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چکیده

هدف از پژوهش حاضرر اثربخشر آموزش مهارتهای رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی و شراداام دانشآموزان مقطع
متو سطه دوم شهر ستان بو شهر م با شد .روش پژوهش نیمه آزمای ش با طرح پیشآزمون و پسآزمون م با شد .جامعه
آماری این مطالعه را  8238نفر از دانشآموزان مقطع متو سطه دوم شهر ستان بو شهر در سال تح صیل 1396-1397
تشرررکی دادند اه تعداد  40نفر از دانشآموزان ( 20نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گروه گواه) از طریق نمونهگیری
خو شهای چند مرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها به و سیله پر س شنامههای تفکر انتقادی فا شیون (،)1990
شرررادمان آرگای ( )2002و پکیج آموزشررر مهارت رفتار جراتورزی زارع ( )1393گردآوری شررردند .تجزیه و تحلی
داده ها با اسرررتفاده از نرم افزار  SPSSو روش های آماری تحلی اوواریانس یک متغیری (آنکوا) و چند متغیری ( مانکوا)
انجام شررد .یافتهها نشرران داد اه میانگین نمره متغیر تفکر انتقادی و شرراداام در آزمودن های گروه آزمایش در مرحله
پسآزمون بیشرررتر از گروه انترل م باشرررد .از سررروی آموزش مهارت رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی و شررراداام
دانش آموزان اثر مثبت و معن داری دارد .میانگین نمره متغیرهای مهارت تفکر انتقادی و شاداام در آزمودن های دختر
گروه گواه در مرحله پسآزمون بی شتر از آزمودن پ سر ا ست اما میانگین نمره متغیرهای مهارت تفکر انتقادی و شاداام
در آزمودن های پ سر گروه آزمایش در مرحله پسآزمون بی شتر از آزمودن های دختر ا ست .نتیجه ال پژوهش ن شان داد
اه ارتقای مهارت رفتار جراتورزی در بین دانشآموزان تا حد زیادی م تواند به افزایش سطح تفکر انتقادی و شاداام
آنان امک نماید.
کلید واژهها :مهارت رفتار جراتورزی ،تفکر انتقادی ،شاداام  ،دانشآموزان.
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مقدمه

یک از متغیر های مهم اه ارت باط نزدیک با م هارت های رف تار جراتورزی دانشآموزان دارد تفکر انت قادی

