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Abstract 
Introduction: A successful society depends on coherent and 
successful families and it comes true when the choice of couples is 
made on knowledge. Marriage is a complex and delicate relationship 
between two human beings that plays an essential role in achieving 
the emotional, psychological, and physical needs of men and women; 
Therefore, the present study was to investigate the effectiveness of self-
assertion skill training on self-efficacy and differentiation among the 
about-to-marry girls under the protection of welfare organization.
Methods: This research was a quasi-experimental study with a pre-test/
post-test design with a control group. The statistical population was 
eighty-seven girls about to get married under the welfare support of 
Shush city. Fifty girls were selected by convenience and replaced by 
random assignment in two groups(experimental and control groups) 
of twenty-five people each. Data gathering tools in this research were 
Sherer et al.1982 self-efficacy beliefs and Scouron’s2000 differentiation 
questionnaire (DSI). The experimental group received eight sessions of 
ninety-minute group assertiveness techniques. The univariate analysis 
of covariance (ANCOVA) and multivariate analysis (MANCOVA) was 
used by SPSS22 to analyze the data.
Results: Results of the study showed that scores of self-efficacy and 
differentiation had a significant difference in the two groups (P<0.01), 
which means self-assertion skill training lead to increases in self-
efficacy and differentiation among the about-to-marry girls under 
the protection of welfare organization in post-test. The scores of the 
experimental group after receiving self-assertion skills training showed 
decreasing in emotional reactivity, emotional separation, and emotional 
integration and increasing in my position dimension rather compare to 
the control.
Conclusions: The finding of this study showed that self-assertion skill 
training increases self-efficacy and differentiation among about-to-
marry girls under the protection of welfare organizations, so this method 
can be used to increase self-efficacy and differentiation.
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واژگان کلیدی

مهارت ابراز وجود

خودکارآمدی

تمایزیافتگی
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چکیده
مقدمه: جامعه موفق در گرو خانواده های منسجم و موفق می باشد و این مهم زمانی تحقق 
گاهی صورت گیرد. ازدواج یک رابطه پیچیده  می یابد که ازدواج و انتخاب همسر از روی آ
و ظریف بین دو انسان است که در دست یابی زن و مرد بر نیاز های عاطفی-روانی و جسمی 
نقشی اساسی دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود 
 بر خودکارآمدی و تمایزیافتگی دختران در شرف ازدواج تحت حمایت بهزیستی انجام شد. 
گواه  گروه  با  پیش آزمون-پس آزمون  طرح  با  نیمه آزمایشی  نوع  از  تحقیق  این  روش: 
بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، تمامی دختران در شرف ازدواج تحت حمایت بهزیستی 
شهرستان شوش به تعداد هشتاد و هفت نفر بودند که از بین آن ها، پنجاه نفر به صورت در 
و گروه گواه(  آزمایش  )گروه  نفری  پنج  و  بیست  دو گروه  در  و  انتخاب شدند  دسترس 
پرسشنامه  پژوهش  این  در  اطالعات  گرد آوری  ابزار  شدند.  جایگزین  تصادفی  گمارش  با 
باورهای خودکارآمدی شرر و همکاران1982 و پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورون2000 بود. 
گروه آزمایشی هشت جلسه نود دقیقه ای تکنیک های گروهی ابراز وجود را دریافت کردند. 
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیری آنکوا و چندمتغیری مانکوا 

با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 استفاده شد.
گروه  دو  در  تمایزیافتگی  و  خودکارآمدی  نمرات  میانگین  که  داد  نشان  نتایج  نتایج: 
باعث  وجود  ابراز  مهارت  آموزش  به عبارتی  داشت.  معنی داری  تفاوت  گواه  و  آزمایشی 
بهزیستی  حمایت  تحت  ازدواج  شرف  در  دختران  تمایز  یافتگی  و  خودکارآمدی  افزایش 
از دریافت آموزش  آزمایشی پس  نمرات گروه  در مرحله پس آزمون شده است. همچنین 
مهارت های ابراز وجود نسبت به گروه گواه، کاهش میزان واکنش پذیری هیجانی، جدایی 
عاطفی، آمیختگی عاطفی و افزایش جایگاه من در دختران در شرف ازدواج تحت حمایت 

