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 چكيده

مهارتهاي ابراز وجـود بـر افـزايش جـرأت ورزي            تأثير آموزش    تعيينهدف از پژوهش حاضر     
بـدين  . وعزت نفس دانش آموزان كم جرأت دختر پايه سوم تا پـنجم ابتـدايي شـهر تهـران بـود                   

منظور، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي، از ميان مناطق تهران يك منطقه به صـورت                   
نطقـه، دو مدرسـه بـه صـورت         تصادفي انتخاب، و سپس از ميان مدارس ابتدايي دخترانـه آن م           

 دانـش آمـوز كـم جـرأت شناسـايي شـده از ميـان دانـش             27در نهايت از    . تصادفي انتخاب شد  
با استفاده از مصاحبه تشخيصي محققين و نمره آزمون         (آموزان پايه سوم تا پنجم آن مدارس        

  نفر بـه صـورت تـصادفي انتخـاب و در دو گـروه آزمـايش و كنتـرل بـه              20،  )گمبريل و ريچي  
پس آزمون با گروه كنترل      -طرح پژوهش از نوع پيش آزمون     . دندصورت تصادفي جايگزين ش   

پرسشنامة جرأت ورزي گمبريل و ريچي  براي سنجش ميزان جرأت ورزي و پرسـشنامة               . بود
عزت نفس كوپراسميت براي سنجش ميزان عزت نفس اين دانش آمـوزان مـورد اسـتفاده قـرار                 

 جلـسه، بـه   1هفته، هر هفته 10ن برنامة آموزش ابراز وجود طي  پس از انجام پيش آزمو    . گرفت
به منظـور پيگيـري   . ساعت اجرا شد و در پايان از دانش آموزان پس آزمون گرفته شد5/1مدت  

روز، آزمون روي هر دو گروه مجـدداً  25تأثير آموزش مهارت هاي ابراز وجود، پس از گذشت        
از آزمون آماري تحليل واريانس دوعاملي همـراه بـا       داده هاي بدست آمده با استفاده       . اجرا شد 

نتـايج نـشان داد كـه ميـزان جـرأت ورزي و             . اندازه گيري هاي مكرر روي يك عامل تحليل شد        
نتايج آزمون پيگيري نشان داد كـه       . عزت نفس آزمودنيها در پايان برنامة درماني افزايش يافت        

با توجه بـه يافتـه هـاي پـژوهش          . ه است  روز بعد از اجراي آن نيز حفظ شد        25تأثير آموزش،   
حاضر مي توان نتيجه گرفت كه آموزش مهارتهاي ابراز وجود، مي تواند موجب ارتقـاء ميـزان        

  .جرأت ورزي و عزت نفس دانش آموزان كم جرأت شود
  

  . مهارت هاي ابراز وجود، جرأت ورزي، عزت نفس : واژه هاي كليدي
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  مقدمه

ارتهـايي اسـت كـه       كودك وابسته بـه مه     1عزت نفس 
. كودك در ايجاد ارتباط بـا همـساالن و بزرگـساالن دارد          

كودكي كه از مهارت هاي  اجتمـاعي خـوبي برخـوردار            
است در ايجـاد روابـط رضـايت بخـش موفـق اسـت و               

تواند بازخوردهاي مناسبي از جانب ديگـران دريافـت          مي
يكي از مؤلفه هاي مهم مهارتهاي اجتماعي، ابراز        . ]1[كند  
فردي كـه داراي توانـايي ابـراز وجـود          .  مي باشد  2دوجو

است، ضمن پافشاري برخواسته هاي منطقي خود و انجام         
رفتار مخالفتي در دفـاع از آنهـا، حقـوق و سـليقه هـاي               
ديگران را مورد توجه قرارمي دهد و از اجحـاف حقـوق            

به طور كلي،   . ]2[ديگران و تضييع آنها خودداري مي كند        
انـايي فـرد در بيـان و دفـاع از عقايـد،             ابراز وجود به تو   

عالقمندي ها و احساسات خود به نحوي شايسته و بـدون        
فردي كه داراي توانايي ابراز     . ]3[اضطراب اتالق مي شود     

وجود است، مسئوليت رفتارها  و انتخابهاي خـود را مـي            
پذيرد، داراي عزت نفس كافي است، احـساس، افكـار و           

و ديگران دارد و رفتارش با      نگرشي  مثبت نسبت  به خود        
ايـن فـرد از     . ]4[خود و ديگران صريح و صادقانه اسـت         

روشهاي ارتباطي استفاده مي كند كه او را قادر مي سـازد     
حرمت نفس خويش را حفظ كند، و خشنودي و ارضـاي           

افرادي كـه ابـراز     .  ]5[خواسته هاي خويش را دنبال كند       
نفـس وحرمـت   وجود دارند، درجات بـااليي ازاعتمادبـه      

توانايي ابراز وجـود و اظهـار    .]6[نفس را نشان مي دهند  
ــسياري   ــت ب ــان از اهمي ــاي خــود در كودك خواســته ه

برخي از كودكان رفتارهاي ابـراز وجـود   . برخوردار است 
گفـتن را ندارنـد و نمـي        » نـه «را ياد نگرفته اند و قدرت       

توانند به صورت جرأت مندانه با اطرافيـان خـود تعامـل            
،  به همين دليل، مالحظـه مـي شـود كـه       ]7[ته باشند   داش

ميزان پذيرش خود و عزت نفس در ايـن گونـه كودكـان             
ابـراز وجـود بـر    رفتارهـاي مغـاير بـا     .]8[پايين اسـت  

ابـراز  .  افراد تأثير بسياري دارد    3هاي جرأت ورزي   مهارت

                                                 
1 . self-esteem 
2 . Self- assertive 
3 . assertion 

وجود در روابط اجتماعي كودكان ايجاد اختالل كـرده و          
خاذ رفتارهاي منفعالنه، ماننـد خجـالتي       آنها را به سوي ات    

بودن، افسردگي و اضطراب سوق مي دهد و يا بـه سـوي             
افـراد كـم   . ]9[پرخاشگري و بزهكاري هدايت مـي كنـد       

ــاييني    ــسيار پ ــراز وجــود ب ــاي اب ــارت ه جــرأت از مه
اين افراد تمايل دارند كه از تعارض در همه         . برخوردارند

 را دروني مي كنند تـا  آنها نگرانيها. شرايط جلوگيري كنند  
اعتقاد زير بنـايي ايـن افـراد آن         . خود را به خطر نيندازند    

است كه نيازهاي افراد ديگر مهمتر از نيازهـاي خودشـان           
مي باشد و اگر فرد نيازهـاي خـودش را بـر آورده كنـد،           

هچنين فرد كم جرأت مي     . ديگران او را طرد خواهند كرد     
ل خصومت آميز و    تواند افكار واحساسات خود را به شك      

اين افراد از تهديد و كنترل در       . پرخاشگرانه نيز نشان دهد   
صـحبت بـا   . ]10[برآوردن نيازهايشان استفاده مـي كننـد      