1

است .شاخصترین پایة شخصیت فرد ،می به اندیشیدن و توانای تفکر به صورت انتقادی است (اوینج.)2010 ،2
ثبات در شخص امک م اند .جامعه هر چقدر پویاتر باشد ،نیاز به اندیشمندان انتقادی بی شتر اح ساس م شود.
جامعه همواره نیازمند متفکران ا ست اه از ق ضاوت خوب درباره م سا جامعه خویش برخوردارند و م دانند اه
چه زمان و چگونه مهارت های تفکر را در جامعه خویش بکار گیرند ،برخورداری از تفکر انتقادی در جامعه به
افراد یاری م رسرراند تا شررهروندان آگاه و مطلع باشررند و آزادی حقیق را تجربه انند ،بنابراین ،تفکر انتقادی به
عنوان مهارتهای فرد در تعبیر و تفسرریر ،تجزیه و تحلی  ،ارزیاب و نیز شررناسررای پدیدههای اجتماع  ،منبع
نیرومند در زندگ مدن و سیا س مح سوب م شود (پپی  .)2010 ،3با توجه به نقش ا سا س تفکر انتقادی در
زندگ  ،هدف اصررل آموزش و پرورش م بایسررت فراتر از اس ر آسرران دانش ،تربیت متفکران انتقادی باشررد
(گول .)2010 ،4زندگ در جامعه پیچیده امروزی نیازمند افرادی ا ست اه قادر ه ستند با تکیه بر تفکر و اندی شه
خود بر مسررا پیرامون خویش فا ق آیند و در چارچوب و چشررمانداز روشررن  ،اطالعات الزم را در مورد زندگ
خویش جمعآوری و ترای انند و با یک داوری خوب ،آنها را ارزیاب نمایند و از اارهای ناممکن بپرهیزند (آی
 .)2015 ،5تفکر انتقادی «روش متفکرانهای ا ست اه بر ت صمیم درباره اینکه به چه چیزی اعتقاد دا شته با شیم یا
چه اار بکنیم ،تأاید م اند» (جهان  .)1389 ،تفکر انتقادی عقیده هدفمند و مستقل است اه به تفسیر ،تحلی ،
ارزیاب استدالل و نیز توصیف موضوعات استدالل عقالن  ،یا تأمالت مربوط به متن منجر م شود اه بر مبنای
آنها حکم انیم .تفکر انتقادی ایدهآل ذاتاً انجکاو ،آگاه ،معتقد ،نسرربت به دلی خال از تعصرر  ،قاب انعطاف،
من صف در ارزیاب  ،در مواجه با تع صبات شخ ص  ،صادق ،در ق ضاوت اردن محتاط و دوراندیش ،در تجدید نظر
اردن مشتاق ،درباره مسا آشکار و وا ضح در مو ضوعات پیچیده من ضبط ،در جستجو بهدنبال اطالعات مربوط
پیگیر ،در انتخاب مالک و معیار معقول ،در پرس وجو متمراز و در پیگیری نتایج با اسرررتقامت و دارای پشرررتکار
ا ست .البته تا جای اه مو ضوع و شرایط ج ستجو اجازه بدهد (مهمان نوازان .)1390 ،از طرف متغیر مهم اه
ارتباط نزدیک با مهارتهای رفتار جراتورزی دانشآموزان دارد شرراداام  6اسررت .شرراداام  ،تأثیر مهم در
موفّقیت افراد دارد .افراد شرراداام ،نگرش خوشرربینانهای نسرربت به وقایع و رویدادهای اطراف خود دارند و بهجای
جبهه گیری منف ن سبت به اتّفاقات پیرامون خود ،سع در ا ستفاده بهینه از این رویدادها دارند .همچنین ان سان
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تفکر انتقادی به افراد در ح مسرررا  ،تصرررمیمگیری در موقعیتهای زندگ و شرررک گیری هویت و عادت با
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های شاد و دارای شخصیت سالم ،انسان های مسئولیتپذیر و شهروندان خوب خواهند بود (استوارت .)2015 ،1
شاداام  ،یک صفت شخ صیت فر ض م شخص ،با ن شاط و سرزندگ  ،مردمآمیزی ،قابلیت اعتماد و نظایر آن
تعریف شده است .شادی مفهوم است اه از جریان زندگ عاطف فرد ،انتزاع م گردد و نشانگر توازن معن از
حالت عاطف مثبت بهمدت طوالن است .اینکه ،آدمیان چه چیزی را شادی تلق انند دالی فراوان دارد (طریقه
ا ست ،اما شک نی ست اه شادی جنبة شناخت در خور توجه دارد .همة خانوادههای شاد ،ام و بیش مث هم
هستند و فااتورهای بارز و مشخص آنها از نظر امیت و ایفیت نزدیک به هم م باشند ،اما برعکس ،خانوادههای
نا شاد ،به شیوههای مختلف  ،نا شاد بودن را تجربه م انند (یعقوب  .)1392 ،افراد شاداام ،نگرش خو شبینانهای
ن سبت به وقایع و رویدادهای اطراف خود دارند و بهجای جبههگیری منف ن سبت به اتّفاقات پیرامون خود ،سع
در اسررتفاده بهینه از این رویدادها دارند .همچنین انسررانهای شرراد و دارای شررخصرریت سررالم ،انسررانهای
مسئولیتپذیر و شهروندان خوب خواهند بود (آرام .)1394 ،شادی یک حالت روان است اه در آن فرد احساس
عشق ،لذت ،خوشبخت و یا شادی م اند .مسا مختلف هچون مسا زیست  ،روان شناخت و یا دین برای
تعریف و دلی خر سندی آورده شده ا ست .دان شمندان دریافتهاند اه شادی و خو شحال سب تقویت سی ستم
دفاع بدن و همچنین سیستم اعصاب انسان م شود .تحقیقات نشان دادهاست شادی رابطه مستقیم با مسا ل
همچون روابط و تعامالت اجتماع  ،وضررعیت فرد از نظر داشررتن شررریک زندگ  ،اار ،درآمد و حت نزدیک به
ان سانهای شاد دارد(ان  .)2009 ،2سرور ،حالت خا ص از لذت ا ست اه این لذت موج جالی درون از غم و
ناراحت م شررود .این امر درون گاه نشررانههای نیز در بیرون از خود دارد؛ مانند خنده یا گریه شرروق ،از جمله
گریه مادری اه طف گم شده خود را م یابد .شادی و نشاط نیاز طبیع انسان است و در همه افراد وجود دارد و
باید بهدر ست به آن پا سخ داده شود .نیاز به شادی و ن شاط مانند نیاز به غذا م داند اه ضرورت ا سا س برای
ادامه حیات و سالمت ج سم و روان ان سان ا ست .روان شنا سان عالقمند به مطالعه در حوزه شادی و شاداب  ،بر
شیوههای مثبت زندگ اردن و از جمله بر ق ضاوتهای شناخت و ادراا ما درباره آ سایش متمراز شدهاند .به
عبارت دیگر م خواهند بدانند چه چیزی انسران را شراد م اند و تعریف و درک ما از شرادی و شراداب چی ست
(طریقه دار  .)1392 ،از طرف جریان رفتار جراتورزی 3از اودا
بر این اسرراس بدیه اسررت اه هر گونه تالش در خصررو