بهزیستی را نشان داد.
بحثونتیجهگیری: براساس یافته ها می توان بیان کرد که آموزش مهارت ابراز وجود 
ازعوامل مهم و تاثیرگذار بر افزایش خودکارآمدی و تمایزیافتگی دختران در شرف ازدواج 
تحت حمایت بهزیستی می باشد. بنابراین، باتوجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، 
جهت  در  مفید  درمانی  آموزش های  از  یکی  به عنوان  وجود  ابراز  مهارت  آموزش  کاربرد 
حمایت  تحت  ازدواج  شرف  در  دختران  در  تمایزیافتگی  و  خودکارآمدی  افزایش  راستای 

بهزیستی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود بر خودکارآمدی و 
تمایزیافتگی دختران در شرف ازدواج تحت حمایت بهزیستی، 

شهرستان شوش، سال 1397
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نحوه استناد به میاله:
ثریا شیبانی و کبری کاظمیان مقدم. اثربخشی آموزش مهارت ابراز وجود بر خودکارآمدی و تمایزیافتگی 

دختران در شرف ازدواج تحت حمایت بهزیستی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1400؛ 10 )3(: 37-48
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پاییپ 1400، دوره 10، شماره 3، پیاپی 3937

ینیا شیااری و همکاران

مقدمه

خانواده در زمره مهمترین سیســتم های اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می گیرد و به عنوان 
واحدی اجتماعی، هم می تواند بســتر شــکوفایی و هم بستر فروپاشــی روابط بین اعضایش باشد.]1[ پیوند زناشویی به عنوان 
یکی از پیچیده ترین انواع روابط انســانی واجد چنان توان بالقوه ای در آزادســازی احساســات است که در کمتر روابط بین 
فردی دیگر می توان نظیر آن را یافت. تحقیقات نشــان می دهد کــه بیش از نود درصد مردان و زنان دنیا الاقل در مقطعی از 
زندگی خود ازدواج می کنند این درصد به طور قابل توجهی ثابت است.]2[ ازدواج رابطه ای است که شخص با انتخاب وارد 
آن می شــود و تقریبا نیم قرن در این رابطه خواهد ماند.]2[ ازدواج یک رابطه پیچیده و ظریف بین دو انســان اســت که در 
دستیابی زن و مرد بر نیاز های عاطفی-روانی و جسمی نقشی اساسی دارد.]3[ در بین تمام مراسم و آداب و حوادث اساسی 
حیات انسانی ازدواج هم از نظرگاه فرد و هم از دیدگاه زیستی و هم از نظر اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هیچ 
نهادی نیســت که مانند آن جهانی، و از نظر غایت، ثبات و پایدار باشــد. از این رو هیچ نهادی نیست که مانند آن تحت تاثیر 
دگرگونی هــای اجتماعی قرار نگیرد.]4[ در میان پدیده های چهار گانه کالســیک دموگرافیک )تولد، ازدواج، طالق، مرگ( 
ازدواج جایگاهی خاص دارد زیرا از طرفی نه مثل تولد و مرگ پدیده ای خارج از اختیار و تصمیمگیری انســان اســت و از 
طرف دیگر نه مثل طالق پدیده ای اســت که فراوانی وقوع کمتری داشته باشد، به عبارت بهتر ازدواج مساله ای عمومی تر از 
طالق اســت زیرا تقریبا تمام احاد اجتماع در ســنین مختلف آن را تجربه می کنند و هم مساله ای است که مانند تولد و مرگ 
اجتناب ناپذیر می باشــد. هرچند که عوامل تعیین کننده زیادی در شکلگیری آن سهیم اند که در موارد زیادی فرد کنترلی بر 
روی آن ها ندارد. این ویژگی ها وتحوالت آن ها در طول زمان، ازدواج را به نقطه عطفی در زندگی انسان ها مطرح می کند که از 
 حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و توجه خاصی را از سوی گروه های اولیه )خانواده( و یا ارگان های مسوول طلب می کند.]5[