صداي بلند و خشن، خصمانه نگـاه كـردن بـه ديگـران،             
صحبت در رابطه با اتفاقات گذشته بـه صـورت مالمـت            
 كننده، سرزنش كننده و تحقيـر آميـز، بيـان تنـد و خـود              
خواهانه احساسات و عقايد در يك الگوي تعصبي، ارزش         
هاي خود را مهمتر از ارزش هاي ديگران قلمداد كـردن و   
صدمه زدن به ديگران براي اجتناب از صدمه شخـصي از           

از اين رو براي رفع ايـن       . ]11[ويژگيهاي اين افراد است       
گونه اختاللهاي رفتاري و ناهنجاري عاطفي اجراي برنامـه       

ابراز وجود شيوه   . موزش ابراز وجود ضرورت دارد    هاي آ 
اي است كه طي آن تالش مي شود با استفاده از روشهاي            
متنوع يادگيري و تنظيم برنامه اي عملي و سنجيده، قدرت          
اثر بخشي ونظارت فرد را بر محيط خود افـزايش داده، و            
از اين راه خواستگاه هاي الزم براي تقويت رفتار مطلوب          

ابراز وجود معموالً با تعيين تكاليف خانگي       . كندرا فراهم   
و برنامه ريزي هفتگي در مورد فعاليتهاي فـرد در محـيط            
خانواده، محيط كار و جامعه و همچنين آموزش مهارتهاي         
اجتماعي و ارتباطي توأم مي شود و طي اين فرايند به فرد            
آموزش داده مي شود تـا در موقعيتهـاي مختلـف، عمـل             

برنامـه آمـوزش   . ]12[از خود نشان دهـد  جسارت آميزي   
ابراز وجود، شيوه هاي اجرايي متعددي دارد كه بـه طـور            

برخـي از شـيوهاي   . فردي يا گروهـي اعمـال مـي شـود       
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 تهرانتأثير آموزش مهارتهاي ابراز وجود در افزايش جرأت ورزي و عزت نفس دانش آموزان كم جرأت دختر پايه سوم تا پنجم ابتدايي شهر 

بازسازي عقالني، نظارت   : آموزشي ابراز وجود عبارتند از    
بر خود، آرميدگي در موقعيت واقعي، حـساسيت زدايـي،          

 گيري، بـازخورد، حـل      تمرين رفتار، ايفاي نقش، سرمشق    
مسئله، راهنمايي، تقويت، توقف فكر، آموزش درخواست       

، ابراز احساسات مثبت،    "نه گفتن " و   "بله گفتن "كردن،  
ابراز احساسات منفي و روشهاي مقابله با انتقاد وآمـوزش          

اعتقاد بر اين است كه آمـوزش ابـراز         . ]13[انتقاد سازنده   
ش فـردي فوايـد   وجود به صورت گروهي در مقابله با رو       

بيشتري دارد، زيرا اعضاي گروه مي تواننـد رفتـار ابـراز            
اعـضاي گـروه، رفتـار      .  وجود را درگروه تمـرين كننـد      

ابرازمندانه را راحت تر مي پذيرند، زيرا داليـل رفتـار را            
درك مي كنند و در يك گروه فرصت هاي بيشتري بـراي            

 شـود   ترغيب و تشويق  و باال بردن ابراز وجود فراهم مي          
پژوهش هاي بسياري تأثير مهارت هاي ابراز وجـود         . ]13[

در كودكان، خصوصاً دانش آموزان را مورد بررسي قـرار          
 نـشان داد كـه      1 واكـرمن  براي مثال نتايج مطالعه   . داده اند 

آموزش مهارت هاي ابراز وجود در دانـش آمـوزاني كـه            
فاقد جرأت ورزي بودند و اضطراب اجتماعي در آنها باال          

تمپـل و   . ]14[د، موجب افزايش جرأت ورزي آنها شد        بو
 تأثير برنامه هاي ابراز وجـود را بـر عـزت            ]15[ 2رابسون

نفس كودكان مورد بررسي قرار دادنـد و بـه ايـن نتيجـه              
رسيدند كه عزت نفس در اكثر آزمودنيها بـه طـور معنـي             
داري افزايش يافت و اين بهبود در پيگيريهاي بعـدي نيـز            

 در پژوهشي اثر آمـوزش   3كلند، تلن و ميلر   كر.مشاهده شد 
 تـن از دانـش آمـوزان        36گروهي ابراز وجود را درمورد      

نتايج مطالعه آنها نشان دادند كه      . دبيرستاني ارزيابي كردند  
آموزش ابراز وجود به صورت گروهي، ابراز وجود افـراد          

اثر آمـوزش   . را در موقعيت ايفاي نقش افزايش داده است       
نيسي . ]16[ از آموزش نيز حفظ شده بود        تا چند هفته پس   
 تأثير آموزش ابـراز وجـود بـر ابـراز           ]17[و شهني ييالق    

وجود، عزت نفس، بهداشت رواني واضـطراب اجتمـاعي         
در دانــش آمــوزان پــسر مــضطرب اجتمــاعي ســال اول 

نتايج مطالعه آنها نـشان     . دبيرستان مورد بررسي قراردادند   
                                                 
1 . Wakerman 
2 . Temple & Robson 
3 . Kirkland, Thelen & Miller 

فـزايش ابـراز وجـود،      داد كه آموزش ابراز وجود باعث ا      
عزت نفس و بهداشت رواني و كاهش اضطراب اجتماعي         

 نيز در مطالعه خـود      ]18[عاشوري و همكارانش    . مي شود 
نشان دادند كه آموزش مهارت هاي ابراز وجـود موجـب           
كاهش پرخاشگري و افزايش پيـشرفت تحـصيلي دانـش          

  . آموزان مي شود
اري آموختن مهارتهاي ابراز وجـود بـه كودكـان بـسي       

ضروري است، زيرا آنان با كسب اين مهارتهـا بهتـر مـي             
توانند در گروه دوستان پذيرفته و جذب شوند و اين امـر            
باعث افزايش عزت نفس آنها مـي گـردد و بـه دنبـال آن        
عزت نفـس بـاال مـي توانـد موجـب افـزايش پيـشرفت               

در واقـع دور    . تحصيلي و موفقيـت هـاي شـغلي گـردد         
بت آغاز مي گردد و پيامدها ي آن        روانشناختي با اثرات مث   

بنابراين بـا توجـه   . ]19[خود بر ابراز وجود اثر مي گذارد     
به تعداد زياد دانش آموزاني كـه از مهـارت هـاي ابـراز              
وجود پاييني برخوردارند، نقش اين مهارت ها در اعتمـاد          
به نفس، جرأت ورزي و نهايتـاً پيـشرفت تحـصيلي آنهـا           

كافي در ايـن زمينـه، انجـام        ، و فقدان پژوهش هاي      ]18[
پژوهشي كه به ارزيابي تأثير آموزش مهارت هـاي ابـراز           
. وجود در دانش آموزان بپردازد ضروري به نظر مي رسـد          

هدف از مطالعه حاضـر حاضـر بررسـي تـأثير آمـوزش             
مهارتهاي ابراز وجود بر افـزايش جـرأت ورزي وعـزت           