شروع شده و در تمام طول زندگ ادامه دارد.
ایجاد و پرورش مهارتهای مهم همچون رفتار

جراتمندانه چه در برنامه درس رسم و یا در فعالیتهای فوق برنامه مدرسه نم تواند بدون مالحظه روند رشد
دانشآموزان در ابعاد مختلف رشرردی باشررد ،بهویژه آناه سررالهای حسرراس رشررد اجتماع اوداان و نوجوانان
مقارن با سررنین مدرسرره اعم از ابتدا و دبیرسررتان اسررت (آرام .)1394 ،از آنجا اه دانشآموزان این سررنین
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دار  .)1392 ،هر چند از روان شنا سان شناخت امتر ا س دامنة نظریه پرداش را به شادی و شاداام ا شانده
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سرنو شت ساز را در مدر سه سپری م انند ،ناگزیر مدر سه موظف ا ست فر صتهای منا س برای ر شد آموزش
چنین مهارتهای فراهم آورد اه مهارتهای نظیر ابراز وجود ،ارتباط موثر و اار گروه را شرررام م شرررود و
م تواند با یک برنامه دقیق ،سنجیده ،مدون و با برنامه باعث ارتقای سطح امالگرای  ،بهزی ست روان شناخت و
تفکر انتقادی دانشآموزان م شررود (قدم پور .)1395 ،جراتورزی یک ش ریوه ارتباط اسررت اه بر حقوق فرد به
دیگران بهتر آنها را م فهمند و در نتیجه امک بی شتری برای ر سیدن به حرفهای شان دریافت م انند .رفتار
جراتورزی وجود یک ابراز خالصانه نقطه نظرات ،احساسات و باورها است .رفتاری است اه حقوق فرد با شأن و
احترام رعایت م شود و رفتار جراتورزی از طریق المات ،رفتار و عکسالعم های فرد مشاهده م شود (آورایوا
 .)2015 ،1توجه خالصانه به افکار و نقطه نظرات و احساسات خود با نشان دادن احترام و توجه به دیگران انقالب
برای رفتار جراتورزی اسرررت .یک پی غام برای پذیرش رفتار ابراز وجود خواسرررته ها و ن یازهای فردی همراه با
درخواسررت ابراز آن از دیگران اسررت (اسررریان راسررم  .)2015 ،2رفتار جراتورزی را م توان یک قابلیت میان
«فردی م ستق تلق ارد» .ظاهراً آموزش رفتار جراتورزی پیش از ارا ه هرگونه تعریف دقیق نیز ااربرد دا شته
ا ست .نار ضایت های موجود باعث شد برر س های متمرازتری ،به ویژه درباره مهارت گرفتن حق خود به نحوی
عاقالنه و موفقیتآمیز صورت گیرد (ویلگیس  .)2008 ،3در تحقیق قدم پور و همکاران ( )1395به برر س تاثیر
آموزش برنامه جراتورزی بر میزان تفکر انتقادی (خالقیت ،بالندگ  ،تعهد) در دانشآموزان دختر پایه دوم دوره
متو سطه اول شهر خرم آباد پرداختند .نتایج ن شان داد اه آموزش برنامه جراتورزی به طور ال بر تفکر انتقادی
و از بین خرده مولفههای آن ،بر بالندگ و تعهد تاثیر دا شت ول بر خرده مولفه خالقیت تاثیر ندا شت .این نتایج
در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید .آموزش برنامه جراتورزی موج افزایش تفکر انتقادی دانشآموزان شرررده
اسررت .در تحقیق دیگر لوخ و همکاران ( )1393به بررس ر تاثیر آموزش جراتمندی گروه توام با بازسررازی
شناخت بر گرایش به تفکر انتقادی دانشآموزان پرداختند .نتایج نشان داد اه آموزش جراتمندی گروه توام با
بازسازی شناخت بر گرایش به تفکر انتقادی دانشآموزان بسیار موثر است .صفار ( )1393در پژوهش به بررس
اثربخش آموزش مهارتهای جرأتورزی در افزایش شاداام دانشآموزان پسر دارای پدر معتاد پرداخت .تحقیق
با اسررتفاده از طرح پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه انترل مورد بررسرر قرار گرفته اسررت .گروه آزمایش
تحت برنامه مداخله به صرررورت گروه در  7جلسررره  60دقیقه ای قرار گرفتند و گروه انترل هیچ مداخلهای
دریافت نکردند .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسررشررنامه شرراداام ااسررفورد و جرأتورزی گمبری
وریچ بود .روش تجزیه و تحلی اطالعات با توجه به نتایج داده ها م توان نتیجه گرفت و از تحلی واریانس
چند متغیری اسرررتفاده شرررد .یافتهها نشررران م دهند اه آموزش گروه مهارتهای جرأتورزی بر شررراداام
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طریق قاب احترام تأاید م اند و فرد به طور صرررریح و قاب قبولتر حرفهایش را ابراز م اند به طوری اه
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دانشآموزان مؤثر ا ست و باعث افزایش شاداام آنان م شود .در تحقیق دیگر حجت و همکاران ( )1392به
بررس اثربخش آموزش گروه جراتورزی بر شاداام دختران نوجوان روستای پرداختند .نتایج نشان داد اه
آموزش گروه جراتورزی به صرررورت اثربخشررر میزان جراتورزی نمونهها را افزایش داد .همچنین آموزش
جراتورزی به صورت اثربخش میزان شاداام را افزایش داد .آموزش گروه مهارتهای جراتورزی در بهبود
م صرف مواد مخدر نیازمند مطالعات بی شتری در این دختران رو ستای ا ست .در تحقیق مهماننوازان ( )1390به
بررسررر تاثیر مهارتهای جراتورزی بر ارتقاء رفتار جراتورزانه و تفکر انتقادی دانشرررجویان سررراان خوابگاه
دانشگاه الزهرا (س) پرداخت .یافتهها نشان م دهد اه مهارت جراتورزی بر ارتقاء رفتار جراتورزانه دانشجویان
تاثیر دارد .مهارت جراتورزی بر ارتقاء تفکر انتقادی دانشررجویان تاثیر دارد .در تحقیقات خارج آی )2015( 1در
پژوهش خود به برر س تاثیر خودمختاری بر مهارت تفکر انتقادی و ویژگ های رفتاری پرداخت و ن شان داد اه
خودمختاری بر مهارت تفکر انتقادی دانشآموزان تاثیر دارد .خودمختاری بر ویژگ های رفتاری دانشآموزان تاثیر
دارد .آورایوا  )2015( 2در مطالعاتش به این نتیجه رسید اه آموزش مهارت جراتورزی باعث افزایش تفکرپذیری
و انگیزش تحصیل دانش آموزان م گردد .ان )2009( 3در مطالعاتش به این نتیجه رسید اه آموزش ح مساله،
مدیریت اسررترس ،ابراز وجود ،انترل خشررم و خودآگاه هیجان باعث م شررود تا فرد از شرراداام باالتری
برخوردار شود .بنابراین با توجه به مطال گفته شده ،هدف پژوهش حا ضر برر س آموزش مهارت رفتار جرات-
ورزی بر تفکر انتقادی و شاداام دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بوشهر است.
روش

