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خالصه
مقدمه :امروزه قربانی شدن نوجوانان به عنوان یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی در مدارس میباشد .لذاا هذدا از وذشوه
حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی به روش شناختی-رفتاری بر عزتنفس و خودونداره تحصیلی نوجوانان قربذانی
قُلدری بود.
مواد و روشها :جامعه آماری شامل دان آموزان وسر  41تا  41ساله مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی  81-89بذود.
تعداد  14نفر ( 04نفر گروه کنترل و  04نفر گروه آزمای ) به روش تصادفی در دو گروه آزمذای

و کنتذرل گمذارده شذدند .بذا

بهرهگیری از یک طرح آزمایشی وی آزمون-وسآزمون و ویگیری یکماهه با گروه کنترل ،دانذ آمذوزان ابتذدا ورسشذنامههذای
قربانی  ،Harterعزتنفس روزنبرگ و خودونداره تحصیلی را تکمیل کردند و سپس کاربندی آزمایشی آمذوزش جذرأتورزی بذه
شیوه شناختی-رفتاری در  9جلسه بر روی گروه آزمای

اجرا و بعد از اتمام جلسات وس آزمون برای هر دو گروه ارائه شد .وذس

از آن ویگیری یکماهه به اجرا درآمد .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که برنامه آموزشی جرأتورزی به شیوه شذناختی-رفتذاری بذر عذزتنفذس ( F=6/849و  )p=4/440و
خودونداره تحصیلی ( F=6/198و  )p=4/440بین دو گروه در سه مرحله ارزیابی تفاوت معنیداری ایجاد کذرده اسذ  .بذه ایذن
معنی که آموزش شناختی-رفتاری جرأتورزی باعث ارتقای عزتنفس و خودونداره تحصیلی قربانیان قلدری شد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج میتوان گف آموزش جرأتورزی به شیوه شناختی-رفتاری بر عزتنفذس و خودونذداره تحصذیلی
نوجوانان  41تا  41ساله اثربخ

بوده و میتوان از آن جه ارتقای مهارتهای ابراز وجود نوجوانان استفاده کرد .آگاهی والدین،

معلمان ،مدیران و سایر متخصصان از این آموزشها حائز اهمی اس .
واژههای کلیدی :آموزش جرأتورزی ،عزتنفس ،خودونداره تحصیلی ،قربانی ،نوجوان وسر

 -7دانشجوی دکتری ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 دانشیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران( .نویسنده مسئول)پست الکترونیکی ، stalepasand@semnan.ac.ir :تلفن337 1343133 :
 -9دانشیار ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 -4دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

افضل اکبری بلوطبنگان و همکاران

اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی

شدن ،شواهد نشان میدهد که همبسذتگی منفذی و قذوی بذین

مقدمه
از نوجوانی به عنوان مرحلذه ای از زنذدگی کذه بذا ترییذرات

عزت نفس و قربانی شدن نوجوانان وجذود دارد .بذه طذور خذاص

زیستی و بروز نشانههای بلوغ مشخص میشود و انتقال بذه دوره

نتایج نشان میدهد افرادی که عزتنفس وایینی دارند بیشذتر از

جوانی و انتخاب نق

در اجتماع ،یاد شده اس

افراد دارای عزتنفس باال قربانی افراد دیگر میشوند ].[1

] .[4نوجوانذان

یکذذی دیگذذر از متریرهذذایی کذذه بذذا قلذذدری و قربذذانی شذذدن

با آسیب های اجتماعی مختلفی مواجه هستند .قلدری و قربذانی
شدن از جمله این آسیبهذای اجتمذاعی هسذتند ] .[0بذه ایذن

نوجوانذذذان در ارتبذذذاط اسذ ذ خودونذذذداره تحصذذذیلی اسذ ذ

معنی که نوجوانان یکی از مهذم تذرین اقشذاری هسذتند کذه در

] Juklová .[8و  Ulrichováخودونذذداره را بذذه عنذذوان یذذک

معرض قلدری دیگران قرار داشته و بذه نذوعی قربذانی خشذون

ساختار ویچیده و اغلب شناختی از تعمیمات شخص به خود که

آنها میشوند ].[0

شامل ویشگیها ،تواناییها ،دان  ،ارزشها ،نگرشها ،نقذ هذا و

به اعتقاد  Espelageو  Holtقربذانی شذدن بذه رفتارهذایی

دیگر موضذوعات تعریذف کذرده و بنذدورا آن را عملکذرد انسذان

اشاره دارد که در آن ها برخی از کودکان مورد هذدا رفتارهذای

میداند که بهوسیله عوامل بیرونی به گونذه غیرمسذتقیم و از راه

ورخاشگرانه سایر کودکان قرار میگیرند .از این رو ،نق

فرایندهای مربوط به خود تأثیر میوایرد ].[44

قربذانی

شدن در مقابل افراد قلدر ودیدار میشود کذه ایذن افذراد مکذررا

به عقیده وشوهشذگران قربانیذان قلذدری ،خودونذداره منفذی

توسط افراد دیگر هدا قلدری قرار گرفته و با ویشگیهایی مانند

بیشتری در مقایسه با سایر دان آموزان دارند ] .[44خودونداره

درونگرا ،ضعیف ،احساسی ،خجالتی ،محتاط ،ناایمن و با سطوح

قربانیذذان در زمینذذه شایسذذتگی اجتمذذاعی ،یذذاهر فیزیکذذی،

باالی اضطراب معرفی می شوند ] .[1یافته های وشوهشذی مبذین

خودآگذذاهی عمذذومی و شایسذذتگی ورزشذذی در مقایسذذه بذذا

این اس که قربانی شدن در سن  40سالگی ،وی بینی کننذده

دان آموزان دیگر منفی گزارش شده اس  .این بذه ایذن معنذی

نشانگان افسردگی و اضطراب در یک سال بعذد اسذ  ،بذه ایذن

اس که افراد قربانی نمیتوانند بذه راحتذی بذا دیگذران دوسذ

معنی که قربانی شدن و به تبذ آن مذورد آزار و خشذون قذرار

شوند و محبوبی کمی در میان دوستان خود دارنذد .همچنذین

گرفتن از سوی همساالن و افراد نزدیک مذیتوانذد سذبب بذروز

آنها از خود راضی نیستند و خودونداره تحصیلی وایینی دارنذد.

مشکالت رفتاری در فرد گردد و سالم افراد قربانی را با چال

بنابراین آنها فکر میکنند که توانذاییهذای فیزیکذی و ورزشذی

مواجه سازد ].[5

وایینی دارند ].[40

عزتنفس یکی از مهمترین متریرهایی اس کذه بذا قربذانی

با توجه به مطالب فوق ،شواهد وشوهشی نشان می دهد افراد

از

کمتر جرأتمند ،قربانی افراد زورگو میشوند .آنها نمذیتواننذد

درجه تصویب ،تأیید و ارزش شخص نسب به خذود .افذزون بذر

به صذو رت مناسذب بذا اطرافیذان خذود تعامذل داشذته باشذند و

آن ،از عزتنفس به عنوان قضاوت فرد نسب به ارزش خود ،یاد

احساس گناه ،ترس و سلطهوایری در روابط اجتماعی را تجربذه

شده اس  .وشوه ها و شواهد حاکی از آن اس که عزتنفذس

میکنند ] .[44همچنین میزان وایرش خذود و عذزت نفذس در

دیگران به خصوص افراد مهم توسعه مییابد

این افراد وایین اس و ممکن اس به جای رفتارهای منفعالنذه

شدن نوجوانان در ارتباط اس ] .[6عزتنفس عبذارت اسذ

در واسخ به واکن

اقدام به ورخاشگری و رفتارهای آزارگرانه کنند ] .[40همچنین

].[1
تجربیذات قربذانی شذدن بذا

جرأت ورزی مستلزم وایبندی به حقوق خود اس به گونهای که

عزت نفس وایین در نوجوانان ارتباط دارد .این در حالی اس که

دیگران نتوانند حقوق شما را بگیرند و یذا محکومتذان کننذد .از

همساالن این نوجوانان که مورد قلدری یذا قربذانی شذدن واقذ

این رو زمانی که یک فرد از جرأتورزی برخوردار باشد ،کنتذرل

نشدند ،عزتنفس باالتری گزارش کردهاند ] .[9به این معنی که

بیشذذتری بذذر روی زنذذدگی خذذود دارد و دیگذذران کمتذذر از او

عزت نفس به شکل قابل توجهی وابسذته (مثبذ یذا منفذی) بذه

سوءاستفاده می کننذد و یذا سوءاسذتفادهای صذورت نمذیگیذرد

رفتارهای قلدری اس  .با توجه به رابطه بین عزتنفس و قربانی

].[41

نتایج وشوهشی نشان داده اس
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اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی

