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چکیده   

هــدف پژوهــش حاضــر، بررســی تأثیــر آمــوزش ابــراز وجــود بــر عــزت نفــس، اضطــراب اجتماعــی و 
قاطعیــت دانش آمــوزان دختــر کالش دهــم دبیرســتانی شــهر اهــواز اســت. نمونــه شــامل 42 دانش آمــوز 
اســت کــه  بــه شــیوه نمونه  گیــری خوشــه  ای چندمرحلــه  ای انتخــاب شــده و در دو گــروه آزمایشــی 
ــراز،  ــاس خوداب ــامل مقی ــزار پژوهــش ش ــد. اب ــوز( قرارگرفته  ان ــرل )21 دانش آم ــوز( و کنت )21دانش آم
مقیــاس عــزت نفــس کوپــر اســمیت و مقیــاس اضطــراب اجتماعــی واســتون و فرنــد بــوده اســت. طــرح 
پژوهــش از نــوع پیش آزمون-پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــوده کــه ابتــدا بــرای هــردو گــروه پیش آزمــون 
اجــرا شــده؛ ســپس گــروه آزمایشــی بــه مــدت 10 جلســه 90 دقیقــه  ای، هرهفتــه یــک جلســه در معــرض 
متغیــر مســتقل قرارگرفتــه اســت. یــک هفتــه پــس از آمــوزش، مجــددًا از هــردو گــروه پس آزمــون گرفتــه 
شــده اســت. داده  هــا بــا اســتفاده ازآزمــون کوواریانــس چندمتغیــره و یک  متغیــره تجزیــه و تحلیــل شــده 
ــر افزایــش عــزت نفــس، کاهــش اضطــراب  ــراز وجــود ب ــج نشــان می دهــد کــه آمــوزش اب اســت. نتای

اجتماعــی و همچنیــن افزایــش قاطعیــت دانش آمــوزان مؤثــر اســت.
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مقدمه

رفتارهای  بر  وجود ضعیف،  ابراز  عبارتی  به  یا  اجتماعی  روابط  در  الزم  قاطعیت  نداشتِن  نتیجه 
مختلفی افراد تأثیر می  گذارد. یکی از تأثیرات ابراز وجود ضعیف، »اضطراب اجتماعی1« است؛ زیرا 
افراد فاقد ابراز وجود الزم همواره از روابط اجتماعی هراس دارند. در تعامالت اجتماعی همواره 
احساس می  کنند که نمی  توانند از حقوق خود دفاع کنند. ابراز وجودِ ضعیف، بر بسیاری از جنبه  های 
رفتاری و روان  شناختی افراد تأثیر منفی می  گذارد؛ همچنین نبوِد ابراز وجود بر عزت نفس نیز تأثیر 
منفی دارد. آموزش ابراز وجود همانند آموزش دیگر مهارت  های اجتماعی در رفتار درمانی ریشه دارد. 
اعتقاد بر این است که عدم قاطعیت و ابراز وجود یادگرفتنی است و رفتار جسورانه، صریح و قاطعانه 

را می  توان آموزش داد )شرقی، 1382(. 

اجتماعی  تعامل  در  مهمی  عامل  می  گیریم،  پیش  در  دیگران  با  ارتباط  برقراری  در  شیوه  ای که 
می  توان  می دهد.  افزایش  را  روانی  فشار  و  می  شود  ناسالم  روابط  باعث  ارتباطات ضعیف  است. 
گفت عامل اصلی ارتباطات بین فردِی سالم، »مهارت ابراز وجود« است. افراد با مهارت  های »ابراز 
وجود ضعیف« مشکالت گوناگونی برای خودشان ایجاد می  کنند؛ برای مثال، شخصی که نمی  تواند 
به تقاضای دیگران »نه« بگوید، احتمااًل زیر فشار این تقاضاها خرد خواهد شد. آموزش ابراز وجود، 
شیوه مداخله ساخت  یافته  ای برای بهبود اثربخشی سبک ارتباطی افراد است. این رویکرد مختصی 
جمعیت  های بالینی و بیماران نیست؛ بلکه در حد وسیع در دنیای تجارت و در حوزه  های فروش و 

مدیریت کاربرد دارد. 

در  است که  شده  پیشنهاد  افرادی  برای  درمانی  رویکرد  یک  مثابه  به  وجود«  »ابراز  آموزش 
دارند. اضطراب  فردی  بین  موقعیت های 

فرنچ2 )1982، به نقل از بیابانگرد، 1373( عزت نفس را  سپری فرهنگی در مقابل اضطراب 
می  داند. تفردی و ساوان3 )2001( ابعاد اصلی سازنده عزت نفس را در چهارچوب دو مؤلفه احترام 
و عالقه  مندی قابل تمایز می  دانند. ماسترز4، بریش، هولونوریم )2005( ابراز وجود یا جرئت  ورزی 

را به شرح زیر تقسیم کرده  اند:

1- رد قاطعانه: در این شیوه فرد به صورتی که جامعه  پسندانه باشد، درخواست  های تحمیلی 
دیگران را رد می  کند.