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایش با طرح پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد و حجم نمونه متشک از  40نفر
( 20نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گروه گواه) از دانشآموزان است اه به شیوه تصادف انتخاب شدند و 20
نفر در گروه آزمایش تحت آموزش و  20نفر در گروه انترل و بدون آزمایش بودند .گروه آزمایش تحت آموزش
مهارتهای رفتار جراتورزی و گروه انترل بدون آموزش م باشد .گروهها به روش اامالً تصادف انتخاب شدند
و قب از اعمال مداخلههای تجرب در مورد گروهها پیشآزمون دربارهی آنها اجرا شد ،سپس روش آموزش
مهارتهای رفتار جراتورزی به عنوان متغیر مستق اعمال شد تا تاثیر آنها بر تفکر انتقادی و شاداام دانش-
آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بوشهر به عنوان متغیر وابسته مشخص شود .برای این منظور آموزش
مهارتهای رفتار جراتورزی ط  10جلسه منظم و تحت یک پکیج آموزش استاندارد به دانشآموزان مقطع
متوسطه دوم شهرستان بوشهر به عنوان گروه آزمایش آموزش داده شد .سپس در یک جلسه  60دقیقهای پس
1 Ay
2 Averkieva
3 cohn
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شاداام دختران نوجوان روستای موثر است .اثربخش بودن این مداخالت بر سایر جنبههای زندگ آنها نظیر
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آزمونها از گروه آزمایش به عم آمد .در نهایت تفاوت بین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون هر گروه از نظر
معن دار بودن آماری مورد بررس قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر شام الیه دانشآموزان مقطع متوسطه
دوم شهرستان بوشهر در سال  1396-1397م باشد .بر اساس مراز آمار اداره ا آموزش و پرورش استان بوشهر،
تعداد الیه دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بوشهر برابر با  8238نفر م باشد .در این تحقیق با توجه به
ابتدا  2آموزشگاه (  1دخترانه و  1پسرانه) به صورت تصادف انتخاب شد آنگاه از هر آموزشگاه منتخ یک االس
و از هر االس تعداد  20دانشآموزان ( 20نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گروه گواه) مورد نیاز به صورت تصادف
انتخاب شدند و پس از توضیحات اام پرسشنامه جهت تکمی در اختیار آنها قرار گرفت.
پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا :پرسشنامه مهارت تفکر انتقادی االیفرنیا توسط فاشیون ( )1990مشتم
بر  31سوال و در طیف  7درجهای لیکرت (اامالً موافقم تا اامالً مخالفم) ساخته شد .پرسشنامه توسط اساتید
متخصص حوزه علوم تربیت و روانشناس مطالعه و بررس شده و اعتبار محتوای آنها مورد تایید قرار گرفت،
بنابراین پرسشنامه از روای الزم برخوردار م باشند .برای تعیین پایای پرسشنامه تفکر انتقادی االیفرنیا از روش
آلفای ارونباخ استفاده شد .ضری پایای درون مقیاس ال  �= 0/83محاسبه شد.
پرسشنامه شادمانی آرگایل ( :)2002پرسشنامه استاندارد شادمان آرگای دارای  29سوال در مقیاسهای
مختلف م باشد .نمرهگذاری گزینههای هر عبارت به ترتی (الف 0 :ب 1 :ج 2 :د )3 :م باشد .بدینترتی باالترین
نمرهای اه آزمودن م تواند در این مقایسه اس اند 87 ،است اه بیانگر باالترین حد شاداام بوده و امترین
نمره مقیاس صفر است اه موید ناراض بودن آزمودن از زندگ و افسردگ فرد است .نمره بهنجار این آزمون
بین  40تا  42است .پرسشنامه توسط اساتید متخصص حوزه علوم تربیت و روانشناس مطالعه و بررس شده و
اعتبار محتوای آنها مورد تایید قرار گرفت ،بنابراین پرسشنامه از روای الزم برخوردار م باشند .برای تعیین پایای
مقیاس پرسشنامه شادمان آرگای نیز از روش آلفای ارونباخ استفاده شد .ضری پایای درون مقیاس ال 0/85
=� محاسبه شد.
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وسعت و پرااندگ جامعه آماری از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است .برای این منظور