نتایج وشوه هذای مختلذف نشذان داده اسذ کذه آمذوزش

شیوع باالی قربانی شدن دان آمذوزان در سذنین  41تذا  41در

جرأتورزی میتواند باعث تقوی عزتنفس ] [45و خودونذداره

مناط جنوبی شهر تهران ] [48از جملذه دالیذل انتخذاب ایذن

تحصیلی ] [46شود .برای مثال در مطالعذه ای کذه بذر روی 01

مناط به عنوان جامعه هدا میباشد.

دان آموز وایه ششم ،هفتم و هشتم انجام شذد ،در یذک برنامذه
 40جلسه ای آمذوزش جذرأت ورزی را بذه گذروه آزمذای

برای تعیین حجم نمونه وشوه

ارائذه

حاضر ابتدا از مناط  45تا

 48شهر تهران ،یک منطقه مورد انتخاب تصذادفی قذرار گرفذ

کردند .نتایج نشذان داد برنامذه آمذوزش جذرأتورزی بذر ارتقذاء

(منطقه  .)41به این معنی که  5منطقه انتخابی بر روی  5برگه

بوده اس  .به این معنذی

نوشته شده و سپس یک مذورد از آنهذا انتخذاب شذد .تعذداد 6

عزتنفس دان آموزان قربانی اثربخ

که دانذ آمذوزان 0

که اختالا معنیداری در نمره عزتنفس بین دو گروه آزمذای

مدرسه متوسطه در این منطقه قرار داش

و کنترل مشاهده شده اس ].[41

مدرسه در دامنه سنی  41تا  41سال بودند و از بذین آنهذا دو

در مطالعه دیگری که بر روی  10نوجوان دارای عذزتنفذس

مدرسه از برگه های تصذادفی بیذرون آمذد .در مذدارس انتخذاب

وذایین انجذذام شذذد ،بذه ایذذن نتذذایج دسذ یافتنذذد کذذه آمذذوزش

آموزان  41تا  41ساله از لحذا ورونذده تحصذیلی-

مهارتهای ابراز وجود بر عزتنفس نوجوانان اثربخ

شده ،دان

انضباطی و مصاحبه با معلمان مورد بررسی قرار گرفتند .سذپس

بوده اس

] .[49افزون بر آن در وشوهشی که به بررسی  01نفر در طذی 9

لیس افراد  41تا  41سذاله هذر دو مدرسذه کذه دارای ورونذده

جلسه ورداخته شد ،آموزش جذرأتورزی تذأثیر معنذیداری بذر

تحصیلی و مشکل انضباطی بوده ،تهیه شذد .ورسشذنامه قربذانی

خودونذذداره هذذر دو گذذروه دختذذران و وسذذران داش ذ  .آمذذوزش

در بین دان

آموزانی کذه شذرایط فذوق را داشذتند ،اجذرا شذد.

جرأت ورزی باعث ارتقذای خودبذاوری ،خودکفذایی و در نهایذ

افرادی که نمره باالیی ( 0انحراا اسذتاندارد بذاالتر از میذانگین)

خودونداره افراد شد ،در حالی که گذروه آزمذای

کذاه

در قربانی شدن به دس آوردند ،مشخص شدند.

قابذل

توجهی از اضطراب نسب به گروه کنترل را نشان داد ].[46

در مرحله بعد از نظر متریرهای نداشتن ودر و مادر ،اعتیذاد

با توجه به مبذانی نظذری و ویشذینه وشوهشذی کذه در فذوق

یکی از والدین یا وابسته نزدیک در خانواده اصلی به مواد مخدر،

مطرح شده ،قربانی شذدن نوجوانذان از مهذم تذرین آسذیب هذای

محکومی در محاکم قضذایی یکذی از اعضذای خذانواده اصذلی،

اجتماعی اس که امروزه در سطح مدارس شای شده اسذ  .بذا

فروشنده مواد بودن یکی از والدین یا وابسته نزدیک در خذانواده

توجذذه بذذه اهمیتذذی کذذه ایذذن موضذذوع از نظذذر اجتمذذاعی بذذرای

اصلی ،اعتیاد دان

آموز به یکذی از مذواد مخذدر ،فرزنذد طذالق

ویشگیری از آسیب های اجتمذاعی در سذطح جامعذه و مذدارس

بودن همتا شذدند .در ادامذه از هذر مدرسذه  04نفذر (بذرای دو

دارد و همچنین کمکی که این مطالعه میتواند به روانشناسذان

مدرسه  14نفر) به طور تصادفی از فهرس انتخاب شدند .تعداد

تربیتی ،مشاوران و درمانگران حوزه سالم داشته باشد ،هذدا

 14نفر بر اساس نرمافزار تعیین حجم نمونذه  G Power 3و بذا

وشوه

در نظر گرفتن وارامترهای زیر محاسبه شد.

حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی جذرأتورزی بذر

اندازه اثر= 4/09؛ ضریب آلفذا= 4/45؛ تذوان آزمذون= 4/85؛

ارتقای عزت نفس و خودونداره تحصیلی نوجوانذان وسذر قربذانی

Repetitions =0؛ =41/0094444

میباشد.

Noncentrality

parameter λ؛ Critical F=0/0548009؛ Numerator =0

df؛ Denominator df =01؛ Actual power=4/8564414؛

مواد و روشها
وشوه
وشوه

.Pillai V =4/0400641

حاضر یک کارآزمایی آموزشی شاهددار اس  .طذرح

حاضر آزمایشذی و از نذوع وذی

آزمذون-وذس آزمذون و

در ادامه  04نفر از دان آموزان به صورت تصادفی به عنوان

کلیه

و  04نفر به عنوان گذروه کنتذرل انتخذاب شذدند.

