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 چکيده
آموزش مهارت ابراز وجود بر افزايش  یبرنامه تعیین اثربخشی با هدف حاضرمطالعه 

جامعه آماری اين پژوهش کلیه  . دوره اول متوسطه بود آموزانباور خودکارآمدی دانش

بودند.انجام  79-79آموزان دوره اول متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی دانش

و (5791ل و ريچی، مقیاس گمبريمهارت ابراز وجود )با استفاده از پرسشنامه  تحقیق

بود که از بین جامعه مورد ( 5771جروسالم و شوارزر، مقیاس باورهای خودکارآمدی )

پسر( به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو  08دختر و  08نفر) 08نظر 

جلسه برنامه  0شدند.گروه آزمايشی،  نفر گواه(جايدهی 18نفرآزمايش و  18گروه)

ها از طريق تحلیل داده  آموزش ابراز وجود داشتند و گروه گواه ، آموزشی دريافت نکرد.

های نمرات گروه ها نشان داد؛ کوواريانس دو راهه تجزيه و تحلیل شد. تحلیل داده

مهارت ابراز و  (>880/8Pخودکارآمدی ) آزمون باورآزمايشی در پس

آموزش مهارت ابراز  ؛بود های گواهگروهباالتر از به طور معناداری  (>8885/8Pوجود)

داری آموزان تاثیر مثبت و معنیدانش عمومی و مهارت ابراز وجود خودکارآمدی وجود بر

و ابراز  خودکارآمدیهای آزمون باورداری در پسدختران و پسران تفاوت معنی داشت؛

  ند.نداشت وجود

با تشخیص عوامل موثر بر  آموزش مهارت ابراز وجود رگیریگیری:بکا نتیجه

 تواند به ارتقای سطحآموزان، میخودکارآمدی و با تاکید بر توانمندسازی دانش

 ها منجر گردد.آن عمومی خودکارآمدی

 .آموزانعمومی، دانش وجود، خودکارآمدی ابراز :يديکل واژگان
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 طيبه موسی بيگی

 اسی بالینیکارشناس ارشد روانشن

 

 نام نويسنده مسئول:
 طيبه موسی بيگی

 عمومی خودکارآمدي آموزش مهارت ابراز وجود براثربخشی 

 آموزان دوره اول متوسطهدانش

http://www.psyj.ir/


 94 -24، ص  5931، پاییز  51فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقدمه
ی شناختساز تغییرات جسمانی، روان ای حساس در تحول انسان است که زمینه نوجوانی بعنوان مرحلهآموزی و بدنبال آن دوران دانش

گردد. اين دوره از زندگی که پل میان خردسالی و بزرگسالی و اجتماعی در فرد می باشد و منجر به رسیدن به نقشی باثبات در بزرگسالی می

های جديدی اقتصادی و تحصیلی راه-های ارتباطی، اجتماعیطی اين دوران، در زمینهشود. است يک دوره تحولی بحرانی نیز محسوب می

هايشان و نیز تفکر، استدالل و تفسیر آنان ها و شايستگیآموزان از توانمندی[.باور دانش5شود و رفتارهای تازه شکل میگیرد ]گشوده می

 را هاآن عملکردهای جريان و فعالیت دگی آنان را تحت تاثیر قرار داده و مسیرهای مختلف زنها، جنبههنگام مواجه شدن با مسائل و موقعیت

 و هندد انجام توانندمی و دارند را اششايستگی کنندمی احساس که شوندمی مشغول تکالیفی به کند، زيرا افرادمی سازماندهی و مشخص

 [.1] کنندمی اجتناب آورند،نمی به دست را انتظار مورد فقیتمو آن در يا دهند انجام توانندنمی کنندمی احساس که کارهايی از

راهنمای مثبت و  ،همین تصور .کنندخودکارآمدی باالتری دارند دستیابی به موفقیت را در ذهن تصور میباورهای افرادی که 

شکست  رههموا دارند ترديدبه کارآيی خود  افرادی که نسبت ،در مقابل .ی برای انجام بهتر عملکرد و دستیابی به موفقیت استاگرانهحمايت

فراد اين اکه  شکیبه خاطر  ،کند و در نتیجهبیشتر می عملکردشانها را در کنند و تمرکز روی شکست، اشتباهات آنرا در ذهن مجسم می

باور خودکارآمدی، بهبود عملکرد مطالعات مختلف نشان داده که بهبود  [.3] دنموفقیت را تجربه نماي مشکل استد نبه کارآيی خود دارنسبت 

 تحقیقات مشاهده شده که باورهای خودکارآمدی بیش از ساير متغیرهای انگیزشیاين  در حیطه وسیعی از رفتارها را بدنبال دارد. در اکثر

، انتخاب رفت تحصیلیپیش یکنندهبینیتواند پیشتوانايی يا استعداد می مانندی يو حتی در مواردی بیش از متغیرهاخودپنداشت  مانند

استفاده از اند که با نتايج برخی از تحقیقات نیز نشان داده [.1,  0]ها باشد فعالیت رشته و شغل، تکمیل موفق يک حرفه، و مشارکت در