يي نفس دانش آموزان كم جرأت پايه سوم تا پـنجم ابتـدا           
با توجه به اين هـدف فرضـيه هـاي زيـر         . شهر تهران بود  

  :تنظيم شدند
 آموزش مهارتهاي ابراز وجود به دانـش آمـوزان كـم            -1

جرأت، موجب باال رفتن ميزان رفتارهاي جرأتمندانـه        
  .آنان مي شود

 آموزش مهارتهاي ابراز وجود به دانـش آمـوزان كـم            -2
  .جرأت، موجب افزايش عزت نفس آنان مي شود

  روش

  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري 

پژوهش حاضر ازنوع تحقيقات نيمه آزمايشي با طـرح         
جامعـه  .  پس آزمون با گـروه كنتـرل اسـت         -پيش آزمون 
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آماري پژوهش حاضر شـامل دانـش آمـوزان دختـر كـم             
جرأت، كه در پايه سوم تا پـنجم مـدارس شـهرتهران در             

ودنـد   مشغول به تحصيل ب    86-87نيمه دوم سال تحصيلي     
 نفـر از دانـش      20افراد مورد مطالعه دراين تحقيق    . مي شد 

آموزان دختر كم جرأت بودنـد كـه بـا اسـتفاده از روش              
بدين . نمونه گيري خوشه اي از ميان جامعه انتخاب شدند        

صورت كه ابتدا، از ميان منـاطق تهـران يـك منطقـه بـه               
صورت تصادفي انتخاب، و سپس از ميان فهرست مدارس         

خترانه آن منطقه، دو مدرسه به صورت تـصادفي         ابتدايي د 
 دانـش آمـوز كـم جـرأت         27در نهايـت از     . انتخاب شد 

بـا اسـتفاده از مـصاحبه       (شناسايي شـده در آن مـدارس        
 20،  )تشخيصي محققين و نمره آزمون گمبريـل و ريچـي         

نفر به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمـايش و            
تـصادفي جـايگزين    به صـورت    )  نفر 10هر كدام   (كنترل  
شيوه شناسايي دانش آموزان كم جرأت با اسـتفاده         . شدند

از مصاحبه تشخيصي محققين بدين صورت بودكه ابتـدا،         
جلسه اي با چند نفر از معلمين هر دو مدرسه برگزار شـد             
و ويژگيهاي كودكان و نوجوانان كـم جـرأت و عالئـم و             

. ه شـد نشانه هاي قابل مشاهده اين قبيل افراد توضـيح داد     
پس از شناسايي دانش آموزان كم جرأت توسط معلمـين،          
محققين با دانش آموزان معرفي شده مـصاحبة تشخيـصي          
اوليه انجام دادند تا دارا بودن رفتـار هـا و عالئـم دانـش               

همچنين بـراي تـشخيص   . آموزان كم جرأت را تاييد كنند  
دانش آموزان كـم جـرأت از روي نمـره آزمـون جـرأت            

 نفر از دانش آموزان پايه      214آزمون روي   ورزي، محققين   
سوم تا پنجم كه به صورت تصادفي ساده از ميـان دانـش             
آموزان دو مدرسه انتخاب شـده بودنـد اجـرا كردنـد تـا              
ميانگين نمرات جرأت ورزي را در دانش آموزان بدسـت          

در نهايت، با توجه به اينكه ميانگين نمرات دانـش          . آورند
 و انحـراف معيـار       34/63زي  آموزان در آزمون جرأت ور    

 بود، دانش آمـوزاني بـه عنـوان كـم جـرأت             83/5آن ها   
شناسايي شـدند كـه هـم توسـط محققـين در مـصاحبه              
تشخيصي به عنوان كم جرأت شناسايي شده بودند و هـم           
نمره آنها در آزمون جـرأت ورزي گمبريـل و ريچـي دو             

به دليـل معكـوس بـودن       (انحراف معيار باالتر از ميانگين      

 75يعنـي بـاالتر از      ) نمره ها در آزمون گمبريل و ريچـي       
 نفـر آنهـا     20 نفر بود كه     27تعداد اين دانش آموزان     . بود

براي شركت در پژوهش بـه صـورت تـصادفي انتخـاب            
  .شدند

  ابزار سنجش

 پرسشنامه جرأت ورزي گمبريل وريجي

 تهيه شده   ]20[ 1ياين پرسشنامه توسط گمبريل و ريچ     
هـر مـاده آزمـون      . اده اصلي مي باشد    م 40است و داراي    

يك موقعيتي راكه مستلزم رفتار جرأت ورزي است نـشان          
از آزمودني خواسته مي شود كه درجه ناراحـت         . مي دهد 

شدن خود را هنگام مواجهه با آن موقعيت بر حسب يـك            
 به پاسخ اصالً ناراحت     .مقياس پنج درجه اي عالمت بزنند     

 مي شوم نمرة يك، به      نمي شوم نمرة صفر، كمي ناراحت       
طور متوسط  ناراحت مي شوم نمرة دو، زياد ناراحت مي           
شوم نمرة سه  و خيلي زياد ناراحت مي شوم نمرة چهـار             

نمره كل از جمع كردن نمرات تمام سوال        . تعلق  مي گيرد   
هر چه نمره فرد در آزمون پـايين تـر          . ها به دست مي آيد    

. وي اسـت  باشد نـشان دهنـده جـرأت ورزي بـاالتر در            
موقعيت هايي كه جرأت ورزي آزمودني ها مـورد سـوال           

شروع كردن تعامل بـا ديگـران،       : قرار مي گيرد عبارتند از    
مواجه شدن با ديگران، دادن بازخورد منفي، پاسخ دادن به          
انتقاد، رد كردن تقاضا، پذيرفتن محدوديت هـاي خـود و           

تحليل عوامـل توسـط     . تعريف كردن از ديگران مي باشد     
 نشان داد كه ايـن پرسـشنامه داراي        ]20[مبريل و ريچي    گ

 بااليي است و توانايي تمـايز گـذاري بـين افـراد             2روايي
آنها اعتبـار عـاملي مـاده    . جرأت ورز باال و پايين را دارد     

 بدسـت   70/0 تـا    39/0هاي مختلف اين پرسشنامه را بين       
 ايــن 3 ضــريب اعتبــار]20[گمبريــل و ريچــي . آوردنــد

 به روش هاي آلفاي كرونباخ و دو نيمه كردن         پرسشنامه را 
غبـاري بنـاب و   .  گـزارش كردنـد  83/0 و 81/0به ترتيب   
 نيز در پژوهش خود بـا اسـتفاده از ضـريب     ]21[حجازي  

                                                 
1 . Gambrill, E. & Richey 
2 . validity 
3 . reliability 
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 تهرانتأثير آموزش مهارتهاي ابراز وجود در افزايش جرأت ورزي و عزت نفس دانش آموزان كم جرأت دختر پايه سوم تا پنجم ابتدايي شهر 

در .  بدست آورند  88/0آلفاي كرونباخ اعتبار پرسشنامه را      
پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ ايـن پرسـشنامه          