2- بیان قاطعانه: در این شیوه، فرد توانایی بیان احساسات مثبت مثل قدردانی از دیگران، ابراز 
محبت، عالقه، بیان تمجید و ستایش را دارد.

1 . Social anxiety
2. Ferench
3 . Tafarrodi,&Sawan
4 . Masters, Burish, Hollon, Rimm
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3- درخواست قاطعانه: در این شیوه، فرد توانایی بیان و مطرح  کردن درخواست  هایی را از دیگران 
به منظور تسهیل تأمین نیازهای فردی یا رسیدن به اهداف خود دارد.

موضوعات حل  نشده  از  نمودی  اغلب  پرخاشگری  و  اضطراب  افسردگی،  باید گفت  همچنین 
ناشی از تجارب گذشته یا شرایط موجود است. بنابراین الزم است فضایی مناسب در جلسه  های 
درمانی فردی یا گروهی برای افراد ایجاد شود. روش  های متعددی برای درمان اضطراب تحصیلی و 
افزایش کارایی دانش آموزان وجود دارد که یکی از این روش  ها آموزش ابراز وجود است. پژوهش های 
دالتر و مک نارما1)1986( و دلوتی2)1981( نشان داده  اند آموزش ابراز وجود در کاهش اضطراب 
خود  مطالعات  در   )1981( دلوتی3   ،)1981( نارما  مک  دالترو  همچنین  است.  مؤثر  اجتماعی 
همین  در  می  شود.  وجود  ابراز  و  قاطعیت  افزایش  باعث  وجود  ابراز  آموزش  که  می  دهند  نشان 
زمینه، آریندل4، سندرمن، هاگمن و پیکرزگیل )1991( در پژوهش  های متعددی هم بسته  های ابراز 
وجود در نمونه  های بالینی و غیربالینی را بررسی کرده نشان داده  اند که بین رفتار غیرجرئت  ورزانه 
با ترس  های اجتماعی، اضطراب اجتماعی، پرخاشگری  های درونی )نظیر انتقاد افراطی از خود و 
احساس گناه هذیانی(، کم  رویی، نداشتن اعتماد به نفس و عزت نفس ضعیف، رابطه وجود دارد. 
یا رفتارهای مستقل، خودبسندگی اجتماعی،  بین رفتار غیرجرئت  ورزانه  آنها دریافتند که  هم چنین 

اعتماد به نفس و عزت نفس زیاد، رابطه منفی وجود دارد.

در پژوهشی دیگر تمپل5 و رابسون )1991(، تأثیر جرئت  ورزی بر عزت نفس را بررسی کرده و 
نشان داده  اند که عزت نفس آزمودنی  ها پس از انجام مداخله به طور معناداری افزایش یافته است 
و این افزایش در پیگیری  های بعدی نیز مشاهده شده است. هم چنین لین6 و همکاران )2004( در 
پژوهشی نشان دادند که آموزش ابراز وجود باعث بهبود ابراز وجود، عزت نفس، تعامالت میان 
در  می دهد.  کاهش  نیز  را  اجتماعی  اضطراب  اینکه  می  شود؛ ضمن  ارتباطی  مهارت  های  و  فردی 
همین زمینه، قراگوزلو7 و همکاران )2008( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عزت نفس با 
جرئت ورزی همبستگی زیادی دارد؛ البته در نتایج برخی پژوهش  ها تناقض  هایی مشاهده می  شود؛ 
کاهش  بر  چندانی  تأثیر  قاطعیت  آموزش  که  می دهد  نشان  پژوهشی  در   )1997( روزنبرگ8  مثاًل 
اضطراب و افزایش جرئت  ورزی ندارد. در ایران، نیز پژوهش  هایی در این زمینه انجام شده است؛ 
مثالً غفاریان  زاده )1379( در یک پژوهش آزمایشی تأثیر مثبت آموزش جرئت  ورزی را بر پیشرفت 