که به نظر هايی است از جمله مهارتمهارت ابراز وجود يا قاطعیت [. 9] باورهای خودکارآمدی را افزايش داد توانمی راهکارهای مناسب

توانايی و مهارت بیان صريح و روشن افکار و داشتن  عبارت است از ابراز وجود [.9باشد ]رسد با احساس خودکارآمدی افراد رابطه داشته می

های غیرمنطقی. افراد حقیقی خود از جمله عشق و تحسین، ايستادگی برای دريافت حقوق مشروع و امتناع از پذيرش درخواستاحساسات 

ورزی را قلب رفتار اعتنا هستند. جرأتهای اقتدار خودسرانه بیکنند و نسبت به جلوهرات در برابر فشارهای اجتماعی ناروا مقاومت میباج

برنامه  [. 0کند ]دانند که در شکوفايی استعدادها و رشد خودکارآمدی افراد نقش مؤثری را ايفاء میانسانی میفردی و کلید روابط میان

مندانه افراد طرح ريزی شده و به افراد کمک کند تا با ديدی بهتر به خود نگريسته، ابراز وجود با هدف بهبود عقايد و رفتارهای جرات آموزشی

آموزش مهارت  [.7عواطف و تفکرات فردی خود را به طور مناسبی بروز دهند ] کنند،و بتوانند با اعتمادی که نسبت به خود کسب می

اجتماعی افراد شده و در سطح اجتماعی آنان را به عنوان افرادی -های فردی و ظرفیت روانیطح فردی باعث ارتقاء قابلیتورزی در س جرات

.از مزايای آموزش گروهی دگیر می رتصو هیوگرو  دیفر هشیودو  بهآموزش ابراز وجود   [.58دهد ]مسئول، فعال و انتخابگر پرورش می

 به بهتر سحساا موجبو  گرددتقويت  و همدلی دیفر بین بطروا،دشو گرفته رکا به تر عملی رتصو به مطالب تا دشو می باعث آنست که

نشان  پژوهشیشواهد  [.55تواند اثرگذاری بیشتری بر احساس خودکارآمدی و توانايی ابراز وجود در افراد داشته باشد ]می شود لذا می دخو

، کاهش اضطراب اجتماعی [53]، پیشرفت تحصیلی و محبوبیت بیشتر [51]روابط اجتماعی بهبود بر دهد که آموزش گروهی ابراز وجود یم

های های مهم پژوهشی، بررسی تفاوتيکی از کشاکش [اثربخش بوده است. 59]های اجتماعی بهبود مهارت [ و51] حرمت خود، [50]

زمینه شواهد مطالعاتی متناقضی وجود دارد. در برخی از  ی مهارت ابراز وجود يا احساس خودکارآمدی است. در اينجنسیتی در زمینه

[مشاهده نشده است. اما در برخی ديگر، مردان 59[ يا خودکارآمدی ]53ی ابراز وجود ]تحقیقات تفاوتی بین دختران و پسران در زمینه

[ و يا 51ترها دارای مهارت ابراز وجود بیشتر ]اند. در تحقیقاتی هم، دخ[ نشان داده57[ يا خودکارآمدی ]50مهارت بیشتری در ابراز وجود ]

 های تحصیلی بیشتر و پايدارتر را دارند. آموزان با سطح باالی خودکارآمدی، گرايش به کسب پیشرفتاند. دانش[بوده9خودکارآمدی باالتر ]

کاری و شکست تحصیلی در دانش آموزان آموزش خودباوری در قالب ابراز وجود و بازخورد عموما باعث افزايش خودکارآمدی و کاهش اهمال

دهد شامل بازخوردهای تالش محور و های درس رياضیات ارائه می[ آموزش ابراز وجود که معلم به دانش آموزان در کالس18شود]می

 احساس شايستگیآموز باعث ارتقای خودکارآمدی دانش آموزان در زمینه حل مسائل رياضی و  بازخوردهای مثبت مبتنی بر توانايی دانش

ها و ارائه خودباوری که ارائه بازخوردهای معلم در مورد افزايش توانايی [.برخی پژوهشها نشان داده13،11، 15نسبت به آن درس می شود]

ر مطالعات متعددی نیز به طور جداگانه در مورد تاثی [.10باشد]مهمترين عامل برای ارتقای سطح خودکارآمدی دانشجويان پرستاری می

آموزان ايرانی آموزان و به ويژه دانشآموزش ابراز وجود به عمل آمده است، ولی در مورد تاثیر آموزش اين مهارت بر باور خودکارآمدی دانش

بسیاری های پرداختن به اين تحقیق آن است که از ضرورت و با در نظر گرفتن تعامل اين آموزش با جنسیت کمتر تحقیقی انجام شده است. 