ویگیری با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری این وشوه

گروه آزمای

تقسیم تصادفی به این صورت بود که در نهای لیسذ  14نفذر

دان آموزان وسر  41تا  41ساله مدارس متوسذطه دوم منذاط

آزمودنی تهیه شده و از شخصی خارج از وشوه

 45تا  48شهر تهران در سذال تحصذیلی  4081-4089بودنذد.
سالمت جامعه
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اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی

که به صورت تصادفی  04شماره از  4تا  14نام برده و به عنوان

(وی آزمون) .در ادامه ،مداخله آموزش جرأت ورزی در  9جلسه

انتخاب شذدند .وذس از آن  04نفذر باقیمانذده بذه

اجرا شد (کل

گروه آزمای

 0ساعته به وسیله وشوهشگر در بین گروه آزمای

مداخله در یکماه) و گروه کنترل هیچگونه مداخلذهای دریافذ

عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
دارا بودن رضای آگاهانذه از مشذارک در وذشوه  ،دامنذه

نکردند .وس از انجام مداخله در گروه آزمای  ،ورسشذنامه هذای

سذذنی  41تذذا  41سذذال ،توانذذایی واسذذخگویی بذذه سذذالاالت

وشوه

به آنها ارائه شد (وسآزمون) .سپس در طول یک دوره

ورسشنامهها ،عدم استفاده از داروهای روانوزشذکی (سذرترالین،

یک ماهه آزمون ویگیری از دو گروه گرفتذه شذد .وذس از اتمذام

فلوکستین ،رسیپریدون) ،داشتن سابقه قربانی شدن بذر اسذاس

مداخالت و جم آوری داده ها ،به منظور حفظ و رعایذ اصذول

معیارهای انتخاب افراد قربانی برای مداخله آموزش جرأتورزی،

اخالقی ،مداخله آموزش جرأت ورزی بر روی گروه کنترل توسط

از 0

بذرای تجزیذه و تحلیذل دادههذای

به عنوان مالک هذای ورود بذه وذشوه

و غیبذ در بذی

وشوهشگر اجرا شد .در نهای

جلسه و شرک همزمان در جلسات مشاوره و روان درمانی دیگر

جم آوری شده از روش های آمار توصیفی (میذانگین و انحذراا

به عنوان مالکهای خروج در نظر گرفته شذدند .وذس از کسذب

معیذذذار) و آمذذذار اسذذتنباطی بذذذا روش تحلیذذذل واریذذذانس بذذذا

مجوز از دانشگاه سمنان و ارائه آن به سازمان آموزش و وذرورش

اندازهگیریهای تکراری و سطح معنیداری  p>4/45بذه کمذک

منطقه  41استان تهران ،جامعه آماری و حجم نمونه به صذورت

نرمافزار  SPSSنسخه  00استفاده شد.
در وذذشوه

دقی مشخص شد .قبل از اجرای ورسشنامه هذا اصذول اخالقذی
نظیر اخا رضذای آگاهانذه از آزمذودنیهذا و اطمینذان دادن در
مورد گمنام ماندن نام آن ها رعای
وشوه

حاضذذر از برنامذذه جذذرأتورزی و ابزارهذذای زیذذر

استفاده شده اس .

شد .با توجه بذه اینکذه ایذن

 .4برنامه آموزشی جرأت ورزی :وس از بررسی وروتکذل هذای

بر روی آزمودنیهای انسانی صذورت گرفتذه اسذ کذد

جرأتورزی موجود و همچنین بررسی وشوه هایی که بذر روی

اخالق وشوهشی مصوب  81/0/00از کمیته اخذالق در وذشوه

مهارت های جرأت ورزی صورت گرفته ،مهذم تذرین مذواردی کذه

دانشذذذذذگاه علذذذذذوم وزشذذذذذکی سذذذذذمنان بذذذذذه شذذذذذماره

می توان در جه جرأت ورزی نوجوانان قربانی به کار برد ،تهیذه

 IR.SEMUMS.REC.1397.009دریافذذ شذذد .وذذس از آن

شذذد ] 04و  .[04خالصذذه بسذذته آموزشذذی جذذرأتورزی بذذرای

ورسشذذنامههذذای وذذشوه

قربانیان قلدری به شرح زیر تهیه شده اس .

در بذذین آزمذذودنیهذذا توزیذذ شذذد

جدول  -1خالصه برنامه آموزشی جرأتورزی برای دانشآموزان قربانی منطقه  11شهر تهران در سال 1931
جلسه

اول

عنوان جلسه
شناسایی رفتارهای
مشکلساز
چشمپوشی از قلدر و

دوم

کنارآمدن با آزار و اذیت
دیگران
مواجهه ،برخورد و ایستادن

سوم

در مقابل قلدر و دفا از
خود

چهارم
پنجم
ششم

سالمت جامعه

فشار گروهی و مقابله با
انتقادات
یادگیری نه گفتن در برابر
شخص قلدر
حفظ خونسردی در مقابل
شخص قلدر

شرح جلسه
در این جلسه پس از معارفه دانشآموزان و اجرای پیشآزمون به تعریـ

جـرأتورزی ،انـوا آن و شناسـایی رفتارهـای

مشکلساز پرداخته شد .در این جلسه به فرد قربانی آموزش داده میشد بین رفتارهای منفعالنه ،جرأتمند و تهاجمی فرق
گذاشته و آنها را شناسایی کند.
ضمن گزارشی از تکلی

جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در این جلسه به فرد مهارت کنار آمدن با آزار و اذیت دیگران و تغییـر

آموزش داده میشود .همچنین در این جلسه از فرد قربانی خواسته میشود حتیالمقدور فرد قلدر را نادیـده بگیـرد و بـه
طور کلی از قلدر و قلدری چشم پوشی کند چرا که اغلب افرادی که زورگویی میکنند ،به دنبال یک واکنش از فـرد مقابـل
هستند.
ضمن گزارشی از تکلی

جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در این جلسه آموزش داده میشود که به چه صورت با فرد قلدر مواجه

شود و برخورد جدی و ایستادن در مقابل افراد زورگو در بسیاری از مواقع تأثیرگذار خواهد بود .همچنـین ضـمن آمـوزش
سبک قاطعانهای در پاسخ به موقعیتهای قلدری مهارتهای دفا از خود آموزش داده میشود.
ضمن گزارشی از تکلی

جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در این جلسه به فرد آموزش داده میشود چگونه فشار برای همرنگـی

با گروه را تشخیص داده و با آن مقابله کنند.
ضمن گزارشی از تکلی

جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در این جلسه به فرد آموزش داده میشود وقتی تمایلی به انجام کاری

ندارد و دوستانش او را برای انجام آن کار تحتفشار قرار میدهند ،چگونه پاسخ منفی داده و از انجام آن امتنا کند.
ضمن گزارشی از تکلی

جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در این جلسه به نوجوانان آموزش داده مـیشـود چگونـه در هنگـام

رویارویی با قلدری دیگران ،خونسردی خود را حفظ کنند و چه کارهایی انجام دهنـد« .در اینجـا ابتـدا خونسـردی بـرای
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دانشآموزان شرح داده میشود و به روشهایی که باعث خونسردی میشود اشاره میگردد».
هفتم

داشتن یک حس خوب در
مورد خود

ضمن گزارشی از تکلی

خودپنداره مثبت آموزش داده میشود.
ضمن گزارشی از تکلی

هشتم

جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در این جلسه به فرد مهارتِ داشـتن احسـاخ خـوب دربـاره خـود و
جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در اینجا به افراد آموزش داده میشود که آنها حقوق مشخصی دارنـد

جرأتمند بودن و رعایت

که نمیتوان این حقوق را از آنها گرفت و مسئولیتهایی نیز همراه با این حقوق دارند .همچنین به نوجوانان آمـوزش داده

حقوق و مسئولیتها

می شود چگونه بدون تجاوز به حقوق دیگران ،از حقوق خود دفا کنند .در انتهای این جلسه پسآزمون از گـروه آزمـایش
گرفته شد.

 .0مقیذاس قربذانی هذارتر ( :)Harter Victim Scaleایذن

آلفذذای کرونبذذاخ در مطالعذذهای کذذه خذذارج از کشذذور بذذر روی

مقیاس در سال  4895توسط  Harterطرح ریزی شد که دارای

دانشجویان دختذر انجذام گرفتذه بذود 4/80 ،بدسذ آمذد و در

 6گویه میباشد و قربانی شدن را به صورت سازهای تک عذاملی

بررسی وایایی بازآزمایی  4/95بود ] .[01وشوهشگران ایرانذی در

می سنجد .این ورسشنامه بر روی یک طیف لیکرت  1گزینذهای

وشوه

خود این ابزار را به روش آلفای کرونبذاخ  4/10گذزارش

قرار دارد .نمرهگااری هر آیتم از ( 4واقعا درسذ در مذورد مذن

کردهاند ].[05

چذ )

 .1ورسشنامه خودونداره تحصیلی :این ابزار برای اولذین بذار

سم

راس ) تا ( 1واقعذا درسذ

در مذورد مذن سذم

میباشد .آیتمهای  0 ،4و  1دارای نمرهگااری معکوس هسذتند.

