتکنندگان  54/13با انحراف استاندارد  5/36بود .همانطور که در جدول 5
مشاهده می شود ،نمره پیش آزمون خودپنداره در دو گروه آزمايش و کنترل نزديک به هم
میباشد اما در پس آزمون نمره گروه آزمايش بیشتر از گروه کنترل است.
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جدول  .5مقايسه میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون خودپنداره در دو گروه
آزمايش و کنترل
پس آزمون
پیش آزمون
گروه
متغیر
انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
میانگین
6/95
34/4
3/01
30/0
گروه آزمايش
خودپنداره
3/06
31/0
3/36
30/90
گروه کنترل

میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون خودپنداره در دو گروه آزمايش و
کنترل نزديک به هم بود (جدول  .)5اما در پس آزمون نمره خودپنداره در گروه کنترل افزايش
يافت ،بدين معنا که خودپنداره پس از مداخله در گروه آزمايش افزايش يافت (جدول  .)0به
منظور بررسی تأثیر آموزش جرأتمندی بر میزان خودپنداره از تحلیل کوواريانس استفاده شد.
در اين تحلیل میانگین پس آزمون گروه آزمايش با میانگین گروه کنترل مقايسه شده و
نمرههای پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار گرفته شدند .البته رعايت شرط همگنی
شیبهای رگرسیون الزم بود که نتايج آن نیز گزارش شده است (جدول .)0
جدول  .0نتايج تحلیل کوواريانس يک متغیری برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون در پس
آزمون خودپنداره در دو گروه آزمايش و گروه کنترل
شاخصها
منبع
سطح
میانگین
مجموع
درجه آزادی
F
معنیداری
مجذورات
مجذورات
1/115
550/6
400/99
5
400/99
گروه
1/115
05/16
093/06
5
093/06
پیش آزمون (خودپنداره)
1/90
5/45
53/05
5
53/05
گروه × پیش آزمون
44/6
43
630/00
خﻄا
44
5409/16
کل

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود تعامل بین گروه و پیش آزمون خودپنداره
معنیدار نیست .به عبارت ديگر دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکند
( p= 1/90و .)F= 5/45
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همانطور که در جدول  0مشاهده میشود پس از تعديل نمرات پیش آزمون خودپنداره
بین دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنیدار وجود دارد ( p= 1/115و  43(= 550/6و .)F)5
بنابراين فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد میشود.
جدول  .0نتايج تحلیل کواريانس يک متغیری برای بررسی تفاوت پس آزمون خودپنداره در دو گروه
آزمايش و گروه کنترل
شاخصها
منبع
سطح
میانگین
مجموع
درجه آزادی
F
معنیداری
مجذورات
مجذورات
1/115
550/6
400/99
5
400/99
گروه
1/115
05/16
093/06
5
093/06
پیش آزمون (خودپنداره)
44/6
43
630/00
خﻄا
44
5409/16
کل

نتايج مقايسه و بررسی جهت تفاوتهای معنیدار مذکور میانگین و انحراف معیار تعديل
شده کمرويی گروه آزمايش و کنترل در جدول  9نشان داده شده است .نتايج نشان داد که
میانگین نمرات پس آزمون خودپنداره به طور معنیداری در گروه آزمايش بیشتر از گروه کنترل
است.
جدول  .9میانگین و انحراف معیار تعديل شده خودپنداره گروههای آزمايش و کنترل
کنترل
آزمایش
متغیر
SD
M
SD
M
1/05
31/00
1/05
34/00
خودپنداره

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود میانگین نمرات پس آزمون خودپنداره بهطور
معنیداری در گروه آزمايش بیشتر از گروه کنترل است.

