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اروميه يدانشگاه علوم پزشکيمرب۱

روان شناس آموزش و پرورش استثنايي اروميه ۲

ه ياروم)ره(خميني مارستان اماميکارشناس ب۳

مقدمه 

پيشرفت تحصيلي يكي از عوامل مقبوليت در كالس درس 

دست آوردن يك شغل و درجات مختلف آن ه براي بوباشدمي

اهميت پيشرفت تحصـيلي از بعـد ديگـري    . داراي اهميت است

هم قابل تأمل است از آنجا كه هر نظام تربيتي به جهت حصول 

بهترين شـرايط و نتـايج و رفـع كمبودهـا و موانـع در سراسـر      

هـا فرآيندهاي آموزشي و پرورشي و استفاده بهينه از درون داده

گيـرد و در نهايـت   همواره مـورد ارزيـابي متخصصـان قـرار مـي     

آموختگاني هستند ي آموزش و پرورش نيز دانشهامحصول نظام

توانـد  شده اند پيشرفت تحصيلي مـي هاكه واجد برخي از ويژگي

بـراي بررسـي و ارزيـابي    ترين متغيرهـا ترين و عينييكي از مهم

. ي تربيتي باشدهاي نظاميكارا
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ي مختلــف هــابــا توجــه بــه مــوارد فــوق محققــان در حيطــه 