به وسیله یی یسن چن و تامپسذون وذس از اجذرا بذر روی 4640

نمرهگااری مقیاس به وسیله میذانگین نمذره آیذتمهذا محاسذبه

دان آموز تایوانی طراحی شده اس  .ابزار دارای  45آیتم بوده و

میشود .حداقل نمره برای این ورسشنامه  6و حداکثر  01اس .

تصویر ذهنی شخص از خودش را می سذنجد و بذر ایذن اسذاس،

نمذرات بذذاال نشذاندهنذذده رفتذار قربذذانی شذدن بذذاال مذیباشذذد.

خودونذذذداره را در سذذذه سذذذطح عمذذذومی ،آموزشذذذگاهی و

تذذدوینکننذذدگان ورسشذذنامه ،ضذذریب اعتبذذار ورسشذذنامه را بذذا

غیرآموزشگاهی مورد سنج

قرار می دهد .این ابذزار هذم نمذره

استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  4/90گذزارش

کلی و هم نمذرههذای خذردهمقیذاسهذا را بذه صذورت جداگانذه

کذذردهانذذد ] .[00در ایذذران ایذذن ابذذزار بذذر روی  144نفذذر از

محاسبه می کند .مقیاس بر روی یک طیف لیکرت  1درجه ای از

دان آموزان مدارس متوسطه شهر قم هنجاریابی شد .یافتذههذا

کامال موافقم= 5تا کامال مخالفم= 4قذرار دارد .حذداقل نمذره در

ساختار تک عاملی بودن را در نمونه ایرانی تأیید نموده و میزان

این آزمون  45و حداکثر آن  64اس  .نمره باالتر در این آزمون

وایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،4/19برای

نشان از بذاالتر بذودن خودونذداره نوجذوان مذیباشذد .طراحذان

دختران  4/66و برای وسران  4/95به دس آمد ].[00

ورسشنامه میزان ضریب اعتبار این ابزار به روش آلفای کرونبذاخ

 .0ورسشذذنامه عذذزتنفذذس روزنبذذرگ :مقیذذاس عذذزت نفذذس

برای کل مقیذاس و خذردهمقیذاسهذا در دامنذه  4/80تذا 4/86

روزنبرگ برای اندازهگیری عزتنفس تهیه شده کذه یکذی از وذر

گزارش کردهاند ] .[06این ابزار در ایران رواسازی شده و میذزان

استفاده ترین ابزارها در این زمینه بوده و دارای اعتبذار و روایذی

اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیذاس  4/19و هذر

باالیی اس  .این ورسشنامه شامل  44عبارت اس که  5عبارت

کذذدام از خذذردهمقیذذاسهذذا شذذامل آموزشذذگاهی  ،4/10غیذذر

آن به شکل مثب (گویه های شماره  4تا  )5و  5عبارت دیگر به

آموزشگاهی  4/11و عمومی  4/19بدس آمده اس ].[01

صورت منفی (گویههای شماره  6تا  )44ارائه شده اس  .شذیوه

یافتهها

نمرهگااری این مقیاس به این ترتیب اسذ  :سذواالت  4الذی ،5

در ابتدا یافته های جمعی شناختی والذدین نوجوانذان ارائذه

کامال مخذالفم = صذفر ،مخذالفم= ،4مذوافقم= 0و کذامال مذوافقم

شده اس (جدول .)0

دارای نمره  0می باشد .همچنین در سذالاالت  6الذی  ،44کذامال
موافقم = صفر ،موافقم= ،4مخالفم= 0و کامال مخالفم دارای نمره
 0میباشد .حداقل نمذره صذفر و حذداکثر نمذره  04مذیباشذد.
نمرات باال در این ابزار نشذانه عذزتنفذس بذاالتر اسذ  .ضذریب
سالمت جامعه
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اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی
جدول  -2یافتههای جمعیتشناختی مربوط به والدینِ نوجوانان منطقه  11شهر تهران در سال 1931
متغیر

شغل پدر
شغل مادر
تحصیالت پدر

گروه آزمایش

گروه کنترل

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

شاغل

)%10( 79

)%00( 77

آزاد

)%90( 1

)%40( 3

شاغل

)% 3( 4

)%93( 1

خانهدار

)%13( 71

)%13( 74

بیسواد

)% 3( 4

)%70( 9

سیکل و دیپلم

)%90( 1

)%93( 1

فوقدیپلم و لیسانس

)%90( 1

)%43( 1

()%73

)%70( 9

بیسواد

)%90( 1

)%43( 1

سیکل و دیپلم

)%40( 3

)%93( 1

فوقدیپلم لیسانس

)% 3( 4

)% 0( 0

ارشد و باالتر
تحصیالت مادر

ارشد و باالتر

)%3( 3

)%0( 7

وضعیت اقتصادی

پایین (کمتر از میلیون)

)% 3( 4

)% 0( 0

خانواده

متوسط ( تا  4میلیون)

)%10( 70

)%10( 79

وضعیت زندگی

باال (باالتر از  4میلیون)

)%0( 7

زندگی باهم

)%10( 74

)%13( 70

()%73

طالق گرفته

)%90( 1

)%93( 0

عالوهبر یافتههای جمعی شناختی مربوط بذه والذدین ،سذن

اصذذل ورسشذذنامههذذا اصذذالحات الزم انجذذام شذذد .افذذزون بذذر آن

نوجوانان به عنوان یافته جمعیذ شذناختی مذورد بررسذی قذرار

دادههای ورت تذک متریذری بذا اسذتفاده از نمذودار مسذتطیلی

گرف  .دامنه سنی نوجوانان گروه نمونه  41تا  41سال بودهانذد.

( )Box Plotبررسی و نتایج نشان داد که هیچ داده وذرت تذک

همه گروه نمونه وسر بوده که میانگین و انحراا معیار سنی کل

متریری وجود ندارد .همچنین کجی و چولگی دادهها با استفاده

 45/15±4/40و گروه

از نرمافزار  SPSSمحاسبه و نتذایج نشذان داد کجذی و چذولگی

کنترل  45/05±4/40بذوده اسذ  .قبذل از انجذام تحلیذلهذای

هیچ کدام از مقادیر بیشتر از  ±4نمیباشد کذه نشذان از نرمذال

مربوط به آزمون ،وضعی کلی دادهها مورد بررسی قرار گرفذ .

بذذودن دادههذذا بذذوده اس ذ  .در جذذدول  0یافتذذههذذای توصذذیفی

گروه نمونه  ،45/54±4/41گروه آزمای

متریرهای وشوه

ابتدا وجود دادههای خارج از محدوده بررسذی و بذا مراجعذه بذه

ارائه شده اس .

جدول  -9میانگین و انحراف معیار سه مرحله ارزیابی عزتنفس و خودپنداره تحصیلی در نوجوانان منطقه  11شهر تهران در سال 1931
متغیرها

عزت نفس
خودپنداره تحصیلی

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

(انحراف معیار ±میانگین)

(انحراف معیار ±میانگین)

(انحراف معیار ±میانگین)

آزمایش

79/93±9/79

71/33±9/11

71/10±9/41

کنترل

7 /43±9/33

7 /13±9/03

79/40±9/10

آزمایش

91/ 0±3/30

41/73±1/91

40/00±4/ 3

کنترل

91/30±0/93

93/ 0±1/17

91/73±1/09

گروه

عالوهبر یافتذه هذای توصذیفی بذه منظذور اثربخشذی برنامذه

مفروضات آن مورد بررسی قرار گرف  .به منظور بررسی برابذری

آموزشذذی جذذرأتورزی بذذر عذذزتنفذذس و خودونذذداره تحصذذیلی

ماتریس کواریانس از آزمون امباکس استفاده شد .نتایج حاکی از

نوجوانذذذان قربذذذانی قلذذذدری از روش تحلیذذذل واریذذذانس بذذذا

عدم برقراری این مفروضه بود ( M=08/511باکسp=4/418 ،

اندازهگیریهای تکراری اسذتفاده شذد .وذی
سالمت جامعه

و  .)F= 4/564برای بررسذی مفروضذه کرویذ

از اجذرای آزمذون
0

از Mauchly's
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در ادامه نتایج حاصل از این آزمون ارائه شده اس .