1. Dallater&Maknarma
2. Delloti
3. Delloti
4 . A rindell, Sanderman, Hageman, Pickersigill
5 . Temple Rabson,
6. Lin
7 . Karogozoglu &et al 
8 . Rosenberg,
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پژوهشی دیگر  در  تهران گزارش کرده است.  دانش آموز  اجتماعی دختران  تحصیلی و مهارت های 
هرمزی  نژاد، شهنی و نجاریان )1379( نشان دادند که همبستگی چندگانه عزت نفس، اضطراب 
اجتماعی و کمال  گرایی با ابراز وجود از همبستگی ساده هریک از متغیرهای ذکر شده بیشتر است. 
بنابراین، با توجه به موارد یادشده، این پژوهش به دنبال تبیین این مسئله است که آیا آموزش ابراز 
اول  دانش آموزان دختر سال  قاطعیت  افزایش  و  اجتماعی  بر عزت نفس، کاهش اضطراب  وجود 

دبیرستان مؤثر است؟

روش

آماری  با گروه کنترل است. جامعه  از نوع پیش آزمون-پس آزمون  نیمه  تجربی و  این پژوهش  طرح 
شامل تمام دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان اهواز است. برای انتخاب نمونه، 
ابتدا به روش نمونه  گیری خوشه  ای از میان 4 ناحیه اهواز، یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب 
شد، ناحیه مذکور دارای 17 دبیرستان دخترانه بوده که مجموعًا 58 پایه اول و تعداد تقریبِی 168 
دانش آموز سال اول مشغول به تحصیل بوده  اند؛ سپس از بین دبیرستان  های دخترانه آن ناحیه یک 
کالس به صورت تصادفی برای گروه آزمایش و یک کالس برای گروه گواه انتخاب شده است. به 
طور کلی، کل نمونه شامل 42 دانش آموز دختر سال اول مقطع متوسطه بوده که تعداد 21 دانش آموز 
در گروه آزمایش و 21 دانش آموز در گروه گواه قرار گرفته  اند. الزم به ذکر است که در آغاز پژوهش، 
کالسی که برای گروه آزمایش انتخاب شد، شامل 25 دانش آموز و گروه گواه شامل 23 دانش آموز 
بوده است؛ اما به دلیل کاهش آزمودنی نمونه نهایی دانش آموزان که تا پایان پژوهش حضور داشتند، 
برای گروه گواه و آزمایش 21 نفر بوده است. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد؛ سپس گروه 
بالینی آموزش  دیده به مدت 10 جلسه 90 دقیقه  ای،  آزمایشی توسط یک متخصص روان  شناسی 
هرهفته یک جلسه در معرض متغیر مستقل قرارگرفته است، بعد از یک هفته از پایان آموزش، مجددًا 

برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد.

ابزار اندازه گیری: به منظور اندازه  گیری متغیرهای مورد نظر از ابزارهای زیر استفاده شده است:

1- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

ماده  ای،                 58 مقیاس  یک  ییالق1380،(  شهنی  و  نیسی  از  نقل   1967( اسمیت  پرسشنامه کوپر 
چهار  به  آن،  دیگر  مورد   50 و  است  دروغ  سنج  آن  ماده   8 است که  مدادکاغذی  و  خودگزارشی 
اجتماعی )همساالن، عزت نفس خانوادگی  خرده مقیاس که شامل عزت نفس خود، عزت نفس 

است.  شده  تقسیم  بوده،  )آموزشگاه(  تحصیلی  نفس  عزت  و  )والدین( 
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شیوه نمره  گذاری این مقیاس، به صورت صفر و یک بوده است. هرچه نمره فرد در این مقیاس بیشتر 
باشد، نشان  دهنده عزت نفس بیشتر است. حداقل نمره ه ای اکتسابی هر فرد، صفر و حداکثر نمره 
وی 50 خواهد بود. تحقیقات متعددی ضریب اعتبار مقیاس کوپر اسمیت را تأیید کرده  است. در 
مطالعه نیسی و شهنی ییالق )1380( که روی دانش آموزان سال اول تا سوم دبیرستان  های نجف  آباد 
انجام شده است، ضریب اعتبار این مقیاس، از طریق هم  بسته  ردن نمره  های آزمون با معدل آخر سال 
آنان محاسبه شده است. ضرایب به  دست  آمده برای پسران 0/69 و برای دختران 0/71 بوده که در 
سطح p =0/001 معنی  دار است. در تحقیق حاضر، برای تعیین پایایی پرسشنامه عزت نفس از دو 
روش آلفای كرونباخ و تنصیف استفاده شــده كه برای كل پرسشنـامه به ترتیب برابر با 83/. و 70/. 

است؛ این موضوع نشان  دهنده ضرایب پایایی قابل قبول است.  