شناسي تربيتي از ديرباز سعي در فهم مجموعه عوامل تعيـين  روان

ابـراز  ) ۱۹۸۳(كتـل  . كننده و موثر در پيشرفت تحصيلي داشته اند

شـناختي از قبيـل بهـره هوشــي،    ،دارد متغيرهـاي شخصـيتي  مـي 

درصــد۷۰و علــت هــاانگيــزه،هــاگــرايش،ي شــناختيهــاســبك

درصــد۳۰و . باشــندمــيپراكنــدگي نمــرات پيشــرفت تحصــيلي 

اجتمـاعي از قبيـل   ،موقعيتي،باقيمانده مربوط به تأثيرات محيطي

.. .ي ارزشــيابي وهــاشــيوه،موضــوع مــورد مطالعــه، روش تــدريس

.)۱(باشد مي

درري ت ورزي، پرخاشـگ أدر اين پژوهش به بررسي ميزان جر

شهر اروميه ۲و ۱مناطق آموزشي دانش آموزانپيشرفت تحصيلي 

. پرداخته شده است

، هــاگــران جــرات ورزي را بــه اعمــال رجحــاناكثــر پــژوهش

و احقاق حقوق و بيان عواطف خود با مالحظه و در نظر هاخواسته

و عواطـف در ديگـران   هـا خواسـته ،هـا رجحـان ،گرفتن اين حقوق

ي هـا بنابراين جـرأت ورزي از نظـر بيـان خواسـته    تعريف كرده اند

منطقي و ابراز احساسات متناسب داراي جنبه ابرازي است و از نظر 

خــودداري و بــازداري از ناديــده انگاشــتن و بــي تــوجهي بــه ايــن  

و احساسات در ديگران داراي جنبه اجتنابي است از اين هاخواسته

غير جرأت ورزانه يعني ديدگاه در ميان دو دسته عمده از رفتارهاي

به بيان ديگر جـرأت  . گيردميرفتارهاي انفعالي و پرخاشگرانه قرار 

سازد به نفـع خـود عمـل    ميورزي رفتاري است كه شخص را قادر 

كند بدون هرگونه اضطرابي روي پاي خود بايستد احساسات واقعي 

خود را صادقانه ابراز كند و با توجه نمودن به حقوق ديگـران حـق   

. د را بگيردخو

ي مختلفي كه توسط محققان انجام شـده اسـت   هادر پژوهش

ــود وضــعيت تحصــيلي    ــه باعــث بهب ــار جــرأت مندان آمــوزش رفت

. آموزان شده استدانش

در دانــش روان شــناختي پرخاشــگري بــه رفتارهــايي اطــالق 

ي مختلفي به ديگران يا به خود آسـيب  هاشود كه فرد به شكلمي

تحقيقــات دانشــمنداني همچــون بنــدورا . ســازدمــيجســمي وارد 

) ۲۰۰۰(جان جريت ،)۱۹۹۱(بارون ) ۱۹۹۱(بوركوو يتز) ۱۹۷۳(

نشـان دادنـد   ) ۲۰۰۴(آدلسون ،ماير دايكون) ۲۰۰۳(بارتون هيمر 

روانـي و اجتمـاعي فـراوان    ،كه پرخاشگري داراي عوارض جسـمي 

ي، يباشد و موجـب نشـانگاني ماننـد احسـاس درمانـدگي، تنهـا      مي

ي ديگـران،  هـا سازگاري اجتماعي، بي توجهي به حقوق و خواستهنا

اختالل فشار خون، افسردگي، اضطراب و افـت  ،زخم معده، ميگرن

در تحقيقـات خـود روشـن    )۱۹۹۲(پاترسـون  . گـردد ميتحصيلي 

ساخت افرادي كه مشكالت رفتاري از جمله پرخاشگري دارنـد نـه   

درد، دردهــاي تنهــا داراي نشــانگان مرضــي جســماني ماننــد ســر 

برند و ميي به سر يباشند بلكه در انزوا و تنهاميروده اي -اي معده

). ۲(ي اجتماعي ديگران چندان توجهي ندارند هابه خواسته

نوجوانان پرخاشگر معموالً قدرت مهار رفتار خـود را ندارنـد و   

كننـد زيرپـا   مـي رسوم و اخـالق جامعـه اي را كـه در آن زنـدگي     

درگيـري  هار اغلب موارد والدين و اولياي مدارس با آنگذارند دمي

گاهي بـه قـدري باعـث آزار و اذيـت     هاكنند و حركات آنميپيدا 

از مدرسه هاشود كه به مشكالت تحصيلي و اخراج آنمياطرافيان 

). ۳(انجامد مي

هاروشمواد و

ي هـا براي انجام اين پژوهش تحليلي بعـد از انجـام همـاهنگي   

ه با مسئوالن ذي ربط آموزش و پرورش شهر اروميه از مناطق الزم

دبيرستان دخترانـه دولتـي بـه طـور تصـادفي      چهار۱و۲آموزشي 

بـا توجـه   نفر از دانش آموزان اين مدارس ۲۶۲انتخاب شده سپس 

ي پرخاشـگري و جـرأت   هـا نامـه پرسشهمكاري خود به ليتمابه

تحصيلي متوالي بـه  ورزي را تكميل نمودند ميانگين معدل دو ترم

عنوان نمره پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد به دانـش آمـوزان   
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صورت تمايـل از نتـايج پـژوهش اطـالع     توانند درميگفته شد كه 

در اختيار ديگران قرار نخواهد هاحاصل كنند و اطالعات فردي آن

باشد كه توسـط  ميسوال ۳۰پرخاشگري شامل نامهپرسش. گرفت

گــر داشــتن نمــره بــاالتر نشــان. اريــابي شــده اســتنجاريــان اعتب

ــا نامــهپرســش). ۳(باشــد مــيپرخاشــگري بيشــتر  ــراز وجــود ي اب

داشتن نمرات بـاالتر نشـانگر   بوده کهسوال ۲۵ورزي شامل تأجر

محققان حاكي از آن است كـه  يهايبررس.باشدابراز وجود باال مي

برخـوردار اسـت  عتبار پيش بـين خـوبي   ابراز وجود از انامهپرسش

ي مستقل هابراي گروهtاز آزمون هابراي تجزيه و تحليل داده). ۴(

به علت افت در برخـي مـوارد تجزيـه و تحليـل     د کهيگرداستفاده 

.تر انجام شدي كمهاروي نمونه

هاافتهي

و يگـر نتايج اين پژوهش نشان داد كـه بـين ميـزان پرخـاش    

شــهر اروميــه تفــاوت ۲و ۱جــرأت ورزي دانــش آمــوزان منطقــه 

ي وجود ندارد در حالي كه اين تفاوت در مـورد پيشـرفت   دارمعني

۱و۲و۳اين نتايح در جـداول شـماره   . استدارمعنيهاتحصيلي آن

.آورده شده است

شهر اروميه۲و ۱دانش آموزان مدارس مناطق آموزشي گري در مورد مقايسه ميانگين نمرات پرخاشtنتايج آزمون :)۱(شماره جدول 