 Test of Sphericityاستفاده شذد کذه نتذایج نشذان داد ایذن
مفروضه برای متریر عزتنفس ( p=4/041و W=4/808موچلی)

همانگونه که در جدول  1قابل مشاهده اس  ،مدلها در اثذر

و خودونداره تحصیلی ( p=4/041و W=4/809موچلی) برقذرار

زمذذان و اثذذر تعذذاملی زمذذان و گذذروه بذذرای متریرهذذای وذذشوه

اس  .از این رو میتوان مفروضه کروی را وایرف  .افزون بر آن

معنیدار میباشند .از آنجایی که در این وذشوه

به منظور بررسی واریانسهای خطذای متریذر زمذان در مراحذل

صورت همزمان مورد تحلیل قذرار گرفتنذد ،مقذدار اثذر النذدای

از آزمون لون استفاده شد .نتذایج آزمذون لذون

ویلکز نشاندهنده نتایج آزمذون تحلیذل واریذانس چنذدمتریری

آزمون (p=4/448

اس  ،که این میزان (=4/616الندای ویلکز) حذاکی از معنذیدار

و  4(=0/144و  ،)F)09وسآزمون ( p=4/916و  4(=4/405و )F)09

بودن ( )p=4/441تحلیل واریانس با اندازهگیذریهذای تکذراری

و ویگیذذری ( p=4/609و  4(=4/009و  )F)09و بذذرای خودونذذداره

اس  .عالوه بر آن در ستون آخر جدول فذوق نتذایج مربذوط بذه

تحصذذذیلی در وذذذی آزمذذذون ( p=4/465و  4(=0/641و ،)F)09

مجاور اتا ارائه شده اس  .همانگونه که مشاهده میشذود نتذایج

وذذذذسآزمذذذذون ( p=4/000و  4(=4/441و  )F)09و ویگیذذذذری

نشان میدهد  00درصذد از واریذانس متریرهذای عذزتنفذس و

( p=4/000و  4(=4/114و  )F)09برقرار بود .از این رو با توجه به

خودونداره تحصیلی در اثر تعامل زمان و گروه تبیین مذیشذود.

مختلف آزمای

برای متریر عزت نفس در هر سه مرحله وی

دو متریذر بذه

برقراری مفروضات تحلیل واریانس با اندازهگیریهذای تکذراری،
جدول  -4نتایج آزمونهای چندمتغیری برای بررسی معنیداری اثر زمان و اثر تعاملی زمان و گروه در نوجوانان منطقه  11شهر تهران در سال 1931
 Dfخطا

P

مجذور اتا

91

*3/3337

3/933

زمان

3/17

0/007

4

90

*3/337

3/911

زمان * گروه

3/111

4/73

4

90

*3/331

3/9 4

آزمون

منبع

اثر الندای ویلکز

بینآزمودنی

گروه

3/173

درون آزمودنی

F

 Dfفرضیه

77/1

*P>3/30

خودونداره تحصیلی به بررسذی تذأثیر جداگانذه (نتذایج تحلیذل

افزون بر نتایج تحلیذل واریذانس چنذدمتریری در ادامذه بذه

واریانس تکمتریری) ورداخته میشود (جدول .)5

منظور مشخص نمودن سهم هر کدام از متریرهای عزتنفذس و

جدول  -5نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری برای متغیرهای پژوهش در سه مرحله ارزیابی برای نوجوانان منطقه  11شهر تهران در سال 1931
متغیرها

عزتنفس

خودپنداره

منبع

مجمو مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

P

اندازه اثر

گروه

913/099

7

913/099

70/337

*3/3337

3/ 14

زمان

711/311

7/110

33/141

7 /141

*3/3337

3/ 03

زمان*گروه

73 /111

7/110

04/003

1/371

*3/339

3/704

گروه

173/099

7

173/099

74/7 7

*3/337

3/ 17

زمان

140/303

7/114

94 /410

1/910

*3/339

3/744

زمان*گروه

101/171

7/114

941/131

1/413

*3/339

3/741

*P>3/30

کذه اثذر برنامذه آموزشذی

تفاوت معنذی داری در هذر دو متریذر عذزتنفذس ( F=6/849و

جرأتورزی به شیوه شناختی-رفتاری بر عزتنفس و خودونداره

 )p=4/440و خودونذذداره تحصذذیلی ( F=6/198و )p=4/440

تحصیلی نوجوانان قربانی قُلدری بذین دو گذروه در سذه مرحلذه

نوجوانان در دو گروه آزمای

و کنترل ایجاد کند .بذا توجذه بذه

ارزیابی تفاوت معنی داری ایجاد کرده اس  .بذه ایذن معنذی کذه

معنی دار بودن اثر تقابل بین گذروه و زمذان در جذدول  6نتذایج

نتایج اثر متقابل و تعاملی گروه و زمان بر یکدیگر توانسته اسذ

مربوط به آزمون بونفرونی ارائه شده اس .

نتایج جدول فوق مبین این اس

سالمت جامعه
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جدول  -6نتایج آزمون بونفرونی بین دو گروه در سه زمان مختلف برای نوجوانان منطقه  11شهر تهران در سال

متغیر

عزتنفس

خودپنداره
تحصیلی

پیشآزمون با پسآزمون

گروه

پسآزمون با پیگیری

پیشآزمون با پیگیری

تفاوت میانگینها

P

تفاوت میانگینها

P

تفاوت میانگینها

P

آزمایش

4/133

*3/3337

4/403

*3/3337

3/ 03

3/311

کنترل

3/433

3/304

7/303

3/373

3/103

3/319

کل

/003

*3/337

/103

*3/3337

3/ 33

3/311

آزمایش

73/103

*3/33

1/933

*3/334

/003

3/311

کنترل

3/933

3/31

3/103

3/313

7/703

3/304

کل

0/010

*3/373

9/1 0

3/301

7/103

3/191

*P>3/30

جرأتورزی به شیوه شناختی-رفتذاری بذر عذزتنفذس بذین دو

وذذس از معنذذیداری اثذذر تعذذاملی و اثربخشذذی آمذذوزش

گروه در سه مرحله ارزیابی تفاوت معنیداری ایجاد کرده اس .