قبل از هر اتفاقی که ممکن است عزت  و شوندسازی میدرگیر خودناتوان به ويژه قشر تحصیل کرده اغلب مردم اندژوهشگران دريافتهاز پ

روز ب بپذيرند، در پی يافتن دلیل قابل قبولی برای شکست، قبل از نفس آن ها را تهديد کند، به جای آن که مسئولیت کامل شکست را
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رد شود. تالش پايین و عملکشناختی از ديدگاه ديگران ندارند اصوالً اين تمايالت از سنین نوجوانی آغاز می ،انچون کودک. شکست هستند

ا متوجه هکند همه چشمانجامد.وقتی نوجوان احساس میبه ادراك فقدان توانايی می ،به ادراك توانايی باال و تالش باال و عملکرد پايین ،باال

دهد. بنابراين مؤثرتر است که ارزيابی تمايالت را افزايش می کارآمدی پايینديگران است که وقوع خود ا واقعیاوست، اين حضور خیالی ي

باور به توانمندی در انجام کامل و دقیق به عنوان شکلی از  کارآمدیاز آن جائی که خود. صورت پذيرد آموزاندانشخودناتوان سازی در 

رد فبینی و باورهای فکری و هیجانی میزان خوشمنجر می شود و به طور کلی تأثیر پايداری بر  عملکرد تحصیلی افزايشبه ها فعالیت

آموزان دارای خودکارآمدی عمومی دانشتنها فهمیدن اين مسئله که بسیاری از هر چند که  .، نیاز به بررسی و توجه بیشتری داردگذاردمی

 تواند بر اين خودکارآمدی موثر باشد. یم چه عواملی میدانبلکه مهم اين است که ب کافی نیست، هستند يا خیر،

دوره اول متوسطه آموزان آموزش مهارت ابراز وجود بر افزايش باور خودکارآمدی دانش یبرنامه اثربخشیبررسی  مطالعه حاضر با هدف

تاثیر تعاملی آموزش ابراز وجود با جنسیت از اهداف آموزان و نیز بررسی اين برنامه بر مهارت ابراز وجود دانشاثربخشی . بررسی انجام گرديد

 .استپژوهش اين ديگر 
 

 متن اصلی

 طرح پژوهش و شرکت کنندگان
ی هجامع بود.کنترل،پیش آزمون پس آزمون و انتصاب تصادفی افراد در گروه آزمايش و کنترل آزمايشی با گروه روش پژوهش حاضر،

مشغول به  79-79دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر کرمانشاه  بود که در سال تحصیلی آموزان آماری اين پژوهش شامل تمامی دانش

ای انتخاب شدند و سپس در هر گروه جنسیتی تصادفی خوشه یپسر( به شیوه 08دختر و  08نفر ) 08تحصیل بودند. از بین جامعه مورد نظر 

های ويژگی نفر( تقسیم شدند. افراد نمونه مورد مطالعه از لحاظ  18روه گواه )نفر( و گ 18طور تصادفی به دو گروه آزمايش )به طور مجزا، به

معیارهای  آموزان مقطع متوسطه اول؛ طبقه اجتماعی متوسط. ؛ دانش51تا  51جمعیت شناختی دارای مشخصات زير بودند؛ دامنه سنی بین 

ن، مقطع تحصیلی متوسطه اول بودن، دارای سالمت روانی و جسمانی آموز بودورود در اين مطالعه عبارت بودند از: رضايت آگاهانه، دانش

های آموزشی و درمانی ديگر به طور ها، توانايی شرکت در   مطالعه، عدم شرکت در کالسکامل بودن، عدم شرکت همزمان در ساير پژوهش

عدم رضايت فرد مورد مطالعه برای همکاری،  از؛ روانی. مالك خروج عبارت بودند و جسمانی همزمان، هوشیار و قادر به همکاری، آمادگی

 نظر در ها و ضوابط اخالقی باهمچنین مالك جدی.  پزشکی وجود بیماری وسواسی، افکار وجود بیماری جسمی و روحی، وجود عالئم

دگان برای خروج از روند کنناحترام به درخواست شرکت کنندگان،شرکت شناختیروان سالمت رازداری، اولويت دادن به رعايت اصل گرفتن

جلسه مداخله بر روی گروه  0قبل از مداخله هر دو گروه پرسشنامه ابراز وجود و خودکارآمدی را تکمیل کردند. سپس  مداخله، تدوين شد.

  آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. آزمايش صورت گرفت و در نهايت پس

 

  ابزار

شده است که در مجموع  ساختهگويه  58در [18]جروسالم شوارزر و توسط  عاملی تک اين مقیاس :مقیاس خودکارآمدی عمومی-

سال  18تا  7آموزان دامنه سنی بین اين مقیاس برای دانشموفقیت آمیز فرد با يک موقعیت مشکل ساز است.  يافتگیسازش بیانگر توانايی

، 8شیوه نمره گذاری اين مقیاس به صورت کامال مخالفم=  می باشد. 08و  58تهیه شده است. حداقل و حداکثر نمره در اين مقیاس 

آموزی های دانش[ ثبات درونی اين پرسشنامه در نمونه18باشد. شوارزر و همکاران ]، می0، کامال موافقم 3، موافقم=1، نظری ندارم5مخالفم=

و با  -98/8، با اضطراب -11/8یاس را با افسردگی و همبستگی مق 75/8و  05/8، 00/8از کشورهای آلمان، کاستاريکا و چین را به ترتیب 

ای در داخل کشور روايی مقیاس مناسب  و اعتبار آن با استفاده از آلفای کرونباخ اند. در مطالعهگزارش کرده 11/8بینانه سبک اسنادی خوش