  . محاسبه شد86/0

 س كوپر اسميتمه عزت نفپرسشنا

 1967 در سـال     1اين پرسـشنامه توسـط كوپراسـميت      
 سـوال آن دروغ     8 سوال است كه     58ساخته شد و شامل     

شيوه نمره گذاري اين آزمون به صـورت        . ]22[سنج است   
حداقل نمره اي كه يك فرد مي توانـد         . صفر و يك  است    

ن افرادي كه در اي   . بگيرد صفر و حداكثر پنجاه خواهد بود      
. نفس باالتري دارند    آزمون نمره بيشتري كسب كنند، عزت     

در پــژوهش هــاي متعــددي بــه روايــي و اعتبــار بــاالي 
پرسشنامه عزت نفس كـوپر اسـميت اشـاره شـده اسـت             

 در پـژوهش    ]21[غباري بنـاب و حجـازي       . ]24و22،23[
 گـزارش   87/0خود آلفـاي كرونبـاخ ايـن پرسـشنامه را           

يب آلفـاي كرونبـاخ آن       در پژوهش حاضر نيز ضر     .كردند
الزم به ذكر است كه هنگام اجراي اين        .  محاسبه شد  84/0

آزمون، محققان سؤاالتي كه به نظر مي رسيد كودكـان در           
درك آنها مشكل داشته باشند را به طور ساده بـراي آنهـا             
توضيح مي دادند و به صورت فردي به كودكـاني كـه در           

 الزم داده   هر كدام از سؤاالت مشكل داشـتند توضـيحات        
  .مي شد

  روش اجرا 

روش اجراي پژوهش بدين صورت بود كـه ابتـدا بـا            
جايگزيني تصادفي آزمودني ها در گروه آزمايش و كنترل،      

سـپس برنامـة   . از هر دو گروه پـيش آزمـون گرفتـه شـد      
 جلـسه، بـه     1 هفته، هر هفتـه      10آموزش ابراز وجود طي     

ـ          5/1مدت   روه  ساعت در گروه آزمايش اجرا شد، ولـي گ
در پايـان  . كنترل اين آموزشها و مهارتهارا دريافت نكردند   
به منظور  . جلسة آخر از هردو گروه پس آزمون گرفته شد        

پيگيري تأثير آموزش در گروه آزمايش، پـس از گذشـت           
داده .  روز هر دو گروه دوباره تحت آزمون قرار گرفتند        25

هاي بدست آمده از هر دو گـروه بـا اسـتفاده از آزمـون               

                                                 
1 . Coopersmith 

ماري تحليل واريانس دوعاملي همراه با اندازه گيري هاي       آ
مداخلـه آزمايـشي بـر      . مكرر روي يك عامل تحليل شـد      

به شـرح زيـر،     ]18و16،17[اساس دستور العمل مشخصي     
  : جلسه انجام گرفت10طي 

معارفه و آشنايي با اعضاي گروه، هـدف        :  جلسه اول 
ات، از تشكيل گروه، تعداد و تـواتر و زمـان پايـان جلـس      

رعايت قوانين، انجام تكاليف منزل، دادن تكليف درمـورد         
  .نحوة معارفة خود به ديگران

ارائة گزارش از تكليـف جلـسة قبـل و          : جلسه دوم 
ــورد ــازخورد، بحــث در م ــي و دادن ب ــاي كالم   مهارته

 كالمي و تمـرين بـرروي نحـوة  تـصديق،          مهارتهاي غير 
ن كالمـي   زبـا  هرگونه استفاده از   تحسين، توسعه ارتباط و   

باشد و   ، درست است، مي   فهمم، بله  ، مي مثل گفتن متشكرم  
مثـل  (مهارتهاي غيركالمي شامل صداهاي زير لب، لمس        

دست دادن در ابتداي برخورد اجتماعي، دسـت زدن روي   
ها، زدن دست محبت به پشت، فشردن توأم با محبت           شانه

و دادن  ) لحـن و تـن صـدا      (و نحوة بيـان     ) دست ديگران 
  . غيركالمي ر مورد مهارتهاي كالمي وتكاليف د

ارائة گزارش از تكليـف جلـسة قبـل و          : جلسه سوم 
دادن بازخورد، تمرين بر روي  نحوه گـوش دادن، آمـاده            
كردن محيط فيزيكي، سوال كردن به منظور روشـن شـدن        
مطلب گفته شده، بازگرداندن صحبتها براي ايجاد همـدلي         

ليـف درمـورد بـه      در طرف مقابل و ابراز خود و دادن تك        
كارگيري مهارتهاي گوش دان فعـال در هنگـام صـحبت           

  .كردن با ديگران 
ارائة گزارش از تكليف جلـسة قبـل و         : جلسه چهارم 

ــات   ــرفتن تعارف ــرين روي دادن و گ ــازخورد، تم دادن ب
ــراز   اجتمــاعي،  احــوال پرســي و خــوش آمــدگويي، اب
احساسات به يك دوست صميمي و آرزوي موفقيت براي         

بريك اعياد، ابـراز احـساسات در مجـالس شـادي و            او، ت 
تسليت به كسي، معرفي دو دوست به يكـديگر بـا هـدف             
افزايش شبكه اجتماعي و رشد اجتمـاعي و دادن تكليـف           

  .درمورد تعارفات اجتماعي
ارائة گزارش از تكليـف جلـسة قبـل و          : جلسه پنجم 

دادن بازخورد، تمرين روي  شناسايي خود وآموزش رفتار 
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نه، برخورد جدي در زندگي وارتباط عميـق تـر بـا            قاطعا
ديگران، تعريف كردن و قدرداني ازديگران تقاضا كردن و         
ردتقاضاهاي غير منطقي به منظور بر آوردن نيازهاي فردي         
واجتماعي و آشنايي با حقوق خود، دادن تكليف درمـورد         
تعريف وقدرداني ازخانواده و دوستان، تقاضا كـردن و رد       

  .  ير منطقي ديگرانتقاضاهاي غ
ارائة گزارش از تكليف جلـسة قبـل و         : جلسه ششم 

دادن بازخورد، تمرين بر روي تشخيص بين رفتار همـراه          
با ابراز وجود، پرخاشگرانه، عدم ابراز وجـود، شناسـايي           
عوامل ناراحت كننده شخصي به منظـور شناسـايي نقـاط           

ـ            ا آسيب پذير خود در ارتباط با ديگران وسعي در رفع آنه
و دادن تكليف در مورد رفتار همـراه بـا  ابـراز وجـود و           

  . شناسايي عوامل ناراحت كننده شخصي
ارائة گزارش از تكليـف جلـسة قبـل و        : جلسه هفتم 

دادن بازخورد، تمرين بر روي انتقاد پذيري و  نحوة كنـار         
آمدن با انتقاد با هدف پذيرش خطا و اشتباه خود و عـدم             

جايي كه فرد مقصر است وحفظ      توجيه و بهانه تراشي در      
خوشرويي و متانت و پرهيز از پرخاش به فردي كه اشتباه           

 . دادن تكليف در مورد كنار آمدن و قبول انتقاد. مي كند

ارائة گزارش از تكليف جلـسة قبـل و         : جلسه هشتم 
دادن بازخورد، تمرين در مورد نحوه انتقاد مناسب و مؤثر          

