بررسی اثربخشی آموزش جرات منذی بر پرخاشگری و روابط دوستانه در دانش
آموزان ابتذایی
دوتز هْذی لذرتی*1؛ اعتادیار گزٍُ رٍاى ؽٌاعی داًؾگاُ پیام ًَر ،تْزاى ،ایزاى.
حغیي تَحیذی؛ وارؽٌاعی ارؽذ رٍاى ؽٌاعی ٍ هؾاٍر هذارط ؽْزعتاى ؽاّزٍد
همذهِ :افزاد در تزلزاری رٍاتظ تا دیگزاى اصَال اس عِ عثه اصلی تزلزاری ارتثاط اعتفادُ هی وٌٌذ .دعتِ اٍل افزادی
ّغتٌذ وِ هٌفؼالًِ تزخَرد هیوٌٌذ ٍ اس حك خَد هیگذرًذ وِ درتزخی اس داًؼآهَساى در تلٌذ هذت هٌجز تِ افت
تحصیلی اًشٍا ٍ تؼضاً افغزدگی هیؽَد .دعتِ دٍم ،ارتثاط پزخاؽگزاًِ اعت وِ تا تْذیذ ٍ تَّیي حمَق دیگزاى ّوزاُ
اعت ٍ دعتِ عَم آى جزاتوٌذی اعت وِ در آى ؽخص تذٍى اضغزاب ٍ تذٍى ضایغ وزدى حمَق دیگزاى تِ ّذف خَد
هیرعذ .اصَالً در هذارط داًؼآهَساى پزخاؽگز للذر هحغَب هیؽًَذ (فاتزهي )2004 ،للذری وزدى ًَػی اس
پزخاؽگزی ًظام هٌذ ٍ تىزاری هیتاؽذ وِ ّوغاالى در آى گزفتار هیؽًَذ پٌِْای اس هغائل رٍاى ؽٌاختی هاًٌذ :خَد
وٌتزلی ضؼیف ،پذیزػ تاالی رفتارّای ضذ اجتواػی ٍ تشّىار را ؽاهل هی ؽَد (هیٌی ٍ ّوىاراى  .)2012 ،دیذُ ؽذُ
اعت وِ در هَارد افغزدگی ،ػصثاًیت ٍ ًگزاًی ،تٌفز ٍ اضغزاب تیي فزدی ،تِ ٍیضُ در ؽزایغی وِ افزاد آًْا را تذ درن
هیوٌٌذ جزات آهَسی وارایی دارد (سارب ،1390 ،تزجوِ ی خذایاری فزد ٍ ػاتذیٌی) .آهَسػ هْارتّای جزاتوٌذی
ػثارت اعت اس ایي وِ در آى فزد تتَاًذ احغاعات هثثت یا هٌفی اػ را تِ آعاًی تیاى ٍ اتزاس وٌذ ٍ تز هَاردی هاًٌذ رد
وزدى تماضا ،تیاى هحذٍدیت ّای خَد ،تماضا وزدى ،پیؾمذم ؽذى در آغاس یه تزخَرد اجتواػی ،لثَل وزدى اًتماد ٍ
لثَل تفاٍت داؽتي تا دیگزاى تأویذ هیؽَد (ٍلپی ٍ السارٍط .)1986 ،در راتغِ تا تِ وارگیزی آهَسػ هْارت ّای
جزأتهٌذی تِ ػٌَاى یه رٍػ آهَسؽی ،پضٍّؼّای هتؼذدی صَرت گزفتِ اعتّ .ارجی ٍ دیىغَى ( )2008در
پضٍّؾی تِ تؼییي اثزتخؾی آهَسػ هْارتّای جزأتهٌذی تز افشایؼ رفتارّای جزأتهٌذاًِ سًاى پزداختٌذً .تایج
ًؾاى داد وِ آهَسػ هْارتّای جزأتهٌذی تاػث افشایؼ رفتارّای جزأتهٌذاًِ در رٍاتظ تیي فزدی ٍ درٍى فزدی در
هَلؼیتّای تحزاًی ؽذُ اعتّ .وچٌیي ،الیَت ٍ گزاهلیٌگ ( )2008در پضٍّؾی تِ ایي ًتیجِ رعیذ داًؼآهَساًی وِ