حمیده ماحوزی و رضا فراشبندی ،اثربخش آموزش مهارتهای رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی و شاداام . . .

جدول  1خالصه محتوای جلسات آموزش مهارت رفتار جراتورزی
جلسه

اول

سوم

چهارم

پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

دهم

ارا ه پیش آزمونها (تفکر انتقادی و شادمان )
ارا ه اطالعات و معرف اجمال از مفهوم ابراز وجود و اهمیت آن در روابط
آشنای با ویژگ های رفتاری ابراز وجود و تمرین آن
معرف انواع سبکهای ارتباط و واانش به دیگران شام  :منفع  ،پرخاشگر ،سلطه جو ،جراًتورز
ایجاد خودآگاه در اعضاء نسبت به سبکهای ارتباط خود
تشخیص حقوق فردی
معرف اجمال مفاهیم ابراز وجود ،آشنای با انواع شیوههای رفتاری جراًتورزانه و تمرین آن
آشنا ساختن اعضاء گروه با یک از شیوههای افزایش ابراز وجود :بازسازی عاطف
ایجاد جراًت در بیان نکات و ویژگ های مثبت خود و افزایش تظاهرات عاطف و تمرین آن
آشنای با مهارت مورد تحسین قرار گرفتن و تمرین آن.
تمرین تقاضا اردن و رد اردن تقاضا
ابراز احساسات مثبت و منف در موقعیتهای مختلف با استفاده از المهی من و تمرین آن
تمرین بر روی نه گفتن بدون احساس گناه
تعریف مختصری از اصول منطق  -هیجان و بررس افکار غیر منطق
مهارت انترل خشم و تمرین آن
آشنای با مهارتهای گوش دادن ،سوالهای باز و بسته و تمرین آنها
تعریف مختصر از تفاوتهای فردی و تمایز افراد از یکدیگر
پذیرفتن و باور تفاوت داشتن با دیگران و بیان آن بدون احساس امبود
تمرین بر روی تعارف اردن و دریافت تعارف
ایجاد مهارت در شروع و ادامه دادن مکالمه و مواجه با سکوت و مشکالت احتمال در مباحثات و مکالمات و تمرین
آن
انار آمدن با انتقاد دیگران و تمرین آن
نحوهی انتقاد از دیگران و تمرین آن
مروری بر الیه جلسات
تشویق به ادامه دادن تمرینها
خداحافظ و تعین تاریخ پسآزمون برای دو روز بعد
ارا ه اطالعات و معرف اجمال از مفهوم ابراز وجود و اهمیت آن در روابط
آشنای با ویژگ های رفتاری ابراز وجود و تمرین آن
معرف انواع سبکهای ارتباط و واانش به دیگران شام  :منفع  ،پرخاشگر ،سلطه جو ،جراًتورز
ایجاد خودآگاه در اعضاء نسبت به سبکهای ارتباط خود
ارا ه پس آزمونها (تفکر انتقادی و شادمان )
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دوم

عنوان
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یافتهها

جدول  .2میانگین نمره و انحراف معیار تفکر انتقادی و شاداام به تفکیک گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون

گروه آزمایش
انحراف
معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تفکر انتقادی

20

52/05

18/5

20

39/95

5/87

شاداام

20

50/9

6/48

20

40/25

5/93

تعداد

میانگین

بر اساس دادههای جدول فوق م توان گفت اه میانگین نمره متغیر تفکر انتقادی و شاداام در آزمودن های
گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از گروه انترل م باشد.
جدول  .3خالصه نتایج تحلی اوواریانس چند متغیری روی نمرههای پسآزمون متغیرهای تفکر انتقادی و شاداام