2- پرسشنامه اضطراب اجتماعی  

 )  1388 عطاریان،  و  تقوی  هنرمند،  مهرابی  زاده  از  نقل   1969( فرند  و  واتسون  را  مقیاس  این 
به منظور تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی ساخته است. برای تهیه مقیاس فوق، بنا به پیشنهاد 
جکسون1 145 ماده با استفاده از روش تحلیل منطقی از بین خزانه ماده  ها برگزیده شد؛ آن گاه، پس از 
آزمون تجربی، 58 ماده انتخاب شده است. این پرسشنامه 58 ماده  ای دارای دو خرده  مقیاس است: 

الف( مقیاس اجتناب و پریشانی اجتماعی2 و ب( مقیاس ترس از ارزیابی منفی3.

پیوستار پاسخ  های این مقیاس بر پایه طیف »درست« و »نادرست« مشخص شده و نمره  های 
صفر و یک به هر پاسخ اختصاص یافته است. کسب نمره بیشتر در آن، نشانه ترس از ارزیابی منفی 
بیشتر است. الزم به ذکر است که مقیاس  های اجتناب و پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی 
را مهرابی  زاده هنرمند و همکاران )1388( در اهواز ترجمه کرده واعتبار و پایایی آن نیز مشخص 
شده است. پرسشنامه  های اجتناب و پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی، در چند پژوهش به 
کار گرفته شده و ضرایب پایایی آنها با استفاده از روش  های بازآزمایی و آلفای کرونباخ ،0/60 تا 

0/94 گزارش شده است.

در تحقیق حاضر، برای تعیین پایایی پرسشنامه اضطراب اجتماعی از دو روش آلفای كرونباخ 
و تنصیف استفاده شــد كه برای كل پرسشنـامه به ترتیب برابر با 84/. و64/. به دست آمده است.

3 ـ پرسشنامه ابراز وجود

این مقیاس را در سال 1985، دانگ 4، هالبرگ، سلمون و هاس ساخته است. پرسشنامه ابراز وجود 

1. Jackson
2 . Social Avoidance and Distress
3 . Fear of Negative Evaluation
4. Dong, Hallberg, Selmon, Hass
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عقاید  ابراز  از  عبارت  اند  که  منفی هستند  آنها  از  دسته  است که سه  پاسخ  از هفت  دسته  متشکل 
نامعمول یا متفاوت، تقاضای تغییر رفتار از دیگران و درخواست  های نامعقول آنها چهار پاسخ دیگر 
مثبت هستند که عبارت  اند از قبول کاستی  های خود، رد و بدل  کردن تعارف، شروع و ادامه تعامالت 
ماده،  این  دارد.  3 گزینه  ماده  هر  است که  ماده  دارای 33  مقیاس  این  مثبت.  احساسات  ابراز  و 
سؤاالت را به صورت خودابرازی، نبوِد خودابرازی، پرخاشگری و پرخاشگری منفعل طبقه  بندی شده 
است. در مقیاس خودابرازی هر سؤال از 3 گزینه تشکیل شده که یکی از گزینه  ها برای پاسخ مناسب 
)خودابرازی( در نظر گرفته شده است که به آن نمره 1داده می  شود و به بقیه پاسخ  ها نمره صفر تعلق 
می  گیرد. دامنه نمره به  دست  آمده بین 0تا 33 است. نمرات بیشتر در این مقیاس، گویای خودابرازی 
بیشتر است. منصوری )1377(، برای اعتباریابی این مقیاس، این آزمون را به طور هم زمان با مقیاس 
عزت نفس کوپر اسمیت در نمونه دانش آموزان دختر دبیرستان  های شهرستان اهواز اجرا کرده است. 

)n =240( همبستگی بین این دو 0/16 بوده که در سطح 0/01 معنی  دار است. 

براساس تحقیقات لین و همکاران )2004( اعتبار هم زمان خودابرازی بر اساس همبستگی با دو 
ابزار دیگر نسبتاً پایین بود؛ اما هر دوی آنها از لحاظ آماری معنی  دار بوده است. در تحقیق حاضــر، 
ضرایب پایایی پرسشنامه ابراز وجود با استفاده از روش آلفای كرونباخ و تنصیف محاسبه گردید 
كه برای کل مقیاس به ترتیب 81/. و 82/. است؛ این نتایج گویای ضرایب قابل قبول پرسشنامه 

مذكور است. 

-مرحله آموزش ابراز وجود

در این پژوهش آموزش ابراز وجود به دانش آموزان گروه آزمایش در 10جلسه 90 دقیقه  ای انجام شده 
که خالصه جلسات در جدول زیر بیان شده است:   
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خالصه جلسات آموزشی

جلسه اول

ـ توضیح ابراز وجود و ضرورت آن در رفتار اجتماعی و فواید آن و ضررهای نبوِد ابراز وجود در موقعیت های اجتماعی.