و بيـان خـشم و   و نحوه خصوصي سوال كـردن وكنتـرل        
دادن تكليف درمورد نحوة انتقاد كـردن و بررسـي علـل             

  .خشم و برخورد با آن
ارائة گزارش از تكليف جلسة قبل و دادن        : جلسه نهم 

بازخورد، تمرين روي نحوة ابراز احساسات  مثبت خـود           
ساز براي باورهاي غيـر      به ديگران و شناسايي عوامل زمينه     

هاي كالمي و غيركالمي و     منطقي و نحوة برخورد با تحقير     
دادن تكليــف در مــورد پاســخ بــه تحقيرهــاي كالمــي و 

سـاز باورهـاي غيـر       شناسايي عوامـل زمينـه    غيركالمي و   
  . منطقي

ارائة گزارش از تكليـف جلـسة قبـل و          : جلسه دهم 
اي از مطالـب     دادن بازخورد، جمع بندي و ارائة خالصـه       

  .مطرح شده و ارزشيابي
  
  

  نتايج

 مركزي و پراكنـدگي مربـوط بـه         هاي گرايش  خصشا
هاي گروه نمونه به تفكيك دو پرسشنامه        هاي آزمودني  نمره

مورد استفاده در پژوهش و همچنين به تفكيـك دو گـروه            
قبـل  .  نشان داده شده است    1آزمايشي و كنترل در جدول      

هاي اين آزمون    فرض ز انجام آزمون تحليل واريانس پيش     ا
اي  ه از يكـديگر و فاصـله      از قبيل استقالل نمرات هر گرو     

. بودن مقياس نمرات مورد بررسي و تأييـد قـرار گرفـت            
ــي    ــي همگن ــر يعن ــرض ديگ ــيش ف ــراي بررســي دو پ ب

هاي نمرات در دو گـروه و نرمـال بـودن توزيـع         انسواري
-نمرات نيز به ترتيب از آزمون هاي لـون و كلمـوگروف           

نتايج آزمون لون در نمرات جرأت      . اسميرنوف استفاده شد  
ــس ) p ،20=df ،42/0=F<05/0(زي ور ــزت نفــ و عــ
)05/0>p  ،20=df  ،36/0=F (     نشان داد كه مقدارF  بدست 

ا اطمينـان  دار نيست بنابراين ب معنيα =05/0آمده در سطح 
هـاي   گيـري كـرد كـه واريـانس         توان نتيجه    درصد مي  95

نتـايج آزمـون    . نمرات دو گروه با يكديگر همگن هـستند       
شان داد كـه نمـرات جـرأت       اسميرنوف نيز ن  -كلموگروف

ــس ) p ،20=df ،15/0=F<05/0(ورزي  ــزت نفــ و عــ
)05/0>p ،20=df ،12/0=F (  ــال در ــع نرمـ داراي توزيـ

  .جامعه مي باشند
نتايج آزمون آماري تحليل واريانس دوعاملي همراه بـا    
اندازه گيري هاي مكـرر روي يـك عامـل بـراي آزمـون              

جـه بـه     بـا تو   .  آورده شده است   2فرضيه اول در جدول     
گـروه آزمايـشي و     (تاثير سطر   براي   محاسبه شده    Fاينكه  

 بحرانـي جـدول در      Fكوچكتر از     ) 370/0( )گروه كنترل 
 ، اسـت ) 41/4 (18 و 1با درجـات آزادي  α =05/0سطح 

بنابراين فرض صفر مبني بر برابـري ميـانگين نمـره هـاي             
 بدون در نظـر     ،  آزمودني هاي دو گروه آزمايشي و كنترل      

 سه نوبت اجراي آزمون(امل تكرار شده در ستون     گرفتن ع 
بـه  .   درصد تائيد مي شـود     95 با اطمينان    ،)جرأت ورزي 

عبارت ديگر بين ميانگين كل نمره هـاي گـروه آزمايـشي           
، بدون در نظر گرفتن     )167/76(و گروه كنترل    ) 967/74(

  .سه نوبت اجرا، تفاوت معناداري وجود ندارد
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 گروه هاي آزمايشي و كنترل  و جرأت ورزي  عزت نفسنمرات وصيفي تشاخص هاي گرايش : 1جدول 

 گروه ها
نوبت اجراي 

 آزمون
 ميانگين تعداد

انحراف 

  استاندراد
 واريانس

  9/511 3/084 20/32  10  پيش آزمون

  آزمايشي 17/156 4/142 40/36 10  1پس آزمون 

 13/289 3/645 20/35 10  2پس آزمون 

 178/22 709/4 80/32 10  پيش آزمون

 17/378 169/4 40/33 10  1پس آزمون 

  عزت نفس متغير

  لكنتر

 333/19 397/4 00/33 10  2پس آزمون 

 789/9 129/3 70/77 10  پيش آزمون

  آزمايشي 767/16 095/4 10/73 10  1پس آزمون 

 433/29 425/5 10/74 10  2پس آزمون 

 289/13 645/3 20/76 10  پيش آزمون

 889/26 185/5 00/76 10  1پس آزمون 

  جرأت ورزي متغير

  كنترل

 678/38 219/6 30/76 10  2پس آزمون 

  .ت ورزي مي باشدأجرات ورزي گمبريل و ريچي نشان دهنده افزايش جر كاهش نمره در آزمون* 
  

  ها جرات ورزي آزمودني اترنم براي با اندازه گيري هاي مكرر روي يك عاملدو عاملي  تجزيه و تحليل واريانس :2جدول 

سطح 

  معناداري
F 

ميانگين 

 مجذورات
 درجه آزادي

مجموع 

  مجذورات
 منبع تغيير

  بين آزمودني ها 400/1037    

551/0 370/0 600/21 1 600/21 R) گروه آزمايشي و گروه كنترل -سطرها(  

  433/58 18 800/1051 S/R  

  درون آزمودني ها 333/279    

003/0 857/6 817/30 2 633/61 C) 2آزمون و پس1پيش آزمون، پس آزمون  - ستون ها( 

005/0 219/6 950/27 2 900/55 C*R) كنش متقابل سطر و ستون(  

  494/4 36 800/161 C*S/R 

  )T( كل  733/1352 54   

  
تـاثير  بـراي    محاسبه شده    F با توجه به اينكه      از طرفي 

ـ   و پس  1آزمون آزمون، پس  پيش(ستون   ) 857/6( )2ونآزم
α/  بحرانــي جــدول در ســطحFبزرگتــر از  =0 ــا  01 ب

است بنابراين فرض صـفر     ) 25/5 (36 و   2درجات آزادي   
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هـا در سـه نوبـت         كـل آزمـودني    مبني بر برابري ميانگين   
 بدون در نظر گرفتن عامل قرار       ورزي  جرأت اجراي آزمون 

بـا  ) ه كنتـرل  گروه آزمايشي و گـرو    (گرفته شده در سطر     
 به عبارت ديگـر، ميـانگين       .شود  درصد رد مي   99اطمينان  
ورزي بدون   ها در سه نوبت اجراي آزمون جرأت        آزمودني