 .محاسبه شد 90/8نباخ برابر با ودر پژوهش حاضر میزان آلفاکر مطلوب گزارش شده است.  01/8

[ساخته شده و دارای چهل سوال است. اعتبار و روايی اين مقیاس در 15]ل و ريچی يربمگ توسطاين مقیاس  :مقیاس ابراز وجود-

شیوه نمره گذاری اين مقیاس به صورت خیلی  (مطلوب گزارش شده است.5770( و خارج)هرزبرگ، شان و کتز، 5370داخل)معتمدين، 

 نبیا السو هرباشد. می 188و بیشترين آن  08بنابراين کمترين نمره اين مقیاس باشد. ، می1ی زياد ، خیل0، زياد=3، متوسط1، کم=5کم=

 هنیذ حتیرانا هجدر .کند مشخص السو هر لقبارا در  دخو پاسخ لحتماو ا نیانگر هجدر میبايست نیدموآز که ستا موقعیت يک هکنند

 رهشاا هايیرفتار چنین وزبر نمکاا به رفتار وزبر خنردارد و  رهشاا موقعیتها ينا با هجهامودر  نیدموآز حتیراناو  ابضطرا تشدو  انمیز به

 ازبرو ا نبیاها، که عبارتند از: امتناع کردن از درخواستست ا هشد تعبیر پرسشنامه يندر ا دجوو ازبرا یپاسخهااز  طبقه میکند. هشت

براز احساسات مثبت، انتقاد کردن، اختالف عقیده داشتن با ديگران، ابراز ، شروع به برقراری ارتباطات اجتماعی، امشخص یيتهاودمحد
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[ پايايی 58در پژوهشی ]. [11]پايايی و روايی اين ابزار نیز مطلوب گزارش شده است های خدماتی و پاسخ منفی دادن.وجود در موقعیت

به دست آورده اند و با تحلیل عاملی برای  01/8ه میزان های مربوط به همسانی درونی بپرسشنامه ابراز وجود را پس از محاسبه شاخص

ای( و عامل دوم )ابراز وجود مقابله 01/8تعیین روايی سازه، دو عامل به دست آمده است که اعتبار عامل اول )ابراز وجود بنیادی همخوان( 

 محاسبه شد. 90/8نی ابزار است نباخ که بیانگر ثبات دروودر پژوهش حاضر نیز میزان آلفا کربرآورد شده است.   91/8

 

 ايبرنامه مداخله
برنامه آموزش  سپسآزمون اجرا شدند و های خودکارآمدی و ابراز وجود به عنوان پیشهای آزمايشی و گواه، مقیاسبعد از تشکیل گروه

مداخله در يکی از اجرا گرديد. شگر توسط پژوههفته  0به مدت  [13برای گروه آزمايش براساس بسته آموزشی لین و همکاران ] ابراز وجود

های مدرسه ای که نمونه از آن انتخاب شد، و با هماهنگی با مديريت مدرسه صورت گرفت. بخاطر جلوگیری از خستگی شرکت کالس

 آموزش ابرازساعته بود که طی آن برای  1جلسه  0اين برنامه شامل کنندگان در مطالعه هر جلسه مداخله دو ساعته در يک روز انجام شد. 

نفره به بحث و بیان  چهارهای آموزان در قالب گروهگونه که دانشوجود از روش بحث گروهی، ايفای نقش و همکاری استفاده شد، بدين

گونه چیکنندگان گروه گواه هشرکتنمودند. های الزم را ايفا مینفره نقشدو های در قالب گروه گاهی نیزپرداختند و عقايد و تجربیات خود می

 هجلسه ارائ طیبرای خارج از مح یفیهر جلسه متناسب با مباحث آموزش داده شده تکال انيدر پاای در اين زمینه دريافت نکردند. مداخله

 شد.خالصه جلسات آموزش به شرح زير است:می

 