جلسه دوم

صحبت درباره حقوق فرد در جامعه و آشناساختن دانش آموزان با حقوق خود.

جلسه سوم

بحث درباره رفتارهایی که مبتنی بر ابراز وجود است و همچنین رفتارهایی که می تواند جایگرین باشد. همچنین انواع مختلف رفتار 

)پرخاشگرانه، انفعالی، توأم با ابراز وجود( در قالب مثال هایی از موقعیت های زندگی توضیح داده شد. 

جلسه چهارم

خشم: بحث در خصوص خشم و موقعیت هایی که منجر به خشم می شود، مانند احساس ناکامی، تهدید و ...

جلسه پنجم

آمــوزش راه هــای کنــار آمــدن بــا خشــم: 1- دیگــران را از دلیــل عصبانیــت خــود آگاه کنیــد 2- اصــالح برداشــت مــا از رفتــار دیگــران 

3- ورزش: ورزش باعــث کاهــش خشــم می شــود و...

جلسه ششم:

بحــث دربــاره درخواســت کردن و بلــه گفتــن و اینکــه بــا بلــه یــا نــه گفتــن محــدوده خــود را مشــخص می کنیــم و بــه دیگــران نشــان مــی-

دهیــم کــه دوســت داریــم چگونــه بــا مــا رفتــار کننــد و مرزهــا کجاســت؟

جلسه هفتم

 بحــث دربــاره ضــرورت و دالیــل انتقادکــردن و اینکــه انتقادکــردن می توانــد مالکــی باشــد بــرای ارزیابــی خودمــان، اصــالح اشــکاالت، 

تکامــل خــود، جلوگیــری از تکــرار خطاهــا و ... 

جلسه هشتم

ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی: گفت وگــو دربــاره عوامــل مؤثــر در تأثیرگــذاری ارتبــاط کالمــی؛ بــرای مثــال: بلنــدی صــدا، وضــوح گفتــار، 

آهنــگ صــدا و تکیــه بــر برخــی کلمــات، بــردن نــام فــرد در گفتگــو و...

جلسه نهم

ارتباط غیرکالمی: ارتباط چشمی، تایید گفتار با تکان سر، نحوه ارتباط چشمی، نوع لباس.

جلسه دهم

ــی  ــش و برخ ــات پی ــف جلس ــاره تکالی ــوزان درب ــر دانش آم ــه نظ ــخ ب ــل و پاس ــات قب ــب جلس ــر مطال ــروری ب ــی: م ــدی نهای جمع بن

تغییــرات رفتــاری کــه دانش آمــوزان ذکــر می کردنــد.
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یافته  ها

میانگین و انحراف معیار نمره عزت نفس، اضطراب اجتماعی و ابراز وجودگروه  های آزمایش و گواه 
در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در جدول 1 ارائه شده است.

جدول1- شاخص  های توصیفی متغیرها

مرحلهمتغیر
میانگینشاخص آماری

M

انحراف معیار

S
گروه

عزت نفس 

پیش آزمون
   7/45         43 /31آزمایش

  31/676/56گواه

پس آزمون
35/716/82آزمایش

  31/056/78گواه

عزت نفس خود 
کلی

پیش آزمون
17/624/12آزمایش

17/714/29گواه

پس آزمون
   3/62  19/86آزمایش

   4/18   17/62گواه

عزت نفس 
اجتماعی

پیش آزمون
4/521/75آزمایش

   1/42  4/33گواه

پس آزمون
   5/241/44آزمایش

   4/101/30گواه

عزت نفس 
خانوادگی

پیش آزمون
4/761/78آزمایش

  5/051/59گواه

پس آزمون
5/761/75آزمایش

1/67  4/76گواه
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عزت نفس 
تحصیلی

پیش آزمون
4/521/50آزمایش

4/571/24گواه

پس آزمون
4/861/38آزمایش

4/571/32گواه

اضطراب اجتماعی  

پیش آزمون
31/868/79آزمایش

   6/07  27/10گواه

پس آزمون
23/629/83آزمایش

5/97  29/24گواه

اجتناب و پریشانی 
اجتماعی

پیش آزمون
  4/93  13/43آزمایش

11/713/22گواه

پس آزمون
  5/56  9/81آزمایش

13/293/79گواه

ترس از ارزیابی 
منفی

پیش آزمون
18/815/18آزمایش

15/524/42گواه

پس آزمون
13/815/81آزمایش

15/954/10گواه

ابراز وجود

پیش آزمون
18/244/41آزمایش

20/525/03گواه

پس آزمون
23/196/36آزمایش

19/524/96گواه

همان طور که ا زجدول باال پیداست، نمرات عزت نفس کلی و خرده  مقیاس  های آن و همچنین 
ابراز وجود گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون افزایش و در اضطراب اجتماعی کاهش 

چشمگیری داشته است.