در نظر گرفتن قرار داشتن آنها در گروه آزمايشي و كنترل           
  .با يكديگر متفاوت است

 بـراي    محاسـبه شـده    Fبا توجه به اينكـه      در نهايت،   
گـروه آزمايـشي و گـروه    (ن وتاثيركنش متقابل سطر و ست  

) 219/6) (2آزمـون   و پس  1آزمون آزمون، پس  پيش -كنترل
α/ بحرانــي جــدول در ســطح  F بزرگتــر از =0 بــا  01

 بنابراين فرض صفر    ،است) 25/5 (36 و   2درجات آزادي   
 مبني بر برابري شش ميانگين در سه نوبت اجـراي آزمـون      

عامـل قـرار گرفتـه شـده در     نظرگرفتن   با در  ورزي جرأت
 درصد  99با اطمينان   ) كنترلگروه آزمايشي و گروه     (سطر  

بـراز  هـاي ا    به عبارت ديگر، آموزش مهـارت      .شود رد مي 
هـاي در    ورزي آزمـودني    وجود در ميانگين نمرات جرأت    

گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل تفـاوت ايجـاد كـرده         
آزمـون تعقيبـي    هـا از     دو ميانگين  بهبراي مقايسه دو  . است

 ارائـه   3توكي استفاده شده كه نتايج آن در جدول شماره          
  .ستشده ا

  
  كنترل سه نوبت اجراي آزمون جرات ورزي گمبريل و ريچي در دو گروه آزمايشي و براي  نتايج آزمون تعقيبي توكي:3جدول

 تفاوت ميانگين  درصد95فاصله اطمينان 

 حد پايين حد باال

خطاي 

  ) ب -الف(  استاندارد
 )الف(بت اجراي آزمون نو )ب(نوبت اجراي آزمون 

  گروه آزمايشي -پيش آزمون  گروه آزمايشي-1آزمون پس 600/4  *  120/2 -66/1 86/10

     گروه آزمايشي-2آزمون پس 600/3  * 120/2 -66/2 86/9

    گروه كنترل-پيش آزمون 500/1  120/2 -76/4 76/7

   كنترل گروه -1زمونآ پس 700/1  120/2 -56/4 96/7

   گروه كنترل-2آزمون پس 400/1  120/2 -86/4 66/7

  آزمايشي گروه -1پس آزمون  گروه آزمايشي-2آزمون پس -000/1  120/2 -26/7 26/5

    گروه كنترل-پيش آزمون -100/3 * 120/2 -36/9 16/3

   گروه كنترل-1پس آزمون -900/2  * 120/2 -16/9 36/3

   گروه كنترل-2پس آزمون -200/3 * 120/2 -46/9 06/3

   گروه آزمايشي-2پس آزمون   گروه كنترل-پيش آزمون -100/2 * 120/2 -36/8 16/4

   گروه كنترل-1پس آزمون -900/1 * 120/2 -16/8 36/4

   گروه كنترل-2پس آزمون -200/2 * 120/2 -46/8 06/4

   گروه كنترل-يش آزمونپ  گروه كنترل-1پس آزمون 200/0  120/2 -06/6 46/6

   گروه كنترل-2پس آزمون -100/0  120/2 -36/6 16/6

   گروه كنترل-1پس آزمون   گروه كنترل-2پس آزمون -300/0  120/2 -56/6 96/5

  . معنادار است05/0تفاوت ميانگين ها در سطح *     
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 95بـا اطمينـان      با توجه به نتايج آزمون تعقيبي توكي      
 هـاي آزمـون     كه ميانگين نمره   جه گرفت توان نتي  ميدرصد  
هاي   دو نوبت اجرا پس از آموزش مهارت       در ورزي جرأت

 در گروه آزمايشي با يكديگر تفـاوت معنـادار          ابراز وجود 
آماري ندارند ولي ميانگين اين دو نوبـت اجـرا بـه طـور              

آزمـون در گـروه      هـاي پـيش    معناداري با ميـانگين نمـره     
 اجـرا در گـروه كنتـرل        آزمايشي و همچنين هر سه نوبت     

 هـر   هاي  نمره ،به عبارت ديگر  . تفاوت معنادار آماري دارد   
پس از آمـوزش    (گروه آزمايشي    پس آزمون در     دو اجراي 

تـر از    به طـور معنـاداري پـايين      ) ابراز وجود هاي   مهارت
هـاي پـيش آزمـون در گـروه مـورد نظـر و           ميانگين نمره 

در پيش   كنترل   هاي گروه  تر از ميانگين نمره    همچنين پايين 
با در نظر گرفتن . آزمون و دو نوبت اجراي پس آزمون بود 

ورزي  تأ در آزمـون جـر      فـرد  اين مطلب كه كاهش نمره    
توان نتيجه   است، مي   در وي  دهنده افزايش اين ويژگي    نشان

باعث افـزايش   براز وجود   هاي ا  گرفت كه آموزش مهارت   
ثير است و اين تا   جرات شده    آموزان كم  ورزي دانش  تأجر

ن و مرحلـه پيگيـري دوام داشـته    آزمـو  در فاصله بين پس 
  .تاس

نتايج آزمون آماري تحليل واريانس دوعاملي همراه بـا    
اندازه گيري هاي مكـرر روي يـك عامـل بـراي آزمـون              

   .  آورده شده است4فرضيه دوم در جدول 
  

  )نمره عزت نفس آزمودني هاي كم جرات(ل  يك عام با اندازه گيري هاي مكرر روي دو عاملي تحليل واريانسو تجزيه : 4جدول 

سطح 

  معناداري
F 

ميانگين 

 مجذورات
 درجه آزادي

مجموع 

  مجذورات
 منبع تغيير

  بين آزمودني ها 856/334    

391/0 773/0 267/35 1 35/267 R) گروه آزمايشي و گروه كنترل -سطرها(  

  615/45 18 821/067 S/R  

  هادرون آزمودني  999/163    

000/0 689/15 867/29 2 59/733 C) 2آزمون و پس1پيش آزمون، پس آزمون  - ستون ها( 

001/0 385/9 867/17 2 35733 C*R) كنش متقابل سطر و ستون(  

  904/1 36 68/533 C*S/R 

  )T( كل  1020/333 54   

 
 

 Fبـا توجـه بـه اينكـه         شود،   همانگونه كه مشاهده مي   
گـروه آزمايـشي و گـروه    ( سـطر  تـاثير   براي محاسبه شده 

 بحراني جدول در سـطح      Fكوچكتر از     ) 773/0) (كنترل
05/0= α بنـابراين  ،است) 41/4 (18 و 1با درجات آزادي 

فرض صفر مبني بر برابري ميانگين نمـره هـاي آزمـودني            
هاي دو گروه آزمايشي و كنترل بدون در نظر گرفتن عامل           

)  عزت نفس  مونسه نوبت اجراي آز   (تكرار شده در ستون     
به عبارت ديگـر بـين      .  درصد تائيد مي شود    95با اطمينان   