شاخص آماري
مtدرجات آزاديخطاي استانداري ميانگينميانگينتعداد

منطقه آموزشي

۱۱۱۱۵۸/۴۱۰۳/۱منطقه 
۲۴۷۲۹۴/۰

۲۱۳۸۱۰/۴۲۹۶/۰منطقه 
PV = 694/0

شهر اروميه۲و ۱نمرات جرأت ورزي دانش آموزان مدارس مناطق آموزشي در مورد مقايسه ميانگين tنتايج آزمون :)۲(شمارهجدول

شاخص آماري
مtدرجات آزاديخطاي استانداري ميانگينميانگينتعداد

منطقه آموزشي

۱۱۲۲۷۲/۱۳۳۵/۰منطقه 
۲۶۰۳۱۹/۰

۲۱۴۰۵۹/۱۳۲۵/۰منطقه 
PV = 75/0

شهر اروميه۲و ۱مقايسه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس مناطق آموزشي در مورد tنتايج آزمون : )۳(شماره جدول 

شاخص آماري
مtدرجات آزاديخطاي استانداري ميانگينميانگينتعداد

منطقه آموزشي

۱۱۰۵۹۷/۱۷۱۲/۰منطقه 
۲۳۶۲۲/۸

۲۱۳۳۲۶/۱۶۱۶/۰منطقه 
001/0 PV≤

و نتيجه گيريبحث

ايج اين پژوهش كـه بـا اهـداف بررسـي مقايسـه اي ميـزان       نت

گـري و جـرأت ورزي دانـش آمـوزان     پرخـاش ،پيشرفت تحصـيلي 

شـهر اروميـه انجـام    ۲و ۱ي دخترانه مناطق آموزشي هادبيرستان

بـين نمـرات   دارمعنيرغم عدم وجود تفاوت شد نشان داد كه علي

آموزشـي  ۲و ۱گري و جرأت ورزي دانش آموزان منـاطق  پرخاش

ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اين دو منطقـه  ،شهر اروميه

ي هـا اين يافتـه بـا نتـايج پـژوهش    . ي متفاوت بوددارمعنيبه طور 

بهبـود  آمـوزش رفتـار جـرأت مندانـه باعـث     هامتعددي كه در آن

هماهنگ است از جمله در پژوهشي وضعيت تحصيلي شده است، نا

ماليـري و زهـرا فـدايي    ،تـركمن مهدي ،كه توسط احمد عاشوري

گـري و  انجام شد آموزش رفتار جرأت مندانه باعث كاهش پرخـاش 
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ــد    ــيلي ش ــعيت تحص ــود وض ــط   ). ۵(بهب ــه توس ــي ك در پژوهش

زاده انجام شد آموزش رفتار جرأت مندانه تـأثير مثبـت بـر    غفاريان

در پژوهش ديگري كه توسـط مـريم   .)۶(وضعيت تحصيلي داشت 

مـوزش رفتـار جـرأت مندانـه اثـرات مثبـت در       پاييزي انجام شد آ

). ۷(وضعيت تحصيلي داشت 

يات محققـان يـ ن پـژوهش بـا نظر  يـ ج ايرسد که نتاميبه نظر 

و يتيگر بـه جـز عوامـل شخصـ    يهماهنگ است که نقش عوامل د

رنـد از جملـه   يگميدر نظر ياساسيليشرفت تحصيرا در پيرفتار

، يو بهره هوشـ يناختعوامل شيتير از عوامل شخصيکتل که به غ

يليشــرفت تحصــيرا در پيو اجتمــاعيطــي، محيتيعوامـل مــوقع 

).۱(کندميمطرح 

يي در رابطـه بـا وضـعيت    هـا شود كه پـژوهش ميلذا پيشنهاد 

محيطي، اجتماعي و موقعيتي اين دو منطقه آموزشي انجـام شـود   

ي ديگر اين دو منطقه هايي در دبيرستانهادر ضمن انجام پژوهش

. دست دهده تواند اطالعات مفيدي بميشي آموز
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