برای تجزیه و تحلیل داده  ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است؛ ولی قبل از آن 
آزمون  های کلموگراف-اسمیرنف برای پیش  فرض نرمال  بودن توزیع نمرات در جامعه و آزمون بررسی       
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پیش  فرض همگنی شیب رگرسیون برای متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود 
اجرا شده است که نتایج آن در جداول 2 و 3 ارائه شده است.

جدول2: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف 

نرمال  بودن توزیع 
گروه  هانمرات

کلموگروف ـ اسمیرنف

گروه ها

کلموگروف ـ اسمیرنف

درجه  آماره
درجه  آمارهمعنی  داریآزادی

معنی  داریآزادی

200/.12721/.گواه179/.15921/.آزمایشعزت نفس

177/.15921/.گواه136/.16621/.آزمایشمؤلفه خود کلی

181/.15821/.گواه200/.13421/.آزمایشمؤلفه اجتماعی

200/.15521/.گواه200/.3721/.آزمایشمؤلفه خانوادگی

092/.17521/.گواه082/.17821/.آزمایشمؤلفه تحصیلی

200/.13321/.گواه200/.1121/.آزمایشاضطراب اجتماعی  

200/.13121/.گواه200/.10921/.آزمایشپریشانی اجتماعی 

124/.16821/.گواه00/.15221/.آزمایشترس از ارزیابی 

200/.12521/.گواه00/.14121/.آزمایشابراز وجود

همان گونه كه در جدول 2 مشاهده می شود، فرض صفر برای نرمال  بودن توزیع نمرات دو گروه 
در متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود تأیید می شود؛ بدنی معنی که پیش  فرض 

نرمال  بودن توزیع نمرات در پیش آزمون و در هر دو گروه آزمایش و گواه تأیید شده است.

جدول 3: نتایج آزمون بررسی پیش  فرض همگنی شیب  های رگرسیون 

سطح معنی  داریFمنبع تغییراتمتغیر

عزت نفس

تعامل 

گروه * پیش آزمون

1/82./185

193/.1/76مؤلفه خود کلی

552/.361/.مؤلفه اجتماعی

346/.923/.مؤلفه خانوادگی

901/.016/.مؤلفه تحصیلی

576/.313/.اضطراب اجتماعی  

584/.306/.اجتناب و پریشانی اجتماعی 

0668/.186/.ترس از ارزیابی منفی 
0267/.1/26ابزاز وجود
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همان گونه كه در جدول 3 مشاهده می  شود، مقدار F تعامل برای تمام متغیرهای تحقیق غیرمعنی  دار 
است؛ بنابراین، مفروضه همگنی رگرسیون تأیید می  شود.

جدول 4: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری )مانکوا(

نام

آزمون
مقدار

DF

فرضیه

DF

خطا
F

سطح

)p( معنی داری
مجذور 

اتا
توان 
آماری

47.0/997/.0001/.46933510/320/.0آزمون اثر پیالیی

0470/997/.63133510/320/000/.0آزمون المبدای ویلکز

0/88533510/320/0000/470/997آزمون اثر هتلینگ

88533510/320/00010/470/997/.0آزمون بزرگ ترین ریشه روی

همان  طور كه از جدول باال پیداست، با کنترل پیش آزمون سطوح معنی  داری همه آزمون  ها، نشان       
می دهد كه بین دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه گروه  های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ 
یکی از متغیرهای وابسته )عزت نفس، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود( تفاوت معنی  داری مشاهده 
می  شود )p>0.0001 وf=10/32(. برای پی  بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه 
تفاوت وجود دارد، سه تحلیل کواریانس یک  راهه در متن مانکوا انجام شده که نتایج در جدول 5 