و گـروه   ) 600/34(ميانگين كل نمره هاي گروه آزمايشي       
، بدون در نظر گرفتن سـه نوبـت اجـرا،           )067/33(كنترل  

  .تفاوت معناداري وجود ندارد
تـاثير   بـراي     محاسبه شده  Fبا توجه به اينكه     في  راز ط 
) 2 و پـس آزمــون 1 آزمــونپـيش آزمــون، پـس  (سـتون  

 α=01/0 بحراني جدول در سـطح  Fبزرگتر از     ) 689/15(
 بنـابراين فـرض     ،است) 25/5 (36 و   2با درجات آزادي    

صفر مبني بر برابري ميانگين كل آزمودني ها در سه نوبت           
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بدون در نظر گرفتن عامل قـرار       عزت نفس   اجراي آزمون   
بـا  ) تـرل گروه آزمايشي و گـروه كن     (گرفته شده در سطر     

 به عبارت ديگر، ميـانگين      . درصد رد مي شود    99اطمينان  
آزمودني ها در سه نوبت اجراي آزمون عزت نفس، بـدون     
در نظر گرفتن قرار داشتن آنها در گروه آزمايش و كنتـرل            

 Fبا توجـه بـه اينكـه        در نهايت   . با يكديگر متفاوت است   
روه گ( تاثير كنش متقابل سطر و ستون       براي  محاسبه شده   

 و  1 پيش آزمـون، پـس آزمـون       -آزمايشي و گروه كنترل     
بحرانـي جـدول در      Fبزرگتـر از    ) 385/9( )2پس آزمون 

 ،اسـت ) 25/5 (36 و 2با درجـات آزادي  α =01/0سطح 

بنابراين فرض صفر مبني بر برابري شش ميـانگين در سـه            
 با در نظـر گـرفتن عامـل          عزت نفس  نوبت اجراي آزمون  

با ) گروه آزمايشي و گروه كنترل   (ر  قرار گرفته شده در سط    
به عبارت ديگر، آمـوزش     . ود درصد رد مي ش    99اطمينان  

مهارت هاي ابراز وجود در ميانگين نمـرات عـزت نقـس            
آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل تفـاوت          

    .ايجاد كرده است
هـا از آزمـون تعقيبـي        براي مقايسه دو به دو ميـانگين      

 ارائـه   5ده كه نتايج آن در جدول شماره        توكي استفاده ش  
  . تشده اس

  
 اسميت در دو گروه آزمايشي و كنترل-رسه نوبت اجراي پرسشنامه عزت نفس كوپبراي  نتايج آزمون تعقيبي توكي :5جدول

 تفاوت ميانگين  درصد95فاصله اطمينان 

 حد پايين حد باال

خطاي 

  ) ب -الف(  استاندارد
 )الف(نوبت اجراي آزمون  )ب(نوبت اجراي آزمون 

   گروه آزمايشي-پيش آزمون  گروه آزمايشي-1آزمون پس -200/4  * 815/1 -56/9 16/1

     گروه آزمايشي-2آزمون پس -000/3  * 815/1 -36/8 36/2

    گروه كنترل-پيش آزمون -600/0  815/1 -96/5 76/4

   كنترل گروه -1آزمون پس -200/1  815/1 -56/6 16/4

   گروه كنترل-2آزمون پس -800/0  815/1 -16/6 56/4

  آزمايشي گروه -1پس آزمون  گروه آزمايشي-2آزمون پس 200/1  815/1 -16/4 56/6

    گروه كنترل-پيش آزمون 600/3 * 815/1 -76/1 96/8

   گروه كنترل-1پس آزمون 000/3  * 815/1 -36/2 36/8

  كنترل گروه -2پس آزمون 400/3 * 815/1 -96/1 76/8

   گروه آزمايشي-2پس آزمون   گروه كنترل-پيش آزمون 400/2 * 815/1 -96/2 76/7

   گروه كنترل-1پس آزمون 800/1 * 815/1 -56/3 16/7

   گروه كنترل-2پس آزمون 200/2 * 815/1 -16/3 56/7

   گروه كنترل-پيش آزمون  گروه كنترل-1پس آزمون -600/0  815/1 -96/5 76/4

   گروه كنترل-2پس آزمون -200/0  815/1 -56/5 16/5

   گروه كنترل-1پس آزمون   گروه كنترل-2پس آزمون 400/0  815/1 -96/4 76/5
 

  . معنادار است05/0تفاوت ميانگين ها در سطح     * 
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بـا  مـي تـوان   با توجه به نتايج آزمون تعقيبـي تـوكي    
 كـه ميـانگين نمـره هـاي     گرفت درصد نتيجه    95اطمينان  

 پـس از    ي آزمـون عـزت نفـس       دو نوبت اجرا   درمون  آز
 در گـروه آزمايـشي بـا      هاي ابراز وجـود   آموزش مهارت   

 ولي ميانگين اين دو     ،يكديگر تفاوت معنادار آماري ندارند    
نوبت اجرا به طور معناداري با ميانگين نمـره هـاي پـيش             
آزمون در گروه آزمايشي و همچنين هر سه نوبت اجرا در           

، به عبارت ديگـر   . ت معنادار آماري دارد   گروه كنترل تفاو  
 پس آزمـون در گـروه آزمايـشي          هر دو اجراي   نمره هاي 

بـه طـور    ) ابـراز وجـود   پس از آموزش مهـارت هـاي        (
معناداري باالتر از ميانگين نمره هاي پيش آزمون در گروه          
مورد نظر و همچنين باالتر از ميـانگين نمـره هـاي گـروه        

 .ت اجراي پس آزمون بـود     در پيش آزمون و دو نوب     كنترل  
مي توان نتيجه گرفت كه آمـوزش مهـارت هـاي           بنابراين  

 باعث افزايش عزت نفس دانش آمـوزان كـم          ابراز وجود، 
جرات شده است و اين تاثير در فاصله بين پس آزمـون و           

  .مرحله پيگيري دوام داشته است

  بحث و نتيجه گيري 

ـ             ر تجزيه وتحليل يافته ها نـشان داد كـه اجـراي متغي
در گروه آزمايشي   ) آموزش مهارتهاي ابراز وجود   (مستقل  

باعث افزايش  جرأت ورزي و عـزت نفـس درآزمـودني            
اين يافتـه هـا مبـين ايـن         . هاي گروه آزمايشي شده است    

است كه ابراز وجود روشي مؤثر در افزايش جرأت ورزي          
. و عزت نفس دانش آموزان كم جرأت قلمداد مـي شـود           

از طريق  (بررسي يافته هاي غير كمي      افزون بر اين نتيجه،     
) مشاهده رفتار هاي دانش آموزان توسط معلمان و محقـق         

در اين پژوهش نيز نشان داد كه دانش آموزان كم جـرأت            
قادر به بهره گيري از برنامة ابراز وجـود بـوده و شـركت              
دراين گونه برنامه ها توانسته به فـرد كمـك كنـد تـا در               

ت ورزي و عزت نفـس خـود   تعامل با همساالن خود جرأ  
اين نتايج با يافته هاي پژوهش هاي ديگر        . را افزايش دهند  
دليل احتمالي براي باال رفـتن      . ]26و17،25[همسويي دارد   