اثر

گروه

آزمون

ارزش

مقدارF

درجه
آزادی
فرضیه

درجه
آزادی
خطا

سطح
معن داری

اندازه اثر

پیالی  -بارتلت

0/883

132/38

2

35

0/0001

0/883

المبدای ویلکز

0/117

132/38

2

35

0/0001

0/883

اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه
خطا

7/56

132/38

2

35

0/0001

0/883

7/56

132/38

2

35

0/0001

0/883

جدول  3بیانگر نتایج تحلی اوواریانس چندمتغیری روی نمرههای پس آزمون با انترل نمره پیش آزمون متغیرهای
تفکر انتقادی و شاداام م باشد .همانطور اه در این جدول مشاهده م شود بین گروههای آزمایش و گواه از
لحاظ حداق یک از متغیرهای تفکر انتقادی و شاداام تفاوت معن داری در سطح ( )P<0/0001وجود دارد به
عبارت دیگر م توان گفت اه آموزش مهارت رفتار جراتورزی باعث تقویت تفکر انتقادی و شاداام دانشآموزان
م شود .بنابراین ،سوال اصل پژوهش مورد تایید قرار گرفت .برای بررس تفاوت ،تحلی اوواریانسهای یکراهه
در متن مانکوا روی متغیرهای تفکر انتقادی و شاداام انجام شد .نتایج این تحلی در جدول  3ارا ه شده است.
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متغیرها

گروه گواه

حمیده ماحوزی و رضا فراشبندی ،اثربخش آموزش مهارتهای رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی و شاداام . . .

جدول  .4نتایج تحلی اوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی نمرههای پسآزمون با انترل نمره پیشآزمون متغیرهای تفکر انتقادی و
شاداام
شاخصها

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار
F

سطح
معن داری

تفکر انتقادی

906/74

1

906/74

119/01

0/0001

0/768

شاداام

1481/61

1

1481/61

20/39

0/0001

0/362

منبع

گروه

نتایج تحلی اوواریانسهای یکراهه در متن مانکوا مندرج در جدول  4نشان م دهد اه از نظر تفکر انتقادی
( F=119/01و  )P<0/0001و شاداام ( F=20/39و  )P<0/0001بین گروه آزمایش و گواه تفاوت معن داری
وجود دارد .به عبارت دیگر آموزش مهارتهای رفتار جراتورزی باعث ارتقاء تفکر انتقادی و شاداام دانشآموزان
شده است .برای درک بهتر این تفاوت ،میانگین نمره متغیرهای تفکر انتقادی و شاداام را در مرحله پسآزمون
بین گروه آزمایش و گواه با یکدیگر مقایسه م انیم .با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،3میانگین نمره تفکر
انتقادی و شاداام در آزمودن های گروه آزمایش در مرحله پسآزمون بیشتر از گروه انترل م باشد اه نشان از
تاثیر مثبت آموزش مهارت رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی و شاداام در آزمودن های گروه آزمایش نسبت به
گروه گواه دارد.
جدول  .5میانگین و انحراف معیار متغیرهای مهارت تفکر انتقادی و شاداام به تفکیک گروه آزمایش و گواه و جنسیت آنان در مرحله پس-
آزمون
متغیرها

مهارت تفکر انتقادی

شاداام

جنسیت

گروه گواه

گروه آزمایش
تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پسر

10

171/5

20/35

10

144/3

16/48

دختر

10

171/1

19/64

10

146

9/97

جمع

20

171/3

19/47

20

145/15

13/29

پسر

10

133/6

9/25

10

105/8

9/19

دختر

10

130/8

13/83

10

110/3

14/22

جمع

20

132/2

11/54

20

108/05

11/88
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متغیرها

مجذور اتا

پژوهش های تربیتی شماره  ،37پائیز و زمستان 106-120 ،1397

بر اساس دادههای جدول فوق م توان گفت اه میانگین نمره متغیرهای مهارت تفکر انتقادی و شاداام در
آزمودن های دختر گروه گواه در مرحله پس آزمون بیشتر از آزمودن پسر است اما میانگین نمره متغیرهای مهارت
تفکر انتقادی و شاداام در آزمودن های پسر گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از آزمودن های دختر
است .جدول  5نتایج تحلی اوواریانس چند متغیری را روی نمره های پسآزمون با انترل پیشآزمونهای

جدول  .6خالصه نتایج تحلی اوواریانس چند متغیری روی نمرههای پس آزمونها با انترل نمره پیشآزمون متغیرهای مهارت تفکر انتقادی
و شاداام بر حس جنسیت آنان
اثر

گروه

جنسیت

تعام :
(گروه 
جنسیت)