شماره 

 جلسه
 نوع تکلیف تغییر رفتار مورد انتظار محتوا هدف

 بیان کلیات اول

 ديورزی و فواضرورت جرات انیو ب فيمعارفه، تعر

 ادي در مورد به فیروزمره، دادن تکل یآن در زندگ

 ریصورت غ که فرد در آن به يیتهایآوردن موقع

العملهای است و عکس نمودهیورزانه عمل مجرات

 .تهایاو در آن موقع

افزايش میزان جرات 

 ورزی

تمرين بحث گروهی 

و تعامالت دو و چند 

 نفره

 دوم

-کردن دانشآشنا 

آموزان با حقوق 

 خود

 ،جلسه قبل و دادن بازخورد فیتکلرائه گزارش 

-بحث در خصوص حقوق افراد و آشنا کردن دانش

در مورد  ف،یدادن تکل خود، آموزان با حقوق 

العمل و عکس ديجد تهاییمواجه شدن با موقع

 .تهاینسبت به آن موقع

افزايش شناخت و 

آموزان آگاهی دانش

-وق دانشنسبت به حق

 آموزی

تمرين بحث گروهی 

و تعامالت دو و چند 

 نفره

 سوم

-آشنا کردن دانش

آموزان با رفتارهای 

 جرات ورزانه

جلسه قبل و دادن بازخورد،  فیارائه گزارش تکل

ورزی بر جرات یبحث در خصوص رفتارهای مبتن

در خصوص  فیدادن تکل، نيگزيو رفتارهای جا

 ورزانه.جرأت ریورزانه و غرفتار جرات صیتشخ

افزايش انجام رفتارهای 

جرات ورزانه و 

 جايگزين

تمرين بحث گروهی 

و تعامالت دو و چند 

 نفره

 چهارم

-آشنا کردن دانش

های آموزان با روش

 کنترل خشم

جلسه قبل و دادن بازخورد،  فیارائه گزارش تکل

 ايآ م؟يشویم نیبحث در خصوص چرا خشمگ

 جانیه کي تواندیخشم م اياست؟ آ دیخشم مف

 و یعالئم خشم پنهان یمخرب باشد؟ برخ اریبس

 یفیتکل م؟یچه وقت خشم خود را ابراز کن نکهيا

در خصوص حفظ آرامش و کنترل خشم در 

 مختلف. تهاییموقع

افزايش کنترل خشم و 

 حفظ آرامش

تمرين بحث گروهی 

و تعامالت دو و چند 

 نفره
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 پنجم

-آشنا کردن دانش

آموزان با فوائد و 

 خشم مضرات

جلسه قبل و دادن بازخورد،  فیارائه گزارش تکل

بحث در خصوص فوائد و مضرات خشم. برای 

رها کردن احساسات و  ،یفشار روان هیمثال، تخل

 ( ودي)فوا تیمیصم شيبه اهداف، افزا یابیدست

ابقاء خشم، حصول افکار  تعارض،  جاديا

کنار آمدن با  هایوهیو مضرات، ش یرمنطقیغ

در  فیبرای ابراز خشم. تکل يیدهاهنموخشم و ر

 کنار آمدن با خشم. نهیزم

افزايش میزان تخلیه 

هیجانی مثبت و ارائه 

راهکارهايی عملی برای 

 کنار آمدن با خشم

تمرين بحث گروهی 

و تعامالت دو و چند 

 نفره

 ششم

-آشنا کردن دانش

آموزان با داليل 

 "نه"توانايی در 

 گفتن

و دادن بازخورد، جلسه قبل  فیارائه گزارش تکل

-بله و  نه  درخواست کردن وبحث در خصوص 

دن گفتن، دا نه گفتن و بله  یگفتن، علل ناتوان

 برای بحث در جلسه بعد. تکلیف

 "نه"افزايش توانايی 

 گفتن

تمرين بحث گروهی 

و تعامالت دو و چند 

 نفره

 هفتم

-آشنا کردن دانش

آموزان با ويژگی 

های انتقاد کردن 

 مناسب

جلسه قبل و دادن بازخورد،  فیگزارش تکلارائه 

 م؟یانتقاد کن ديچرا با نکهيبحث در خصوص ا

برخورد مناسب و مؤثر با انتقاد، کنار آمدن با 

در  فیو مضرات انتقاد، دادن تکل ديانتقاد، فوا

 خصوص کنار آمدن با انتقاد.

افزايش میزان اننتقاد 

کردن بهینه و سازنده 

 آموزدر داتش

روهی تمرين بحث گ

و تعامالت دو و چند 

 نفره

 هشتم

آموزش کلی ابراز 

بندی وجود و جمع

 کلی

جلسه قبل و دادن بازخورد،  فیارائه گزارش تکل

مروری بر مطالب ارائه شده در هفت جلسه قبل، 

و نظرات، درخواست کردن،  ديبر ابراز عقا دیتأک

بله و نه گفتن، کنار آمدن با خشم و برخورد با 

 انتقاد.

يش کلی میزان ابراز افزا

وجود، توانايی نه گفتن، 

کنترل خشم، جرات 

ورزی و انتقاد بهینه و 

 سازنده

تمرين بحث گروهی 

و تعامالت دو و چند 

 نفره

 

 اجرا روش

 کي یتصادف طور به ناحیه آن مدارس بین از سپس و ناحیه يک تصادف به کرمانشاه شهر نواحی بین از ابتدا هاآزمودنی انتخاب برای

 آزمايشی گروه) نفره 18 گروه چهار در تصادفی صورت به منتخب آموزان دانش. گرديد انتخاب دخترانه یمدرسه يک و پسرانه یمدرسه

 در شرکت جهت شخصی نامه ضايتر مفر وهگر دو هر یعضاا. گرفتند قرار( پسر گواه گروه و دختر، گواه گروه پسر، آزمايشی گروه دختر،

 به غبتیر که هشوپژ از مرحله هر در که شد داده زهجاا ينا نهاآ هب. نددکر شرکت هشوپژ در گاهانهآ ضايتر با و نددنمو تکمیل را هشوپژ

 .دهند افنصرا مهادا از ننداتو می تندشاند مهادا

 

 نتایج روي بحث و نتایج

 و توصیفی هایيافته ارائه به ادامه در. دبودن متوسطه اول دوره پسر و دختر آموزان دانش از نفر 08 حاضر، پژوهش کنندگان شرکت

