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چکیده
یرسـتان هـاي شـهر    دانش آموزان دختـر دب شرفت تحصیلی و مهارت هاي اجتماعیتاثیر آموزش جرات ورزي بر پی:هدف
که به روش نمونه نفر از دانش آموزان صورت گرفت 30با روش نیمه آزمایشی بر روي وهش حاضر بود کههدف پتهران

معدل دو نیمسال جهت سنجش پیشـرفت تحصـیلی و پرسشـنامه مهـارت هـاي      ندگیري طبقه اي مرحله اي انتخاب شد
اریانس نشان داد که نتایج تحلیل کو. استفاده شدجهت سنجش مهارت هاي اجتماعی )1989(اجتماعی ایندربیتزن و فوستر

آموزش جرات ورزي بر مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان دختر تاثیر مثبت و معنادار دارد و باعث افـزایش مهـارت هـاي    
آموزش مهارت هاي جرات ورزي منجـر بـه افـزایش    . اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش شده است

ودکارآمدي و بسیاري از مهارت هاي دیگر   می شود که زمینه را براي تالش هر مهارت هاي اجتماعی، اعتماد به نفس، خ
.چه بیشتر و اکتساب پیشرفت تحصیلی فراهم می کند

.جرات ورزي، پیشرفت تحصیلی، مهارت هاي اجتماعی:کلید واژه ها

موفقیـت هـاي   آن کسـب  که پی آمد پرداختن به تربیتیموضوعات محوري مورد عالقه روان شناسی اهداف اصلی نظامهاي آموزشی  و از یکی از 
یافتـه هـاي بسـیاري از مطالعـات     .)2010،دینچورك،ساگالر و سیلمن(است پیشرفت تحصیلینیز بوده ، مفهوم جوامع پیشرفته جهان در چند جانبه

وابسـته بـه عوامـل متعـددي     تحصیلیکه پیشرفتحاکی از این هستند)2010، سعادتی شامیر وهمکاران،2010،گاوون؛ 2003فارسید و وودفیلدز،(
اقتصـادي،  اجتماعی،،)مانند نگرش ،خودپنداره،خودتنظیمی ،انگیزش و راهبر دهاي یادگیري(از عوامل روانشناختی که  تعدادي از آنها عبارتند است  

به میان می آید یکی از مهمترین سـازه  پیشرفت تحصیلیز با این حال علیرغم تاثیر بسیاري از متغیر هاي یاد شده، وقتی سخن ا. تربیتیتحصیلی و
.استجرأت ورزيهاي که ضرورت پرداختن به آن مخصوصا در دانش آموزن احساس  می شود، مفهوم 

بـه خـود   وع می توان گفت که یکی از حوزه ها پرکاربرد ، بانفوذ و مورد عالقه بسیاري از محققان و صاحب نظران که مطالعـات فراوانـی را  مدر مج
علت اهمیت یافتن این متغیرها،قدرت آنها در پیش بینـی موفقیـت هـاي جامعـه در ابعـاد      .اختصاص داده، مفهوم یادگیري و پیشرفت تحصیلی است

بررسی هـاي .پژوهشگران این حوزه جهت رسیدن به پیشرفت تحصیلی نقش متغیر هاي متفاوتی را مورد آزمون وبررسی قرار داده اند.مختلف است
).1389سعادتی شامیر و همکاران،(موجود، نقش موثرجرات ورزي و مهارت هاي اجتماعی را در پیشرفت تحصیلی آشکار  می سازد

، بسیاري از نوجوانان به دلیل نداشتن جرأت ابراز وجود مهارت هاي اجتماعی و اعتماد به نفس پایین اغلب دچار شکست تحصیلی ، افـت تحصـیلی   
مهارت جرأت ورزي ) 2009(جونز و الولی).2015،ناصري و سعادتی شامیر. (می شوند... ه ، گوشه گیري ، انزوا ، افسردگی و درماندگی آموخته شد

گـران  را شامل گرفتن حق خود و ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خویش به نحوي مناسب، مستقیم و صادقانه دانسته اند، به گونه اي که حقـوق دی 
از سوي دیگر مهارت جرأت ورزي هم در رفتاردرمانی و هم در بهبود سازگاري فرد با محیط و طبعاً خشنودي و رضایت وي نسـبت بـه   . پایمال نشود

مهارت هاي اجتماعی رفتارهـاي آموختـه شـده اي هسـتند کـه توسـط اجتمـاع        ). 2010پور جلیلی و زرنقاش،(عملکرد خویش بهره برداري می شود 
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مهـارت هـاي   ). 2010رحمتـی و همکـاران،  (و شالوده ارتباطات موفق و رودررو را تشکیل می دهنـد  ) 2010بی کاشانی و بیات،ابوترا(پذیرفته شده اند
یکی از این مهارت ها، مهارت ابراز وجـود  . اجتماعی اکتسابی هستند و در زمان تولد ظاهر نمی شوند بلکه در نتیجه تعامل با دیگران تکامل می یابند