آزمون

ارزش

مقدارF

درجه آزادی
فرضیه

درجه
آزادی خطا

سطح
معن داری

اندازه اثر

پیالی  -بارتلت

0/715

41/48

2

33

0/0001

0/715

المبدای ویلکز

0/285

41/48

2

33

0/00001

0/715

اثر هتلینگ

2/51

41/48

2

33

0/0001

0/715

بزرگترین ریشه خطا

2/51

41/48

2

33

0/0001

0/715

پیالی  -بارتلت

0/019

0/319

2

33

0/729

0/019

المبدای ویلکز

0/981

0/319

2

33

0/729

0/019

اثر هتلینگ

0/019

0/319

2

33

0/729

0/019

بزرگترین ریشه خطا

0/019

0/319

2

33

0/729

0/019

پیالی -بارتلت

0/053

0/915

2

33

0/41

0/05

المبدای ویلکز

0/947

0/915

2

33

0/41

0/05

اثر هتلینگ

0/055

0/915

2

33

0/41

0/05

بزرگترین ریشه خطا

0/055

0/915

2

33

0/41

0/05

همانطور اه در جدول ( )6مشاهده م شود بین گروههای آزمایش و گواه از لحاظ مهارت تفکر انتقادی و شاداام
بین دانشآموزان پسر و دختر تفاوت معناداری در سطح ( )P=/729وجود ندارد زیرا سطح معناداری بزرگتر از 0/05
م باشد.
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متغیرهای وابسته یعن مهارت تفکر انتقادی و شاداام بر حس جنسیت آنان نشان م دهد.

حمیده ماحوزی و رضا فراشبندی ،اثربخش آموزش مهارتهای رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی و شاداام . . .

بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضرررر بررسررر اثربخشررر آموزش مهارتهای رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی و شررراداام
دانشآموزان مقطع متوسررطه دوم شررهرسررتان بوشررهر بود .یافتههای پژوهش بهطور ال نشرران داد اه بین
تفاوت معن داری وجود دارد ،به عبارت دیگر م توان گفت اه آموزش مهارت رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی
و شاداام دانشآموزان اثر معن داری دارد .همچنین بین آزمودن ها گروه آزمایش و گواه از لحاظ تفکر انتقادی
و شاداام بر ح س جن سیت تفاوت معناداری وجود ندارد .نتیجه ال تحقیق ن شان داد اه ارتقای مهارت رفتار
جراتورزی تا حد زیادی م تواند به افزایش سطح تفکر انتقادی و شاداام دانشآموزان امک نماید.
این نتایج با گزارش ها و یافته های پژوهش های چون قدم پور و همکاران ( ،)1395لوخ و همکاران (،)1393
صررفار ( ،)1393حجت و همکاران ( ،)1392مهماننوازان ( ،)1390آی ( ،)2015آورایوا ( )2015و ان ( )2009در
زمینه تاثیر اثربخشرر آموزش مهارتهای رفتار جراتورزی بر تفکر انتقادی و شرراداام دانشآموزان همخوان
دارد و با نتایج مطالعات یعقوب ( )1393غیرهم سو م با شد .در برر س و تبیین فر ضیه فوق ن شان م دهد اه
جراتورزی یک شیوه ارتباط است اه بر حقوق فرد به طریق قاب احترام تأاید م اند و فرد به طور صریح و
قاب قبولتر حرفهایش را ابراز م اند به طوری اه دیگران بهتر آنها را م فهمند و در نتیجه امک بی شتری
برای رسرریدن به حرفهایشرران دریافت م انند .وجود چنین رفتاری در فرد سررب م شررود اه احسرراسررات و
هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران اه م تواند طیف و سیع از تحقیر تا تحریک را همراه دا شته با شد بدون
ترس و به شررکل صررحیح ابراز دارد .با توجه به اینکه جراتمندی رفتاری متاثر از شرررایط محیط و وابسررته به
یادگیری اسرررت ،زمان اه رفتارهای جراتمندانه جزء عادات و ذخایر رفتاری فرد نباشرررد ،آموزش این مهارت
ضروری ا ست .جراتمندی در دانشآموزان حس اعتماد به نفس و عزت نفس را تقویت م اند .وجود رفتارهای
جراتمندانه در دانشآموزان سررب م شررود اه احسرراسررات و هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران اه م تواند
طیف وسیع از تحقیر تا تحریک را همراه داشته باشد بدون ترس و به شکل صحیح ابراز دارد .با توجه به اینکه
رفتارهای جراتمندانه متاثر از شرایط محیط ا ست ،زمان اه رفتارهای جراتمندانه جزء عادات و ذخایر رفتاری
فرد نباشررد ،آموزش این مهارت ضررروری اسررت .نه گفتن هنری اسررت اه باید آموخت و جرأت ورزی یک از
مهمترین مهارتهای زندگ اسررت اه به افزایش اعتماد به نفس خودمان و جل احترام دیگران منجر م شررود.
جراتمندی دفاع از حقوق خود ا ست به گونهای اه حقوق دیگران نادیده گرفته ن شود .جرأتورزی مهارت ا ست
در راه انترل خود و ایجاد حس مثبت در افراد اه اعتماد به نفس و عزّت نفس آنها در روابط با دیگران را تقویّت
م اند .سرررچشررمهی بسرریاری از مشررکالت در ارتباطات با افراد دیگر در نبود و یا امبود مهارت ابراز وجود،
جراتمندی و قاطعیتورزی اسرت .ابراز وجود باعث بیان توانمندیهای بالقوهی آدم م شرود و به خشرنودی و
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ر ضایت از خوی شتن و افزایش عزت نفس منجر م