 .است شده پرداخته استنباطی

 عمومی خودکارآمدي و وجود ابراز آزمونپس و آزمونپيش نمرات معيار انحراف و ميانگين: 1 جدول

 گروه ها متغیر

 پسران دختران

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 SD میانگین SD میانگین SD میانگین SD میانگین

 ابراز وجود
 9/1 01/90 85/58 11/19 85/0 93/95 13/58 78/19 آزمايشی

 55/1 01/10 55/58 91/10 75/0 81/10 39/58 10 گواه

 00/1 81/00 57/1 91/30 98/0 31/00 30/1 38/31 آزمايش خودکارآمدی عمومی
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 80/1 51/39 07/1 08/31 79/0 39 30/1 31/31 گواه

 

آزمون دهد که میانگین ابراز وجود و خودکارآمدی گروه آزمايش در هر دو گروه دختر و پسر در مرحله پسنشان می 5جدول  هایيافته

افزايش يافته است

 . آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغيره2جدول 

 داریسطح معنی (K-Sاسمیرنوف) –کولموگروف  گروه گروه

 ابراز وجود
 195/8 085/8 آزمايش

 318/8 310/8 گواه

 خودکارآمدی عمومی
 115/8 305/8 آزمايش

 037/8 050/8 گواه

 

آزمون دو گروه مورد مطالعه، نرمال شود منحنی داده متغیرهای ابراز وجود و خودکارآمدی در پسديده می 1همانطور که جدول 

 باشد.می

 . ديردگ یروش بررس نياستفاده از ا هایمفروضهکار  نيا یبرا ه شد.استفاد انسيکووار یلاز تحل و دوم اول بررسی سواالتبه منظور 

( P ،85/9=F>5/8آزمون معنادار نیست )شرايط و پیش نیب لداد تعام انقرار گرفت که نش یمورد بررس ونیخط رگرس بیش یابتدا همگن

 کند.در نتیجه داده ها از همگنی شیب رگرسیون حمايت می

 هانترل همسانی واریانس.  آزمون لوین جهت ک3جدول

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی بین گروهی F سطح آزمون متغیر وابسته

 107/8 30 5 190/8 آزمونپیش ابراز وجود

 591/8 30 5 050/8 آزمونپیش خودکارآمدی عمومی

 

آزمون لوين معنادار ز وجود و خودکارآمدی عمومی متغیرهای ابرا بدست آمده برای Fشود مقدار مشاهده می 3جدول گونه که درهمان

شود. ها تأيید میفرض همگنی واريانسنیست، در نتیجه پیش

 استفاده شد.  فرض کرويت از آزمون ماچلیبرای آزمون پیش

 فرض کرویت. آزمون ماچلی براي پيش4جدول

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی خی دو تقريبی متغیر وابسته

 151/8 30 5 19/0 ابراز وجود

 577/8 30 5 81/9 خودکارآمدی عمومی

 

فرض برای آزمون ماچلی معنادار نبوده و پیشمتغیر ابراز وجود و خودکارآمدی عمومی نشان میدهد مقدار خی دو بدست آمده  0جدول 

ای هدرگروهتغیرهای ابراز وجود و خودکارآمدی م کوواريانس -فرض همگنی ماتريس واريانس برای بررسی پیش لذاشود.کرويت تأيید می

  .باکس استفاده شد Mمورد پژوهش از آزمون 

 تغير ابراز وجود و خودکارآمديمکوواریانس در -فرض همگنی ماتریس واریانس: نتایج آمون باکس جهت بررسی پيش5جدول 

 داریمعنی BOXES M F مولفه

 990/8 87/1 881/9 ابراز وجود

 100/8 55/1 919/1 دی عمومیخودکارآم
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برای  کواريانس –باشد که گويای آن است شرط همگنی ماتريس واريانس می <81/8p سطح معناداری دهدنشان می 1 جدول

است. به خوبی رعايت شده  (<81/8pو =F  55/1( و خودکارآمدی عمومی)<81/8pو =F  87/1های ابراز وجود)مولفه

 کوواریانس براي مقایسه نمرات ابراز وجودنتایج تحليل : 6جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجدورات منبع

 آزمونپیش

 گروه

 جنس

 گروه * جنس

 خطا

 کل

50/331 

91/981 

01/35 

510/8 

5810 

109037 

5 

5 

5 

5 

91 

97 

50/331 

91/981 

01/35 

510/8 

53/50 

81/18 

13/1 

887/8 

8885/8 

8885/8 
N.S. 

N.S. 

 

دهد که با حذف اثر نمره آزمون، نشان می، تحلیل کوواريانس نمرات ابراز وجود پس از تعديل پیش9با توجه به داده های جدول 

 5(. با مراجعه به میانگین نمرات در جدول  P ،81/18=91 ،5F=8885/8آزمون معنادار است )آزمون، اثر آموزش ابراز وجود بر نمره پسپیش

وان گفت که میانگین گروه آزمايش در هر دو گروه دختر و پسر در ابراز وجود به صورت معناداری بیشتر از میانگین گروه گواه است.  می ت

یز اند. تاثیر تعاملی گروه و جنس نآزمون ابراز وجود نداشتهداری در پسدار نیست و دختران و پسران تفاوت معنیتاثیرمستقیم جنس معنی

یست.دار نمعنی

 هاي چهارگانهنتایج تحليل کوواریانس براي مقایسه نمرات خودکارآمدي گروه . 7جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجدورات منبع

 آزمونپیش

 گروه

 جنس

 گروه * جنس

 خطا

 کل

30/119 

79/597 

13/1 

1/01 

5051 

581597 

5 

5 

5 

5 

91 

97 

30/119 

79/597 

13/1 

1/01 

00/19 

7 

17/8 

10/1 

8885/8 

880/8 
N.S. 