از آن جا که یادگیري این مهارت منجر به احساس توانمندي، کاهش استرس و نیـز پیشـگیري از آسـیب هـایی مثـل اعتیـاد،       . تیا جرأت ورزي اس
.مصرف سیگار، انحرافات و سوء استفاده هاي جنسی می شود، مهارتی با اهمیت تلقی می شود

و ارتقاي روابط بین فردي می شـود و در ایـن میـان آمـوزش ایـن      در باور عمومی مهارت هاي اجتماعی باعث افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس 
).2011سـعادتی شـامیر و همکـاران،   (مهارت ها به عنوان یک مداخله رفتاري مهم جهت کاربرد موفقیت آمیز در جوامع گوناگون پذیرفته شده است 
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بحث و نتیجه گیري
وهش فرضیه مبنی بر تاثیر معنادار آموزش جرأت ورزي بر  مهرت هاي اجتمـاعی و پیشـرفت تحصـیلی دانـش آمـوزان      پژبا توجه با نتایج داده هاي 

نتایج پژوهش حاض همسو با یافته هاي پـاییزي  . دختر می توان نتیجه گرفت که آموزش جرأت ورزي بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است
نشان می دهد آموزش جـرات ورزي موجـب بـاال رفـتن احسـاس      ) 1379،الدي، محمدعلی؛ حقیقی، جمال شکر کن، حسین؛ پو،2010(و همکاران 

د لـذا  خودکارآمدي و کنترل درونی فرد می شود و این احساسات نیز در روابط متقابل با دیگران، اعتماد به نفس و عزت نفس افراد را تقویت می کنـ 
.     شودپیشرفت تحصیلی در این دانش آموزان تقویت می 

اهمیت مهارت هاي اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی شدن و سازگاري اجتماعی را هیچگاه نمی توان از نظر دور داشت و بی شک توجه 
متسـون،  (ست به هوش اجتماعی، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر ابعاد رشد و حیطه هاي تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه اي برخوردار ا

و شخصی که داراي مهارت هاي اجتماعی است می تواند بـه انتخـاب و ارائـه رفتارهـاي مناسـب در زمـان و       ) 1384؛ترجمه به پژوه،1988اولندیک،
.از این امتیاز محرومند) منفعل یا پرخاشگر(که البته افراد غیر جرأت ورز ) 1389صاحب الزمانی و همکاران،(وضعیت معین دست بزند 

نابعم
علـی آبـادي، خدیجـه؛    . (8،9،10،11تحلیل داده هاي روان شناسی با برنامه اس پی اس اس ویـرایش  ) 1384. (بریس، نیکال؛ کمپ، ریچارد؛ سلنگار، رزمري

.نشر دوران: تهران). صمدي، علی
ربخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی اث). 1386. (پاییزي، مریم؛ شهرآراي، مهرناز؛ فرزاد، ولی اهللا؛ صفایی، پریوش

.25-43، صص 1386، زمستان4، شماره 3دوره . مجله مطالعات روان شناختی. دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان هاي تهران
تأثیر آموزش مهـارت هـاي زنـدگی بـر بهبـود مهـارت هـاي اجتمـاعی و         ). 1388. (پوراحمدي، الناز؛ جاللی، محسن؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ پاکدامن، شهال

، بهـار و  1دوره چهـارم، شـماره  . مجلـه دسـت آوردهـاي روان شـناختی    . مشکالت رفتاري دانش آموزان پسر مبتال به اختالل رفتار مقابله اي و بـی اعتنـایی  
.67-86، صص 1388تابستان

مجله علوم تربیتی . بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستان هاي پسرانه شهرستان اهواز). 1379. (یقی، جمالشکر کن، حسین؛ پوالدي، محمدعلی؛ حق
.103-114، صص 4و 3دوره سوم، شماره . و روانشناسی

و قاطعیـت دلـنش آمـوزان دختـر مقطـع      برري تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفـس  ). 1389. (صاحب الزمانی، محمد؛ نوروزي نیا، روح انگیز؛ رشیدي، علی
.58-53، شماره اول، صص 21دوره. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. متوسطه

).1985(انتشارات آستان قدس رضوي : مشهد). نظري نژاد، محمدحسین. (آموزش مهارتهاي اجتماعی به کودکان). 1369. (اف.کارتلج، جی؛ میلبرن، جی
).2001(انتشارات نقش و نگار : تهران). تمدن، توران دخت. (اعتماد به نفس در نوجوانان). 1386. (لد، گیللیندن فی