شود .مهمترین نقص نبود مهارت ابراز وجود این ا ست اه

باعث امبود عزتنفس در برخورد با دیگران شده و ب سیاری از ارتباطات آدم با دیگران را مخت م سازد .نبود
مهارت ابراز وجود در دانشآموزان ،ام ام آنان را در اجتماع منزوی م سازد تا اینکه در نهایت نتوانند حقوق شان
را در زندگ به دست آورند و همین امر باعث م شود احساس انند همیشه در زندگ حق آنان خورده شده است
خود را به شیوهی منا سب بیان اند و در پا سداری از حق شخ ص و اجتماع خویش در برابر دیگران توانمند
باشد و در نهایت باعث م شود فرد نیازها و درخواستهای خود را آشکارا بیان اند ،بدون این اه احساس امبود
و اا ست اند و به اتکای توانای خود ،بدون اینکه به ویران ساختن و توهین اردن به دیگران بپردازد .از سوی
جریان رفتار جراتورزی از اودا شروع شده و در تمام طول زندگ ادامه دارد .بر این ا ساس بدیه ا ست اه
هر گونه تالش در خصررو

ایجاد و پرورش مهارتهای مهم همچون رفتار جراتمندانه چه در برنامه درسرر

رسررم و یا در فعالیتهای فوق برنامه مدرسرره نم تواند بدون مالحظه روند رشررد دانشآموزان در ابعاد مختلف
ر شدی با شد ،به ویژه آنکه سالهای ح ساس ر شد اجتماع اوداان و نوجوانان مقارن با سنین مدر سه اعم از
ابتدا و دبیرستان است ،لذا از آنجا اه دانشآموزان این سنین سرنوشت ساز را در مدرسه سپری م انند ،ناگزیر
مدر سه موظف ا ست فر صتهای منا س برای ر شد آموزش چنین مهارتهای فراهم آورد اه مهارتهای نظیر
ابراز وجود ،ارتباط موثر و اار گروه را شام م شود و م تواند با یک برنامه دقیق ،سنجیده ،مدون و با برنامه
باعث ارتقای سطح تفکر انتقادی و شاداام دانشآموزان شود.
پیشنهادهای کاربردی

 .1برای افزایش مهارتهای رفتار جراتورزی دانشآموزان از آنها خوا سته شود اه مطال یاد گرفته شده را به
دوستان یا االس آموزش دهند.
 .2با ا ستفاده از شیوههای تدریس گروه  ،فعالیتهای فوق برنامه و جل سات بحث و تحلی بین دانشآموزان و
عوام مدرسه سطح رفتار جراتورزی و تفکر انتقادی دانشآموزان را ارتقاء داد.
 .3دورهها و اارگاههای آموزش اوتاه مدت و میان مدت به صورت مدون در زمینه مهارتهای رفتار جراتورزی
برگزار شود.
 .4چالش های موجود در زمی نه م هارت های رف تار جراتورزی در بین دانشآموزان از جم له عدم وا گذاری و
مسئولیت دادن به دانشآموزان بیشتر بررس شود.
 .5خانوادهها با مرااز مشرراوره و الینیکها در زمینه آموزشهای مهارت رفتار جراتورزی دانشآموزان همفکری
نمایند.
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Students in Bushehr
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training
courageous behavior skills skills on critical thinking and happiness among high
school students in Bushehr. The research method is a quasi-experimental design
with pre-test and post-test design. The statistical population of this study was 8238
high school students in Bushehr city in the academic year 1397-1396, of which 40
students (20 in the experimental group and 20 in the control group) were selected
through a cluster sampling A step was selected as an example. Data were collected
by Fachion Critical Thinking Questionnaire (1990), Arheyl Happiness (2002), and
Zarei Daraborat (2006). Data analysis was performed using SPSS software and
statistical methods of variance analysis (Ancova) and multivariate analysis
(Mancova). The findings showed that the mean score of critical thinking and
happiness variables in the experimental group in the post-test was more than the
control group. On the other hand, the training of depression acting skills on critical
thinking and happiness of students has a positive and significant effect. The mean
score of critical thinking skills and happiness variables in the control group
daughters in the post-test phase is higher than that of the male, but the mean score
of critical thinking skills and happiness variables in the boys in the experimental
group in the post-test is more than that of the girls. The overall result of the study
showed that promoting the skill of treason behavior among students can greatly
help to increase their critical thinking and happiness levels.
Key Words: Daring Behavior Skill, Critical Thinking, Happiness, Students.
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