N.S. 

دهد که با حذف اثر نمره آزمون، نشان می، تحلیل کوواريانس نمرات خودکارآمدی پس از تعديل پیش9با توجه به داده های جدول

می  3به میانگین نمرات در جدول (. با مراجعه  P ،7=91 ،5F=880/8آزمون معنادار است )آزمون، اثر آموزش ابراز وجود بر نمره پسپیش

 توان گفت که میانگین گروه آزمايش در هر دو گروه دختر و پسر در خودکارآمدی به صورت معناداری بیشتر از میانگین گروه گواه است.

نی يکسا هر دو گروه دختران و پسران تاثیرخودکارآمدی بدين معنا که آموزش ابراز وجود بر .دار نیست تاثیرمستقیم جنس معنی

 داشته است.
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 نتيجه گيري
نتايج تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین های خودکارآمدی گروه آزمايش و گواه در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد؛ 

های مطالعه تهگروه کنترل شده بود. از ديگر يافبدين صورت که آموزش ابراز وجود موجب بهبودی خودکارآمدی گروه آزمايش نسبت به 

ا ب هايافته آزمون ابراز وجود به دست آوردند. ايننمرات باالتری در پسهای گواه، حاضر اين بود که گروه های آزمايشی در مقايسه با گروه

 .باشدهمسو می[10، 13، 11، 15، 18، 51، 53، 51مطالعات]نتايج 

د ارزيابی و آشنايی با مفاهیمی همانن های شناختی نظیراز شیوه ابراز وجودآموزش توان گفت که در میاين مطالعه  هایدر تبیین يافته

ارائه شده است نسبت به ها به آن آموزش ابراز وجودآموزانی که دانش بنابراين .شوداستفاده می ابراز وجود،برای بهبود نگرانی و ناامیدی 

خودکارآمدی اشاره به اين مطلب دارد  اهی نسبت به رفع آن اقدام می کنند.ها و افکارشان آگاهی کامل پیدا کرده و پس از کسب آگتوانايی

های خود را قبول دارد و به خودباوری رسیده است؛ لذا هر چه قدر فرد در ابراز عقايد و نظرات خود در جامعه که فرد به چه میزان توانمندی

ت حقوق ديگران دفاع کند و در مهارت ابراز وجود ناتوان باشد، به همان با مشکل روبرو شود و نتواند از حق خود به صورت منطقی و با رعاي

از داليل ديگر برای تبیین اين [.  10شود ]رو شده و همین امر باعث کاهش خودکارآمدی او میبهمیزان در تعامالت اجتماعی با مشکل رو

 شناختی، نشخوارهای فکری و برای بهبود تحريفات ت ذهنیتجربیا آگاهی از اختی نظیرنهای شاز شیوه آموزش ابراز وجودکه در است 

آموزش ابراز وجود با تاکید بر انتقاد مثبت سازنده همچنین در  .شودفاده میتاس ،هانحوه مقابله با اين شناخت و باورهای مربوط به تصوير بدن

رای ب رفتار و آشنايی با مفهوم ناهمجوشی شناختی جدايی بین خود، تجربیات درونی و و کنترل خشم و همچنین استفاده از فنونی نظیر

ای هکند تا نسبت به توانايیآموزان کمک میهای آموزشی ابراز وجود به دانشبرنامه شود. می استفاده ارتقای میزان خودکارآمدی و ابراز وجود

د ببرند و با فهم بهتر از مشکالت و دارا بودن قدرت خود به خودشناسی الزم رسیده و از قاطعیت به عنوان يک ابزار برای ارتباط موثرتر سو

وانند آنها تهای بالقوه دارند که میهای بهتری دست يابند و به اين باور برسند که برای رسیدن به اهداف،  توانايیبیان آنها، بتوانند به راه حل

که همان خودکارآمدی  "توانممن می"های زندگی، به باور چالش را بالفعل کرده و بارور سازند و لذا در مسیر دستیابی به اهداف، مواجهه با

 [. 11يابند ]است، دست می

هم م گونه تفسیر کرد که يکی از عواملنن ايتوارا می افزايش خودکارآمدیاثربخشی آموزش ابراز وجود در عالوه بر تبیین های فوق ، 

راز آموزش مبتنی بر ابتوجه به اين که در  است. باهای خود و اعتماد به نفس  تنظیم هیجان مطلوب، اعتقاد به توانايی گیریشکل عدم در

 شود، اين روشتأکید میها، جداسازی شناختی و تمرين جرات ورزی، ريسک کردن و کنترل خشم  تمرين پذيرش مشکالت و ناراحتی وجود