آهَسػ هْارتّای جزأت ٍرسی دریافت هیوٌٌذ ،اس تَاًایی حوایت اجتواػی تاالتزی در ؽزایظ تٌؼسا تزخَردار
ّغتٌذ .راهغی ٍ پتزعَى ( )2010در پضٍّؾی تزرٍی داًؼآهَساى دختز اتتذایی ،دریافتٌذ وِ آهَسػ جزأت هٌذی
تَاًغتِ اعت تأثیز تِ عشایی در افشایؼ خَدوارآهذی داًؼآهَساى داؽتِ تاؽذ .در پضٍّؼ دیگزی آهَسػ هْارتّای
جزأتهٌذی تِ صَرت اثزتخؾی ،هیشاى رفتار جزأتهٌذاًِ ًَجَاًاى دختز را افشایؼ داد ٍ در ًتیجِ ؽادواهی آًاى ًیش
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افشایؼ یافت (حجت ٍ ّوىاراىّ .)1392 ،ذف اس پضٍّؼ حاضز تزرعی اثز تخؾی آهَسػ هْارت جزاتهٌذی تز هیشاى
پزخاؽگزی ٍ رٍاتظ دٍعتاًِ داًؼ آهَساى همغغ اتتذایی تا ّوغاالًؾاى اعت.
رٍػ :رٍػ پضٍّؼ حاضز ًیوِ آسهایؾی ٍ عزح پضٍّؾی اس ًَع پیؼ آسهَى -پظ آسهَى تا گزٍُ وٌتزل اعت.
هؾاروت وٌٌذگاى در پضٍّؼ تؼذادً 30فز (ً 15فز گزٍُ آسهایؼ ٍ ً 15فز گزٍُ وٌتزل) تَدًذ وِ تا اعتفادُ اس رٍػ
ًوًَِ گیزی خَؽِ ای چٌذ هزحلِ ای اس هذارط اتتذایی ؽْزعتاى ؽاّزٍد اًتخاب ؽذًذ .اتشار پضٍّؼ ؽاهل:
پزعؾٌاهِ عٌجؼ پزخاؽگزی (حاجتی ٍ ّوىاراى ٍ )1387 ،همیاط رفتار دٍعتاًِ ریشهي ( )1983تَد .آهَسػ
هْارتْای جزات هٌذی عی دُ جلغِ  90دلیمِای اًجام پذیزفت .جْت تجشیِ تحلیل دادُّا اس آهار تَصیفی (فزاٍاًی،
درصذً ،وَدار) ٍ آهار اعتٌثاعی (آسهَى تحلیل وٍَاریاًظ) اعتفادُ ؽذ .هحاعثات تِ ٍعیلِی ًزمافشار آهاری SPSS-
 20اًجام ؽذ.
یافتِ ّاً :تایج پضٍّؼ حاوی اس آى تَد وِ آهَسػ هْارتْای جزات هٌذی تاثیز هؼٌاداری تز واّؼ پزخاؽگزی ٍ
افشایؼ رٍاتظ عالن تا ّوغاالى دارد.
تحث ٍ ًتیجِ گیزی :هَلؼیتّایی وِ تا فؾار ّوغاالى ٍ عایز فؾارّای اجتواػی ّوزاٌّذ ،ها را دچار اعتزط هی
وٌٌذ .یىی اس هْارتّایی وِ در ایي گًَِ هَلؼیت ّا هی تَاًذ تِ ها ووه وٌذ ،هْارت جزأت هٌذی اعت .آهَسػ
هْارت ّای جزات هٌذی هٌذی فزد را لادر هی عاسد وِ افىار ،احغاعات ٍ ػمایذ خَد را تِ عَر هٌاعة ،هغتمین،
صادلاًِ ،تذٍى پزخاؽگزی ٍ تی احتزاهی تِ حمَق دیگزاى تیاى وٌذ ٍ در عَل سهاى تِ تمَیت رٍاتظ دٍعتاًِ ووه هی
وٌذ ٍ تاػث پایذاری رٍاتظ دٍعتاًِ هیؽَد.
ٍاصُ ّای ولیذی :آهَسػ جزأت هٌذی ،پزخاؽگزی ،رٍاتظ دٍعتاًِ ،داًؼ آهَساى اتتذایی.