جرأت ورزی بر روی عزت نفس و خودونداره قربانیذان قلذدری از
آزمون تعقیبی بونفرونی جه مشذخص شذدن معنذیداری هذر

شواهد وشوهشی در خصوص اثر جرأتورزی بذر عذزتنفذس

گروه در زمان های مختلف اسذتفاده شذد .نتذایج ارائذه شذده در

نوجوانذذان نتذذایج بحذذثبرانگیذذزی را ارائذذه کذذردهانذذد .برخذذی

جدول فوق نشان میدهذد بذرای هذر دو متریذر (عذزتنفذس و

های ویشین  Makindeو Tannous ،[45] Akinteye

وشوه

بذین وذی آزمذون بذا

و  [41] Alkhawaldehو  [49] Tannousبذذا نتذذایج مطالعذذه

وس آزمون و وی آزمون با ویگیذری تفذاوت معنذیداری وجذود

حاضر همسو بودهاند ،در حالی که برخی دیگر این نتایج را تأیید

بذین وذسآزمذون و ویگیذری

خذود بذه ایذن نتیجذه رسذید کذه

خودونداره تحصذیلی) در گذروه آزمذای
دارد در حالی که در گروه آزمای

نکرده اند Kapci .در وشوه

تفاوت معنیداری مشاهده نشد .همچنین برای گروه کنتذرل در

آموزش جرأتورزی بذر روی دانذ آمذوزان قربذانی و قلذدر اثذر

هذذر دو متریذذر در هذذر سذذه مقایسذذه زمذذانی تفذذاوت معنذذیداری

معنی داری ندارد ،در حالی که نتذایج وذشوه

حاضذر حذاکی از

مشاهده نشد .افزون بر مقایسه جداگانه هر گروه در سه مرحلذه

اثربخشذذی آمذذوزش جذذرأتورزی بذذر عذذزتنفذذس دانذ آمذذوزان

آزمای  ،وی آزمون ،وس آزمون و ویگیری در کل گذروه نمونذه

قلدر/قربانی بود ].[08
عالوهبر آن ،بر اساس مطالعات ویشین جذرأتورزی مهذارتی

برای هر دو متریر مورد مقایسه قرار گرف که نتذایج در جذدول

که در راه خودکارآمدی و خودکنترلی در افراد ،اعتماد بذه

فوق قابل مشاهده اس  .از این رو مداخله جرأتورزی مبتنی بر

اس

رویکرد شناختی-رفتاری توانسته اس باعث ارتقای عزتنفس و

نفس و عزتنفس آنها را تقوی میکند .این مهارت بذه عنذوان

خودونداره تحصیلی دان آموزان قربانی شود.

یکی از مهمترین مهارتها جهذ مقابلذه بذا خشذم و همچنذین
ارتباط رضای بخ

با دیگران نیازمند مااکره و انعطذااوذایری

اس ] .[04از این رو همراستا با یافتههای وشوه

بحث

حاضر ،نتایج

دیگران شذدن

مطالعات ویشین نشان داد آموزش جراتورزی بر عذزتنفذس و

یکی از مشکالت فراگیر در میان دان آموزان مدارس اس  ،بذه

جرأتورزی تأثیر دارد و بذه طذور معنذیداری باعذث افذزای

و

گونهای که  44درصد از نوجوانان مدارس ابتدایی و متوسطه بذه

ارتقای عزتنفس و ابراز وجود در افراد میشود ].[04

بر اساس یافته های وشوهشی ،قربانی خشون

وسذذیله همسذذاالن خذذود مذذورد خشذذون و قربذذانی شذذدن قذذرار

در مطالعه دیگری که بذه بررسذی آمذوزش جذرأتورزی بذر

حاضر بذا هذدا تعیذین اثربخشذی

عزت نفس نوجوانان دختر ورداخته شد ،نتایج نشان داد که بذین

برنامذذه آمذذوزش جذذرأتورزی بذذه روش شذذناختی-رفتذذاری بذذر

نمرات وی آزمون و وسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد .به

عزت نفس و خودونداره تحصیلی نوجوانان قربذانی قُلذدری شذهر

ایذذن معنذذی کذذه بذذین دو گذذروه کنتذذرل و آزمذذای  ،آمذذوزش

نشذان داد برنامذه آموزشذی

بوده اس ] [00که بذا یافتذه

می گیرند ] .[09لاا وشوه

تهران بود .نتایج حاصل از وذشوه

جرأتورزی بر عزتنفس اثربخ
وشوه

سالمت جامعه
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حاضر همسو و همخوان اس  .بر اسذاس ایذن یافتذههذا
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مذذیتذذوان تبیذذین نمذذود ،افذذراد قربذذانی در جلسذذات آمذذوزش

زمانهای مختلف اس  .نتایج بدس آمده حاکی از آن بذود کذه

جرأت ورزی می آموزند که حقوق خود را بشناسذند ،بذه صذورت

در هر دو متریذر عذزت نفذس و خودونذداره تحصذیلی در گذروه

مختلف از خود دفاع کنند ،بتواننذد در برابذر فشذارهای گروهذی

آزمای

بین وی آزمون با وسآزمون و وی آزمون بذا ویگیذری

مقابله کنند و جرأت نذه گفذتن را بذا حفذظ خونسذردی داشذته

تفاوت معنیداری وجود دارد .ایذن در حذالی بذود کذه در گذروه

باشند .لاا تمرین این مهارت ها به فرد قربانی کمک میکنذد تذا

آزمای

بین وسآزمون و ویگیری تفاوت معنیداری برای هر دو

عزت نفس و حس خوبی نسب به خذود ویذدا کنذد و بتوانذد در

متریر مشاهده نشد .از سویی برای گروه کنترل در هر دو متریر

روابط بینفردی بهتر عمل نماید و میزان عزتنفس خود را ارتقا

در هر سه مقایسذه زمذانی یعنذی وذی آزمذون بذا وذسآزمذون،

دهد.

وی آزمون با ویگیری و وسآزمون با ویگیری تفاوت معنیداری
مبنذذی بذذر اثربخشذذی آمذذوزش