ید ضمن تاک آموزش ابراز وجوددر روش  وان اينگونه تبیین کرد کهت. اين يافته را میمؤثر واقع شودخودکارآمدی عمومی  بهبود تواند درمی

شود که به آموزان میآرامی باعث ايجاد يک آگاهی شناختی و هیجانی دانشبر جداسازی شناختی و مفهوم بودن در زمان حال، آموزش تن

راز گونه بیان کرد که ابتوان ايننتیجه حاصله می در تبیین کردند. تدريج دانش آموزان به يک ابراز وجود مثبت و سازنده دست پیدا می

وجود عبارت از ايستادگی برای حفظ حقوق خود بدون زيرپا نهادن حقوق سايرين، بروز مناسب احساسات، باورها، و عقايد خود و در نظر 

مل کنند؛ بدون هرگونه اضطرابی روی پاهای گرفتن احساسات ديگران است و افراد جراتمند، قادر هستند تا در روابط اجتماعی، به نفع خود ع

[. بر همین اساس، ارائه 19خود بايستند؛ احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کنند و با توجه نمودن به حقوق ديگران، حق خود را بگیرند. ]

ساالن و بروز رفتارهای جراتمندانه، به تواند با فراهم ساختن محیطی از پذيرش، تشويق برای الگوگیری از همآموزش گروهی ابراز وجود می

 نندهشرکت کبه های شناختی تجربیات ذهنی و آشنايی با گسلدر به کارگیری مواجهه با  آموزان بیافزايد.خوبی بر مهارت ابراز وجود دانش

ارزش و واجه شوند و به مرور مو حتی بدن خود که نسبت آنها بی تفاوت بوده است، خود  زندگی هايی ازشود که با قسمتآموزش داده می

 خودباوری و ابراز وجود احساس کم کمناراحتی و اضطراب خود را کم کنند و  تنش،اهمیت بیشتری را برای خود قائل شود و از اين طريق 

در افراد  راز وجودافزايش میزان خودباوری و اباز طريق راهبردهای شناختی موجب تصحیح و  آموزش ابراز وجود بنابراين دريافت نمايند.را 

 .شودمی

يا خودکارآمدی دختران و پسران نوجوان، تفاوت معناداری وجود  آزمون ابرازپسنمرات در های ديگر پژوهش حاضر، نشان داد که يافته

ا يمهارت ابراز وجود وجود بر  که آموزش ابراز اين نتايج حاکی از اين امر استدار نبود. نیز معنی یتتاثیر تعاملی گروه و جنسوجود ندارد. 

[همسو می باشد.  در يک 59که با نتايج پژوهش  پرسنل و همکاران ] هر دو گروه دختران و پسران تاثیر يکسانی داشته استخودکارآمدی 

ها، رسد که مباحث، راهکارها و تکالیف مطرح شده در برنامه آموزش گروهی ابراز وجود و بحث گروهی در مورد آنبندی، به نظر میجمع

توان گفت که نتیجه نهايی آموزان را فراهم کرده است. بنابراين می زمینه تقويت احساس خودکارآمدی و ابراز وجود در هر دو جنس دانش

توان سطح خودکارآمدی و ابراز وجود را در آنها به آموزان را با مهارت های ابراز وجود شوند، میمطالعه حاضر اين است که چنانچه دانش

 معناداری ارتقا داد.شکل 
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تعمیم لذا سال قرار داشتند و  51تا  51 ی سنیها در دامنههايی همراه بود. از جمله آن که گروه آزمودنیاين پژوهش با محدوديت

سی قرار رهای سنی نیز مورد برشود در تحقیقات آينده ساير گروهپیشنهاد میاحتیاط صورت گیرد.  يد باهای سنی باها به ساير گروهيافته

وع شود در تحقیقات آينده اين موضبه همین دلیل پیشنهاد میی مزبور در طول زمان بود. عدم پیگیری تاثیر برنامه گیرند. محدوديت بعدی،

 آموزان بود. همچنین با توجه بهمورد بررسی قرار گیرد. محدوديت ديگر اين پژوهش، تداخل زمان اجرای پرسشنامه با ساعات فعالیت دانش

 های پژوهش بايد احتیاط کرد.اينکه ابزار سنجش متغیرهای پژوهش حاضر روش خودگزارشی بود، بنابراين در استناد به يافته

-، اين مطالعه را در زمان تعطیلی مدارس انجام دهند. و نیز در مطالعات آينده پرسشنامهشود پژوهشگران در تحقیقات آتیپیشنهاد می

پاسخگويی به سواالت توسط آزمودنی ها دنبال شود تا به دی به هر يک از اعضا داده شود و روند پر کردن و های خودگزارشی به صورت فر

ريزان و طراحان آموزشی در شود تا برنامههای واقعی تری که نتايج مطالعه را دقیق تر مشخص کنند، رسید. همچنین، پیشنهاد میپاسخ

آموزان توجه ويژه ای داشته باشند.هايی جهت ارائه آموزش ابرازوجود در برنامه های درسی دانشمههای آموزشی، به تدوين برناريزیبرنامه
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