ارائه شده است. 
جدول 5: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا 

غیر
مت

مجموع منبع تغییرات
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

سطح

 pمعنی داری
توان مجذور اتا

آماری

س
نف

ت 
عز

775/631775/6348/350/00010/561/00پیش آزمون

273/381273/3817/040/00010/310/980گروه

593/513716/04خطا



فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   110

ی  
اع

تم
اج

ب 
طرا

ض
1109/1911109/1930/500/00010/450/001پیش آزمونا

837/261837/2623/020/00010/380/997گروه

1345/473736/36خطا

ود
وج

از 
ابر

441/311441/3122/290/00010/300/996پیش آزمون

292/351292/3514/760/00010/660/963گروه

732/533779/79خطا

همان طوری که در جدول  باال نشان داده شده است، با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه 
 .)F =17/04و p >0.0001( آزمایش و گروه گواه از لحاظ عزت نفس تفاوت معنی  داری وجود دارد
افزایش عزت نفس گروه آزمایش شده است.  ابراز وجود، موجب  بنابراین می  توان گفت، آموزش 
میزان تأثیر یا تفاوت برابر با0/61 است؛ به عبارت دیگر،31 درصد تفاوت  های فردی در نمرات 
پس آزمون عزت نفس، مربوط به تأثیر آموزش ابراز وجود )عضویت گروهی( است. توان آماری برابر 
با 0/980 است؛ یعنی اگر این تحقیق 1000 مرتبه تکرار شود، فقط 20 مرتبه ممکن است، فرضیه 

صفر به  اشتباه تأیید شود.

همچنین با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان دختر گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ اضطراب 
اجتماعی تفاوت معنی  داری وجود دارد )F=23/02 p >0.0001(. به عبارت دیگر، آموزش ابراز 
وجود، موجب کاهش اضطراب اجتماعی گروه آزمایش شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 
0/38 است؛ به عبارت دیگر، 38 درصد تفاوت  های فردی در نمرات پس آزمون اضطراب اجتماعی 
مربوط به تأثیر آموزش ابراز وجود )عضویت گروهی( است. توان آماری برابر با 0/997 است؛ یعنی 
اگر این تحقیق 1000 مرتبه تکرار شود، فقط 3 مرتبه ممکن است، فرضیه صفر به  اشتباه تأیید شود.

آزمایش و گروه گواه  اول مقطع متوسطه گروه  پایه  دانش آموزان دختر  بین  پیش آزمون  با کنترل 
از لحاظ ابراز وجود تفاوت معنی داری وجود دارد )p >0.0001 وF=14/76(؛ به عبارت دیگر، 
آموزش ابراز وجود با توجه به میانگین ابراز وجود دانش آموزان دختر گروه آزمایش نسبت به میانگین 
گروه گواه، موجب افزایش ابراز وجود گروه آزمایش شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 0/28 
است؛ به عبارت دیگر، 28 درصد تفاوت  های فردی در نمرات پس آزمون ابراز وجود، مربوط به تأثیر 
آموزش ابراز وجود )عضویت گروهی( است. توان آماری برابر با 0/963 است؛ یعنی اگر این تحقیق 

1000 مرتبه تکرار شود، فقط 37 مرتبه ممکن است فرضیه صفر به  اشتباه تأیید شود.
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بحث و نتیجه  گیری

در این پژوهش تأثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس، اضطراب اجتماعی و قاطعیت دانش آموزان 
دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان اهواز بررسی شده است. یکی ازیافته  های این پژوهش این 
است که آموزش ابراز وجود موجب افزایش عزت نفس در دانش آموزان می  شود. نتایج حاصل از این 
پژوهش با نتایج پژوهش  های وهر، کافمن و آروین ) 1987(، آریندل، سندرمن، هاگمن و پیکرزگیل 
 ،)  2004( همکاران  و  لین   ،)1992( و کارمیشل  براون   ،)1991( رابسون  و  تیمپل   ،)1991(
قرارگوزولو و همکاران )2008(، هرمزی  نژاد، شهنی و نجاریان )1379(، شهنی و نیسی )1380( و 
بحرینی وهمکاران )1383( هم خوانی دارد و همگی این پژوهش  ها و همچنین پژوهش حاضر تأیید 

می  کنند که آموزش ابراز وجود باعث افزایش  عزت نفس در دانش آموزان می  شود. 

در تبیین نتیجه به  دست  آمده می  توان چنین عنوان کرد که رفتار جرئت  ورزانه با خودپنداشت مثبت، 
به نفس همبستگی دارد و رفتارهای غیرجرئت  ورزانه،  اعتماد  عزت نفس، تسلط، خودبسندگی و 
بازدارنده و اجتنابی هستند و همبستگی بسیاری با ترس  ها و اضطراب دارند. ابراز وجود، در واقع 
احترام  گذاردن به خود و دیگران است و هرگاه فرد ارزیابی مثبتی از عملکرد خود داشته باشد، به 

دنبال آن عزت نفس نیز افزایش می  یابد. 