مشاهده نشد .افزون بر مقایسه جداگانه هر گروه در سه مرحلذه

یافتذذه دیگذذر ایذذن وذذشوه

جرأتورزی به شیوه شناختی-رفتاری بذر خودونذداره تحصذیلی

آزمای  ،در کل گروه نمونه برای هر دو متریذر مقایسذه زوجذی

نوجوانان قربانی قلدری حاکی از آن بوده اس که بین دو گذروه

صورت گرف  .برای متریر عزتنفس ،وی آزمون با وسآزمون و

در سه مرحله ارزیابی تفاوت معنیداری وجود دارد .این یافته بذا

وی آزمون با ویگیری تفاوت معنیداری داش  .در حالی که در

نتایج وشوه های ویشین ] [08همسو بذوده اسذ  .یافتذههذای

مقایسه وس آزمون با ویگیری این تفاوت معنیدار نبود .افزون بر

وشوهشی نشان میدهد قربانیان قلدری ،افذرادی نذاایمن ،بسذیار

آن ،برای متریر خودونداره تحصیلی در نمرات وذی آزمذون بذا

محتاط و دارای خودونداره وایین میباشند که توان دفاع از خود

وسآزمون تفاوت معنیداری وجود داش  .این در حالی بود کذه

را ندارند و به لحا اجتماعی افرادی منزوی و فاقد مهارتهذای

در مقایسه وی آزمون با وس آزمون و وس آزمون با ویگیری این

اجتماعی هستند .آموزش مهارتهای ابراز وجذود باعذث تقویذ

تفاوت معنیدار نبود.
در تبیین این یافته میتوان گفذ آمذوزش جذرأتورزی بذا

خودونداره و داشتن یک حس خوب نسذب بذه خذود در آنهذا
میشود ].[00

افزای

در مطالعه  Asadniaو همکاران گزارش شده اس

ابراز وجود و ارتقای خودونذداره تحصذیلی بذه نوجوانذان

آمذوزش

کمک مینماید تا بتواند نیازها ،احساسات و افکذار خذود را ابذراز

جرأت ورزی به عنوان یکی از مهارت های زندگی موجذب ترییذر

کرده و از آسیب های احتمالی نوجوانان قلدر در امان بمانند .بذه

مثب توانایی تصمیمگیری و نگرش مثب در توانذایی احسذاس

عبارت دیگر آموزش جذرأت ورزی توانسذته اسذ بذه نوجوانذان

مسذذلولی فذذردی در افذذراد مذذیشذذود و خودونذذداره تحصذذیلی

کمک کند تا با بیان جرأتمندانه احسذاس مثبذ و منفذی ،رد

دان آموزان را ارتقاء میبخشد ] [01کذه ایذن یافتذه بذا نتذایج

در برابذر

وشوه

جرأت مندانه خواستههای نابجذای دیگذران و مقاومذ

آنها و درخواس های جرأت مندانه از دیگران بتوانند از خود در

حاضر همسو بوده اس  .به صورت کلذی وذشوه هذا در

زمینه جرأت مندی از تأثیر مثب آن بر عزتنفس و خودونذداره
تحصیلی حمای

برابر افراد قلدر دفاع کنند.
این وشوه

میکنند .به این معنی که بسیاری از دورههای

ماننذد هذر وذشوه

دیگذری محذدودی هذایی

آموزشی جرأتورزی ،ارتقای عزتنفس و خودونداره تحصیلی را

داش  .نخستین محدودی

گزارش کرده که نشان میدهند آموزش جذرأتورزی مذیتوانذد

حاصل از طری ابزار (ورسشنامه) بدس آمده اسذ و مشذخص

عزتنفس

نیس که نتایج بدس آمده تا چه حد بذه رفتارهذای واقعذی در

منجر به ترییر در نگرش فرد نسب به خود و افزای
شود ].[05

ایذن مطالعذه ایذن بذوده کذه نتذایج

زندگی روزمره مرتبط اس  .محدودی دیگر این مطالعه مربذوط

عالوه بر معنی دار بودن آموزش جرأتورزی بر روی قربانیان

به قلمرو مکانی و زمانی مطالعه میباشذد .ایذن مطالعذه بذر روی

قلدری از آزمون تعقیبذی جهذ مقایسذه زوجذی هذر گذروه در

نوجوانذذان مذذدارس دولتذذی شذذهر تهذذران صذذورت گرفتذذه ،لذذاا

زمانهای مختلف استفاده شد .این آزمون بذه منظذور دقیذ تذر

تعمیم دهی آن به سایر اقشار یا شهرهای دیگر با احتیاط صورت

در هذذر گذذروه و در

گیرد .انتخاب نمونه از یک محدوده جرراقیایی مشخص (منطقه

نگریسذذتن بذذه تفذذاوت متریرهذذای وذذشوه
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 41شهر تهران) از جمله محدودی های دیگر این وشوه

گردید ،میزان عزت نفس و خودونداره تحصیلی نوجوانان قربذانی

بذود.

به ایذن معنذی کذه بذین منذاط گونذاگون کشذور تفذاوتهذای

گروه نمونه ارتقاء یافته اس و میتذوان از ایذن آمذوزش جهذ

جررافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی وجود دارد .همچنذین

ارتقای سایر مهذارت هذای نوجوانذان اسذتفاده نمذود .همچنذین

وجود متریرهای کنترل نشده نظیر محدود بودن دوره ویگیذری

آگاهی والدین ،معلمان و سایر متخصصان تعلیم و تربی از ایذن

از جمله مواردی بوده که باید به آنها توجه کرد .افذزون بذر آن

آموزش ها و اجرایی کردن آن ها در مراکز مختلف مذیتوانذد بذه

این مطالعه بذر روی نوجوانذان وسذر صذورت گرفتذه اسذ کذه

بهبود و ارتقای مهارتهای ابراز وجذود ،مشذکالت بذینفذردی و

میتواند یکی دیگر از محدودی های این مطالعه باشد.

تحصیلی نوجوانان کمک نماید.

بر اسذاس محذدودی هذای گذزارش شذده ،بذه وشوهشذگران
ویشنهاد می شود که در آینده مطالعاتی را طرح ریزی کننذد کذه

تعارض منافع

اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی به شیوه شناختی-رفتذاری

هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.

را با متریرهذای مختلذف همذدلی ،احسذاس تنهذایی ،مشذکالت
بینفردی ،رفتارهذای ارتقاءدهنذده سذالم  ،حمایذ اجتمذاعی

سهم نویسندگان

سبک های دلبستگی و خودکارآمدی مورد بررسی قرار دهند تذا
از این طری دان

سیاوش طال وسند نگارش چکیده و تحلیل دادههای آماری،

منسجمی در خصوص متریرهای ذکر شده و

علی محمد رضایی نگارش بیان مسلله ،اسذح رحیمیذان بذوگر

روابط این سازه هذا بذا سذایر سذازه هذا کذه قابلیذ بیشذتری در

نگارش قسم

برنامه ریزیهای مربوطه دارد ،حاصل شود .ویشذنهاد دیگذر ایذن

بحث و نتیجه گیری و افضل اکبذری بلوطبنگذان

جم آوری دادههای و نگارش روش وشوه

بوده که این مداخله را می توان بر روی نوجوانان دختر در سذایر

را بر عهده داشذتند.

اصالح نهایی مقاله بر عهده افضل اکبری بلوطبنگان بود.

شهرها و استانهای کشور مورد مطالعذه قذرار داد .همچنذین بذا
توجه به برجسته بودن نقذ

قربذانی شذدن و جذرأت ورزی بذر

تشکر و قدردانی

وضعی عزتنفذس و خودونذداره تحصذیلی نوجوانذان ویشذنهاد

در نهای

میشود ،برنامههایی از قبیل سخنرانی ،جلسات آموزش خذانواده
ویشه افزای

مهارتهای جرأتورزی و ابراز وجود برگذزار شذود.

مسلما همه این ویشنهادات بدون همکذارای و نظذارت مسذتقیم

در این وشوه

و مدیران مدارس و ورسنل آموزش و ورورش

کمیته اخالق دانشگاه علوم وزشکی سمنان تشکر و قدردانی

نخواهد بود.

مینمایند .شایان ذکر اس
حاضذر نشذان داده اسذ کذه

 81/0/00کمیته اخالق در وشوه

دانشگاه علوم وزشکی

سمنان به شماره  IR.SEMUMS.REC.1397.009میباشد.

و کنترل شده اس  .به ایذن

معنی که با ارائه مهارتهای ابراز وجود که در این وشوه

که این مقاله مستخرج از رساله

دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان مصوب

آموزش جرأتورزی بذه شذیوه شذناختی-رفتذاری باعذث ایجذاد
تفاوت معنیدار در دو گروه آزمای

در این وشوه

یاری کردهاند به ویشه دان آموزان شرک کننده

منطقه  41شهر تهران بخاطر صبر و بردباری و همچنین از

والدین ،خانوادهها و دس اندرکاران تعلیم و تربیذ امکذانوذایر

نتیجهگیری :نتایج وشوه

بدین وسیله وشوهشگران از تمامی کسانی که ما را

ارائذه

Reference
Heinze HJ. Beyond a bed: Support for positive development for youth residing in emergency shelters. Children
and Youth Services Review 2013;35(2):278-86.
Akbari-balootbangan A, Talepasand S. The Factorial Structure and Psychometric Properties of Bullying
]Prevalence Questionnaire in Secondary Schools. J Educ Community Health 2015;2(2):10-9.[Persian
Lambert SF, Copeland-Linder N, Ialongo NS. Longitudinal associations between community violence exposure
and suicidality. Journal of Adolescent Health 2008; 43(4):380-6.
سالمت جامعه

01

1.
2.
3.