ميزان جرأت ورزي ممكن است اين باشد كه شـركت در           
برنامه هاي جرأت آموزي به دانـش آمـوزان كـم جـرأت             

شـوند و   كمك كرده است تا به خود شناسـي الزم نايـل            
رفتارهاي جرأتمندانه را در موقعيت هاي تعاملي با ديگران     

  .به طور واقعي و طبيعي تمرين كنند و به كاربرند
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كـه آمـوزش مهـارت           
هاي ابراز وجود بر باال رفتن عزت نفس دانش آموزان كم           

اين يافته نيـز بـا يافتـه    . جرأت نيز تأثير مثبت داشته است  
 اكثر پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه همـسويي           هاي

افزايش عزت نفس دانـش آمـوزان       . ]28و15،17،27[دارد  
كم جرأت را احتماالً مي توان به شركت آنـان در برنامـه             

زيرا دانش آموزان در    . هاي آموزش ابراز وجود نسبت داد     
برنامـة آمـوزش مهــارت هـاي ابـراز وجــود نـسبت بــه      

 آگـاهي يافتـه و شـيوه روبـه          احساسات و عواطف خود   
روشدن با انتقاد، شيوة بيان نارضايتي، شيوة امتناع و عـدم           
پذيرش يك پيشنهاد يـا يـك تقاضـا، تعريـف كـردن از              
رفتارهاي مطلوب ديگـران و مـشاركت كـردن در امـور            

  .]3[گروهي را ياد گرفته و تمرين كرده اند 
همان طور كه بحث شد، ابراز وجود تكنيكي است كه          

اي رفـع اضـطراب ناشـي از برقـراري روابـط متقابـل              بر
در طـول   . اجتماعي و هراس اجتماعي بـه كـار مـي رود          

برنامة آموزش ابراز وجود، با ارائة اطالعات الزم و انجـام       
تكاليف مناسب مانند نحوة تعامل هاي اجتماعي مناسـب،         
تمرين آهنگ صدا، حركات بدني و برقـراري ارتبـاط بـا            

ضطراب و مبارزه بـا توقعـات غيـر         نگاه، موجب كاهش ا   
واقع گرايانه و مالحظات ارزشي و اخالقي غير منطقي در          

ابراز وجود يك مهارت    . ]12[افراد شركت كننده مي شود      
اجتماعي مهم در دروان رشد يك نوجوان است و شـامل           

در بعـد   . جنبه هاي هيجاني، شناختي و رفتاري مي شـود        
تـار هـاي بـين فـردي        هيجاني، ابراز وجود شامل ابراز رف     

ابـراز وجـود    . ]29[بدون احساس اضطراب يا خشم است       
همچنين با تغييرات شناختي در كودكان همراه اسـت كـه           
موجب تفـسير هـاي شـناختي خـاص در مـورد محـيط              

ايـن  . اجتماعي، خود، ديگران و تعامالت با آنها مي شـود         
تغييرات شناختي ناشي از ابراز وجود موجـب بـه وجـود            

در كودكان مي شـود     » حواره هاي جرأت مندانه   طر«آمدن  
كه كودك با استفاده از اين طرحواره هـاي شـناختي، در            
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روابط بين فردي رفتار هاي جرأت مندانه بيشتري را بروز          
 در آمـوزش مهـارت هـاي ابـراز وجـود،     . ]29[مي دهد 

 بيـان احـساسات،   و ابراز براي اجتماعي مناسب رفتارهاي

عاليـق بـه كودكـان     و نظـرات  هنقط آرزوها، و ها نگرش
 و تـرس  بدون و راحتي به بتوانند تا آنها شوند مي آموخته

كننـد   ابـراز  را خـود  عواطف و احساسات نگراني، باورها،
آموزش مهارت هاي ابـراز وجـود موجـب ايجـاد           . ]30[

روابط اجتماعي در محيط جديد و گسترش شبكه حمايت         
 و از طريـق     هاي عاطفي و اجتماعي بين كودكان مي شود       

اصالح و بازسازي عقايد و افكار كودكان، ايمـن سـازي           
. ]31[جهت ايجاد آرامش رواني را در آنها به همـراه دارد            

همچنين ابراز وجود به كودكان احساس خودكارآمـدي و         
كنترل دروني مي بخشد و اين احساسات نيـز در روابـط             
متقابل با ديگران، اعتماد به نفس كـودك را تقويـت مـي             

 .]15[نند ك

مشاهدات معلمـين در كـالس نـشان داد كـه دانـش             
آموزاني كه در پژوهش حاضر در برنامه هاي ابراز وجـود           
شركت داشتند، با اتخاذ رفتارهاي جرأت مندانه در تعامل         
هاي اجتماعي توانستند به موفقيـت هـاي بيـشتري نائـل            

اين موفقيت ها به نوبة خود باعث ارزيـابي مثبـت           . گردند
 خود مي شود و بر عزت نفس وي تأثير مثبت مـي             فرد از 
اين افراد با مطرح كردن احساسات، عقايد و افكار         . گذارد

خود، احساس خوبي نسبت به خود پيدا مـي كننـد و بـه              
) خـود خـوري   (درون ريزي عواطف و هيجانـات خـود         

خاتمه مي دهند و اين امر منجربه سـازگاري اجتمـاعي و            
بنابراين مـي  . ]13[د مي شود افزايش پذيرش خود اين افرا 

توان نتيجه گرفت كه آموزش مهارت هاي ابـراز وجـود،           
روش مؤثر و مفيدي است براي اينكه افراد كـم رو و كـم    
جرأت، تا بتوانند احساسات مثبت يا منفيشان را به راحتي          
بيان كنند و خودشان را ابراز نمايند و باكـسب مهارتهـاي        

  .الزم دست يابندالزم به خود باوري و عزت نفس 
نمونه پژوهش حاضر را فقط دانش آموزان دختـر كـم      
جرأت پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي تشكيل مـي دادنـد،            
پيشنهاد مي شود در پژوهشهاي بعدي تأثير مهارتهاي ابراز         
وجود بر جرأت ورزي و عزت نفـس پـسران و همچنـين             

عه دانش آموزان پايه هاي تحصيلي راهنمايي نيز مورد مطال      
نظر به اينكه شركت كنندگان در جلسات ابـراز        . قرار گيرد 

وجود با اشتياق زياد در جلـسات شـركت مـي كردنـد و      
خواستار ادامة اين گونه آموزش ها بودند، توصيه مي شود          
آموزش مهارت هاي ابراز وجـود بـه عنـوان يـك مـادة              
آموزشي فوق برنامه در برنامة درسي كليـة مـدارس، بـه             

ــده شــود و ويــژه مــدارس ا بتــدايي و راهنمــايي، گنجان
مشاوران مدارس به دانش آموزان مهارتهاي ابراز وجود را         
در دنياي واقعي آموزش دهند و آنـان را بـراي ورود بـه              
دنياي اجتماعي واقعي، پيچيـده و نـا متجـانس خـارج از       
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