بحث و نتیجهگیری
نتايج نشان داد که آموزش مهارت جرأتمندی بهطور معناداری بر خودپنداره تأثیر دارد و
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میانگین نمره پس آزمون خودپنداره در گروه کنترل با گروه آزمايش تفاوت آماری معناداری
داشت .در حالیکه در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت .بدين شکل که خودپنداره
در گروهی که در کالسهای آموزش مهارت جرأتمندی شرکت کرده بودند بهطور معنیداری
افزايش يافته بود .در مﻄالعه پرسل ،برويک و بیگل )5469( 5که به بررسی تأثیر آموزش مهارت
جرأتمندی بر خودپنداره و اضﻄراب در بیماران روانی سرپايی پرداختند ،نتايج مﻄالعه نشان داد
که افرادی که آموزش جرأتمندی را ديده بودند بهطور معناداری خودپنداره باالتر و اضﻄراب
کمتری نشان دادند .در مﻄالعه زراعت و غفوريان ( )5033که يک پژوهش شبه آزمايشی با
استفاده از دو گروه آزمايش و کنترل که بر روی  01نفر از دانشجويان رشته مهندسی کامپیوتر
انجام شد ،نشان دادند که آموزش مهارت حل مسئله به دانشجويان باعث توانمندی و ارتقای
مفهوم خودپنداره تحصیلی دانشجويان میشود .سعادتمند و سپهريان ( )5045نیز عنوان کردند
که آموزش مهارتهای زندگی در دانشآموزان موجب تغییر مثبت توانايی تصمیمگیری و
نگرش مثبت در توانايی احساس مسئولیت فردی در آنها میشود و احترام به خود و عزت
نفس و خودپنداره مثبت در آنها افزايش میيابد.
در مﻄالعه اکبری ،محمدی و صادقی ،)0150( 0نیز آموزش جرأتمندی بر اعتماد به نفس و
خودکارآمدی دانشجويان دختر تأثیر مثبت داشت .در پژوهشی که به منظور بررسی تأثیر
آموزش مهارتهای زندگی بر تعداد زيادی از کارگران در آفريقای جنوبی انجام گرفت .میزان
احترام به خود و اطمینان در آنها افزايش يافت ،به خودپنداره مثبت دست يافتند و در نهايت
مسئولیتپذيری فردی ،برنامهريزی برای آينده و توانايی تفکر انتقادی در آنها افزايش يافت
(آلبرتین ،کاپ و گروئنول.)0115 ،0
بهطور کلی مﻄالعات در زمینه جرأتمندی از تأثیر مثبت آن برعزت نفس و خودپنداره
حمايت میکنند .بم )5406( 9اﻇهار داشت که وقتی فردی شروع به استفاده از يک رفتار جديد
میکند خودپندارهاش تغییر میکند (گلساهسرت.)0110 ،1
در بسیاری از دورههای آموزش جرأتمندی تغییرات مثبتی از جمله افزايش عزت نفس
Percell, Berwick, & Beigel
Akbari, Mohamadi, & Sadeghi
Albertyn, Kapp, & Groenwald
Bem
Gulsahsert
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گزارش شده است .در برخی مﻄالعات نشان داده شده است که آموزش جرأتمندی میتواند
منجر به تغییر در نگرش نسبت به خود و افزايش عزت نفس شود ،اما برخی مﻄالعات از جمله
مﻄالعه دوکانهای فرد ( )5030و گلساهسرت ( )0110چنین نتیجهای را تأيید نکردند .در مﻄالعه
دوکانهای فرد هر چند آموزش مهارتهای زندگی سبب کاهش کمرويی شده بود ولی بر عزت
نفس تأثیر چشمگیری نداشت .از نظر گلساهسرت آموزش جرأتمندی میتواند يک جزء
ضروری در زندگی اجتماعی کودکان و رفتارهای جرأتمندانه آنها در موقعیتهای خاصی
باشد ،اما ممکن است برای تأثیر در جنبههای مختلف عزت نفس مفید نباشد .برای ايجاد
تغییرات پايدار ،توجه به محیط اجتماعی نیز ضروری است .وقتی تغییراتی در جرأتمندی روی
میدهد مهم است که از واکنشهای احتمالی به رفتار جرأتمندانه کسب شده آگاه باشیم ،تداوم
اين رفتارهای جرأتمندانه تحت تأثیر واکنش اطرافیان قرار میگیرد ،واکنش منفی اطرافیان
میتواند بر عزت نفس مؤثر باشد (گلساهسرت.)0110 ،
از نظر راجرز خودپنداره آن تصوير کلی است که فرد از خود دارد .اين تصوير از طريق
روابط اجتماعی کسب میشود ،در واقع به عقیدهی راجرز ،فرد با تعاملهايی که با اطرافیانش
در محیط دارد و ارزيابیهايی که سايرين در مورد او میکنند به مفهومی از خويشتن میرسد
که همان خودپنداره است (ديباجنیا .)5039 ،وقتی فرد میآموزد که جرأتمندانه رفتار کند و
تأثیر مثبت اين رفتار را بر خودش و ديگران مشاهده میکند ،ديدگاهش نسبت به خودش بهتر
شده و به خودپنداره مثبتتری دست میيابد.
هر چند که برخی منابع تأکید بر آموزشهای طوالنی مدت داشته و اﻇهار میدارند که برای
ايجاد تغییر مؤثر در رفتار ،آموزش مهارتهای زندگی به مدت حداقل سه سال الزم است و
مداخالت کوتاهتر میتوانند صرفاً در نگرشها تأثیر بگذارند (فتی و موتابی  ،5030به نقل از
دوکانهای فرد .)5030 ،ولی به نظر میرسد که آموزش مهارت جرأتمندی در کوتاه مدت نیز
توانسته است مؤثر باشد .هرچند که عدم پیگیری بعدی از محدوديتهای اين مﻄالعه است و
توصیه میشود که در مﻄالعات بعدی ارزيابیهايی در ماهها و يا حتی سالها بعد در مورد
پايايی تأثیر انجام گیرد.
با توجه به تأثیر مثبت آموزش مهارت جرأتمندی بر افزايش خودپنداره و اين که آموزش
مهارتهای زندگی کوتاه مدت را به آسانی میتوان در مدارس و دانشگاهها اجرا نمود توصیه
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میگردد که آموزش مهارت جرأتمندی بیشتر از قبل مد نظر مسئوالن و سیاستگزاران قرار گیرد
و برنامه آموزشی مدون در برنامههای مدارس و دانشگاهها گنجانده شده و با مشارکت
مشاوران و روانشناسان مدارس و دانشگاهها اجرا گردد.

منابع
فارسی
امامی نائینی ،نسرين و حسینزاده ،رحیمه ( .)5041مهارتهای زندگی ویژهی بزرگساالن
شاغل .تهران :هنر آبی.
دوکانهای فرد ،فريده ( .)5030تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر افزايش عزت نفس و کاهش
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