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت هاي اجتماعی دانـش آمـوزان دختـر دوره    ). 1388. (لیوارجانی، شعله؛ گل محمدنژاد، غالمرضا؛ قاسم شهانقی، معصومه
.185-210، صص 1388، بهار 5سال دوم، شماره. مجله علوم تربیتی. 88-89ادي خوي در سال تحصیلی دبیرستانی تیزهوش و ع

. بررسی رابطه میزان مشارکت فعال دانش آموزان در جریان تـدریس بـا پیشـرفت تحصـیلی    ). 1388. (محمودي، فیروز؛ فتحی آذر، اسکندر؛ اسفندیاري، رجب
.65-82، صص 1388، پاییز3دوره دهم، شماره . یمجله مطالعات تربیتی و روانشناس
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بحث و نتیجه گیري
وهش فرضیه مبنی بر تاثیر معنادار آموزش جرأت ورزي بر  مهرت هاي اجتمـاعی و پیشـرفت تحصـیلی دانـش آمـوزان      پژبا توجه با نتایج داده هاي 

نتایج پژوهش حاض همسو با یافته هاي پـاییزي  . دختر می توان نتیجه گرفت که آموزش جرأت ورزي بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است
نشان می دهد آموزش جـرات ورزي موجـب بـاال رفـتن احسـاس      ) 1379،الدي، محمدعلی؛ حقیقی، جمال شکر کن، حسین؛ پو،2010(و همکاران 

د لـذا  خودکارآمدي و کنترل درونی فرد می شود و این احساسات نیز در روابط متقابل با دیگران، اعتماد به نفس و عزت نفس افراد را تقویت می کنـ 
.     شودپیشرفت تحصیلی در این دانش آموزان تقویت می 

اهمیت مهارت هاي اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی شدن و سازگاري اجتماعی را هیچگاه نمی توان از نظر دور داشت و بی شک توجه 
متسـون،  (ست به هوش اجتماعی، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر ابعاد رشد و حیطه هاي تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه اي برخوردار ا

و شخصی که داراي مهارت هاي اجتماعی است می تواند بـه انتخـاب و ارائـه رفتارهـاي مناسـب در زمـان و       ) 1384؛ترجمه به پژوه،1988اولندیک،
.از این امتیاز محرومند) منفعل یا پرخاشگر(که البته افراد غیر جرأت ورز ) 1389صاحب الزمانی و همکاران،(وضعیت معین دست بزند 

نابعم
علـی آبـادي، خدیجـه؛    . (8،9،10،11تحلیل داده هاي روان شناسی با برنامه اس پی اس اس ویـرایش  ) 1384. (بریس، نیکال؛ کمپ، ریچارد؛ سلنگار، رزمري

.نشر دوران: تهران). صمدي، علی
ربخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی اث). 1386. (پاییزي، مریم؛ شهرآراي، مهرناز؛ فرزاد، ولی اهللا؛ صفایی، پریوش

.25-43، صص 1386، زمستان4، شماره 3دوره . مجله مطالعات روان شناختی. دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان هاي تهران
تأثیر آموزش مهـارت هـاي زنـدگی بـر بهبـود مهـارت هـاي اجتمـاعی و         ). 1388. (پوراحمدي، الناز؛ جاللی، محسن؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ پاکدامن، شهال

، بهـار و  1دوره چهـارم، شـماره  . مجلـه دسـت آوردهـاي روان شـناختی    . مشکالت رفتاري دانش آموزان پسر مبتال به اختالل رفتار مقابله اي و بـی اعتنـایی  
.67-86، صص 1388تابستان

مجله علوم تربیتی . بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستان هاي پسرانه شهرستان اهواز). 1379. (یقی، جمالشکر کن، حسین؛ پوالدي، محمدعلی؛ حق
.103-114، صص 4و 3دوره سوم، شماره . و روانشناسی

و قاطعیـت دلـنش آمـوزان دختـر مقطـع      برري تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفـس  ). 1389. (صاحب الزمانی، محمد؛ نوروزي نیا، روح انگیز؛ رشیدي، علی
.58-53، شماره اول، صص 21دوره. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. متوسطه

).1985(انتشارات آستان قدس رضوي : مشهد). نظري نژاد، محمدحسین. (آموزش مهارتهاي اجتماعی به کودکان). 1369. (اف.کارتلج، جی؛ میلبرن، جی
).2001(انتشارات نقش و نگار : تهران). تمدن، توران دخت. (اعتماد به نفس در نوجوانان). 1386. (لد، گیللیندن فی

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت هاي اجتماعی دانـش آمـوزان دختـر دوره    ). 1388. (لیوارجانی، شعله؛ گل محمدنژاد، غالمرضا؛ قاسم شهانقی، معصومه
.185-210، صص 1388، بهار 5سال دوم، شماره. مجله علوم تربیتی. 88-89ادي خوي در سال تحصیلی دبیرستانی تیزهوش و ع
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