به  صورت صادقانه، صمیمی و مثبت ظاهر  ابراز وجود در روابط اجتماعی  افراد واجد مهارت 
می  شوند و این افراد به توانایی  های خود اعتماد می  کنند و احساس کنترل بیشتری بر زندگی دارند. 
با توجه به رابطه بیان  شده درباره ارتباط بین مهارت ابراز وجود و عزت نفس آنچه استنباط می  شود 
این است که یکی از راه  های افزایش عزت نفس می  تواند آموزش ابراز وجود باشد. از سوی دیگر،  

می  توان گفت عزت نفس زیاد، باعث تقویت رفتار جرئت  ورزانه می  شود.

اضطراب  موجب کاهش  وجود  ابراز  آموزش  است که  این  پژوهش  این  ازیافته  های  دیگر  یکی 
اجتماعی در دانش آموزان می  شود. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش  های، دلوتی )1981(، 
آردیندل، و همکاران)1991(، لین و همکاران  )2004( هرمزی  نژاد، شهنی و نجاریان )1379(، 
نیسی و شهنی )1380(، شرقی )1382( و رحیمی و همکاران )1385( هماهنگ است. در تبیین 
نتیجه به  دست  آمده می  توان چنین عنوان کرد که احتمااًل دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعِی زیاد، 
به دلیل ترس از طردشدن و ترس از ارزیابی منفی نسبت به عملکرد خود از جانب دیگران حساس 
هستند و شاید این ترس، آنها را در موقعیت  های اجتماعی به گونه  ای مضطرب و پریشان می  کند که 
جرئت اظهار نظر و عقیده را از دست می  دهند و با توجه به اینکه آموزش ابراز وجود باعث می  شود 
که فرد با عزت نفس زیاد و با نگاه واقع بینانه، کنترل بهتری بر اضطراب خود داشته باشد، می  توان 

نتیجه گرفت که این آموزش می تواند اضطراب اجتماعی را کاهش دهد.
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یافته دیگر پژوهش این است که آموزش ابراز وجود موجب افزایش قاطعیت در دانش آموزان دختر  
و کارمیشل  براون،   ،)1987( همکاران  و  وهر  پژوهش  های  نتایج  با  پژوهشی  یافته  این  می  شود. 
)1992(، قراگوزلو و همکاران )2008(، توکلی و همکاران )2010(، شهنی و نیسی )1380(، 
شرقی )1382(، رحیمی و همکاران )1385(، پاییزی و همکاران )1386( و غریب  وند )1389( 

دارد.  هم خوانی 

در تبیین نتیجه به  دست  آمده می  توان به نظریات پشگامان عرصه آموزش ابراز وجود از آغاز تاکنون 
اشاره کرد. ولپی اولین کسی است که اصطالح ابراز وجود را به کار برد. او اعتقاد داشت می  توان  
ابراز وجود را به مثابه شیوه رفتاری بسیار خالقانه به مراجعان آموزش داد؛ بنابراین باید در نظر داشت 
که هدف آموزش ابراز وجود، ایجاد توانایی در فرد برای رویارویی واقع بینانه با موقعیت  های بیرونی 
بنابر دالیل مختلفی  تنش  آفرین و فشارزا هستند. چنانچه بسیاری از دانش آموزان  است كه گاهی 
همچون شیوه  های تربیتی و مسائل فرهنگی، از مهارت  های ابراز وجود محروم بوده  اند؛ یا قادر به 
می  توان امیدوار بود كه با آموزش  موجود در موقعیت  های عملی نباشند،  استفاده از مهارت  های 
كاربردی و تمرین این مهارت  ها، بر بسیاری از مشکالت ازجمله اضطراب افسردگی و كمبود عزت 
نفس غلبه کرد؛ از طرف دیگر بهبود این مهارت  ها با توانایی بیشتر در برخورد با مشکالت تحصیلی 
و اجتماعی دانش آموزان همراه خواهد شد كه به نوبه خود به احساس رضایت و خشنودی بیشتری 
در زندگی منجر می  شود. با این حال، از آن جا که ابراز وجود مهارتی است که نیاز به تمرین و تکرار 
دارد تا به صورت رفتار عادی درآید، به نظر می  رسد باید جلسات بیشتر و برنامه  ریزی گسترده  تری 

انجام شود تا مفهوم ابراز وجود بخش ثابتی از الگوی رفتاری افراد شود. 

محدودیت  های پژوهش

به دلیل محدودیت آموزشی دبیرستان، امکان انتخاب تصادفی آزمودنی  ها وجود نداشت و به  ناچار دو 
کالس برای گروه  های آزمایش و گواه انتخاب شدند. یکی دیگر از محدودیت  ها اجرای پیش آزمون و      
پس آزمون با همان پرسشنامه  ها بود که پیشنهاد می  شود در پس آزمون از پرسشنامه  های همتا استفاده 

شود و همچنین آزمون پیگیری بعد از دو ماه برگزار شود.
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