دوره دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 7931

افضل اکبری بلوطبنگان و همکاران

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی

Espelage DL, Holt MK. Suicidal ideation and school bullying experiences after controlling for depression and
delinquency. Journal of Adolescent Health 2013; 53(1):S27-S31.
Crapanzano AM. (Dissertation). Understanding Bullying Participant Roles: Stability across School Years and
Personality and Behavioral Correlates. New Orleans: University of New Orleans; 2010: 1.
O’Moore M, Kirkham C. Self‐esteem and its relationship to bullying behaviour. Aggressive behavior
2001;27(4):269-83.
Tsaousis I. The relationship of self-esteem to bullying perpetration and peer victimization among schoolchildren
and adolescents: A meta-analytic review. Aggression and violent behavior 2016;31:186-99.
Fanti KA, Henrich CC. Effects of self-esteem and narcissism on bullying and victimization during early
adolescence. The Journal of Early Adolescence 2015;35(1):5-29.
Roeleveld W. The relationship between bullying and the self-concept of children. Social Cosmos. 2011;2:111-6.
Juklová K, Ulrichová M. Changes of handicapped and other students self-concept and mutual attitudes as a result
of their directed interaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011;29:1228-35.
Van Gundy K. Gender, the assertion of autonomy, and the stress process in young adulthood. Social Psychology
Quarterly 2002;65(4):346-63.
Houbre B, Tarquinio C, Thuillier I, Hergott E. Bullying among students and its consequences on health. European
Journal of Psychology of Education 2006;21(2):183-208.
Schwartz D, Chang L, Farver JM. Correlates of victimization in Chinese children's peer groups. Developmental
Psychology 2001;37(4):520-32.
Peneva I, Mavrodiev S. A historical approach to assertiveness. Psycho Thought 2013; 6(1):3-26.
Makinde BO, Akinteye AJ. Effects if Mentoring and Assertiveness Training on Adolescents' Self-Esteem in Lagos
State Secondary Schools. Int'l J Soc Sci Stud 2014;2:78-88.
Percell LP, Berwick PT, Beigel A. The effects of assertive training on self-concept and anxiety. Archives of
General Psychiatry 1974;31(4):502-4.
Tannous FG, Alkhawaldeh MK. Effectiveness of Assertiveness Training in Improving Self Esteem and
Adjustment among Victims of Bullying Students. Direst: Edu Sci 2014; 41(1):421-44.
Tannous F. The effectiveness of assertiveness training in improving self-esteem among a sample of students with
low emotional-behavioral traits. Journal of Adult and Non Formal Education 2015;3(1):55-61.
Esamorad A. A Comparative Study of Social Behavioral Pathology among High School Students in Tehran.
QJRES 2016; 9(31):211-26. [Persian]
Martin MM, Anderson CM. Aggressive communication traits: How similar are young adults and their parents in
argumentativeness, assertiveness, and verbal aggressiveness. Western Journal of Communication (includes
Communication Reports) 1997;61(3):299-314.
Kokkinos CM, Kipritsi E. The relationship between bullying, victimization, trait emotional intelligence, selfefficacy and empathy among preadolescents. Social psychology of education 2012;15(1):41-58.
Austin S, Joseph S. Assessment of bully/victim problems in 8 to 11 year‐olds. British journal of educational
psychology 1996;66(4):447-56.
Akbari Balootbangan A, Talepasand S, Mohammad Rezaei A, Rahimian Boogar. Psychometric Properties of
Harter’s Victimization Scale in Middle Schools Students. J Saf Promot Inj Prev 2016; 4(4):207-16.[Persian]
Zimprich D, Perren S, Hornung R. A two-level confirmatory factor analysis of a modified Rosenberg self-esteem
scale. Educational and Psychological Measurement 2005;65(3):465-81.
Akbari BA, Rezaei AM. Construction and Validation to Self-Discovery Scale (SDS) Based on Different Theories
of Personality in Students. Journal of clinical psychology 2014; 6(3):55-68. [Persian]
Chen Y-H, Thompson MS, Kromrey JD, Chang GH. Relations of student perceptions of teacher oral feedback
with teacher expectancies and student self-concept. The Journal of Experimental Education 2011;79(4):452-77.
Afsharizadeh SA, Karashki H, Naserian H. Psychometric Properties of School Self-concept in Primary Students of
Tehran. Journal of psychological models methods 2013; 3(11):53-66. [Persian]
Schacter HL, White SJ, Chang VY & Juvonen J “Why me?” Characterological self-blame and continued
victimization in the first year of middle school. J of Clin Child & Ado Psycho, 2015; 44(3): 446-55.
Kapcı E. Bullying type and severity among elementary school students and its relationship with depression,
anxiety and self esteem. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences 2004;37(1):1-13.
Mohammad khani SH. Life Skills. 3nd ed. Tehran: Rasaneh Takhassosi Publisher; 2017: 13-7. [Persian]
Ünal S. Evaluating the effect of self-awareness and communication techniques on nurses’ assertiveness and selfesteem. Contemporary nurse 2012; 43(1):90-98.

7931  زمستان،4  شماره،دوره دوازدهم

01

سالمت جامعه

افضل اکبری بلوطبنگان و همکاران

اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی

32. Bahri N. The effect of assertiveness training on self-esteem of female students. Payke Noor 2008; 8(1):124-37.
[Persian] https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155622
33. Lin Y-R, Shiah I-S, Chang Y-C, Lai T-J, Wang K-Y, Chou K-R. Evaluation of an assertiveness training program
on nursing and medical students’ assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurse
education today 2004;24(8):656-65.
34. Asadnia S, Sepehrian Azar F, Saadatmand S, Feizipour H, Zareie F, Banihashem Shishavan M R. Analyzing the
Effectiveness of Assertiveness Training Program on Reducing Social Anxiety Disorder Symptoms and Improving
Shyness. J Urmia Univ Med Sci 2013; 24(9):673-681. [Persian]
35. Sert AG. (Dissertation). The Effect of an Assertiveness Training on the assertiveness and self-esteem level of 5th
Grade Children. Ankara: Middle East Technical University; 2003: 25.

7931  زمستان،4  شماره،دوره دوازدهم

01

سالمت جامعه

افضل اکبری بلوطبنگان و همکاران

اثربخشی برنامه آموزش جرأت ورزی

The Effectiveness of a Cognitive-Behavioral Approach to
Assertiveness Training on the Self-Esteem and School Self-Concept
of Adolescent Boy Victims of Bullying
Akbari Balootbangan A1, Talepasand S2, Rezaei AM3, Rahimian Boogar I4
1- Ph.D. Student, Dept. of Educational Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.
2- Associate prof, Dept. of Psychology and Educational Science Semnan University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
Email: stalepasand@semnan.ac.ir, Tel: 989126040690.
3- Associate prof, Dept. of Educational Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.
4- Associate prof, Dept. of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.

Received: 21 December 2018

Accepted: 12 April 2019

Introduction: Today, the victimization of teenagers in schools is one of the most important social
harms in schools. Therefore, the purpose of this study was to determine the effectiveness of
cognitive-behavioral methods of assertiveness training on self-esteem and school self-concept
among adolescent victims of bullying.
Materials and Methods: The statistical population included 14- to 17-year-old boy students in
public schools in Tehran during the academic year 2018-19. A total of 40 subjects (20 in the control
group and 20 in the experimental group) were randomly assigned to one of the two groups:
experimental group and control group. Using a pilot, pre-test, post-test, and a one-month follow-up
on the control group, Hartler's victimization and Rosenberg self-esteem and school self-concept
questionnaires were completed. Then, experimental testing of assertiveness training was performed
in eight sessions on the experimental group, and after the completion of the sessions the post-test
was presented to both groups. Finally, a one-month follow-up was carried out. Analysis of repeated
measurements was used for data analysis.
Results: The results showed that the cognitive-behavioral assertiveness training program made a
significant difference in self-esteem (F=6.918 and p=0.003) and school self-concept (F=6.489 and
p=0.003) between the two groups in the three stages of evaluation. This means that cognitivebehavioral assertiveness training helped bullying victims promote their self-esteem and selfconcept.
Conclusion: Based on the results of this study, the cognitive-behavioral assertiveness training
program was found to be effective on the self-esteem and school self-concept of adolescents aged
14 to 17 years. Therefore, it can be used to improve adolescents' skills. It is also important to inform
parents, teachers, administrators and others professionals about the effectiveness of this kind of
training.
Keywords: Assertiveness Training, Self-Esteem, School Self-Concept, Victim, Adolescent Boy
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