یکی از متغیر های روان شناختی تاثیرگذار بر تمایل افراد به ازدواج میزان تمایز افراد از خانواده اصلی است مفهوم تمایزیافتگی 
یکی از مفاهیم مطرح شــده در نظریه بوئن اســت که می توان با مشخص کردن نوع و میزان تمایز فرد از خانواده اصلی میزان 
تمایل فرد را برای ازدواج و تشــکیل یک خانواده مســتقل بررســی کرد. تمایزیافتگی هر فرد بیانگر توانایی او در تفکیک 
فرایند های عقالنی و احساســی اســت. میزانی که یک فرد قادر اســت با خانواده خود ارتباط برقرار کند و در عین حال در 
جو عاطفی موجود غرق نشــود و در مواجهه با واقعیت های گوناگون به شــکل ارادی و هیجانی واکنش نشــان ندهد. بوئن 
در نظریه خود، تمایز  یافتگی را در چهار بعد مطرح می کند و میزان تمایز پذیری فرد را از خانواده اصلی مشــخص می کند.]6[ 
تمایزیافتگی یک ترکیب پیچیده از بلوغ عاطفی، توانایی تفکر منطقی در یک موقعیت هیجانی و توانایی حفظ روابط عاطفی 
نزدیــک اســت.]7[ فرآیندی که در درون افراد رخ می دهد و در روابط آنان به وقــوع می پیوندد و ظرفیتی برای خود تنظیمی 
ایجاد می کند که فرد را قادر به جداسازی فرایندهای فکری از فرایندهای عاطفی و نیز توانایی برای دستیابی به هویتی محکم 
و قوی و بیان آزادانه افکار و دیدگاه های فردی می سازد. در بعد بین فردی آمیختگی با دیگران یا جدایی عاطفی هر دو بیانگر 

سازوکارهای رفتاری برای تنظیم فاصله، مدیریت احساسات عاطفی یا تهدیدات درج شده برای امنیت است.]8[
از دیــدگاه نظری، چهار عامل موثر در میزان تمایز  یافتگی شــامل: واکنش عاطفی، گســلش عاطفی، آمیختگی عاطفی و 
موقعیت من می باشــد. واکنش عاطفی به این موضوع اشــاره دارد که، افراد تمایزنایافته در برابر رفتار دیگران واکنش عاطفی 
نشــان می دهند، بخش عمده  انرژیشان را صرف تجربه، بیان و تشدید عواطفشان می کنند. در مقابل، افراد تمایز یافته ممکن 
اســت عواطف شــدیدی را تجربه کنند، اما توســط این عواطف تحلیل نمی روند و واکنش این دســته از افراد کنترل شده 
اســت. گسلش عاطفی زمانی که تجربه درونی یا تعامالت بین فردی بســیار تنشزا باشد، نمایان می شود. افراد تمایزنایافته از 
دیگــران فاصلــه عاطفی می گیرند. در حالی که افراد تمایز یافته لزوما احســاس نمی کنند که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا 
شــوند. این گونه افراد از هویتی محکــم برخوردارند. افراد تمایزنایافته، روی هم رفته در روابط صمیمانه با دیگران مســتحیل 
یــا آمیخته می شــوند. در حالی که افرادی که به خوبــی تمایز یافته اند قادرند خود تعریف شده شــان را حفظ کنند و دچار 
آمیختگــی عاطفی نشــوند. تمایزیافتگی در توانایی ابــراز موقعیت من نمود پیدا می کند. افــراد تمایزنایافته از نظر عاطفی به 
دیگران وابسته اند، به دشواری می توانند برای خودشان فکر، احساس و عمل کنند. اما افراد تمایزیافته ذاتا خود رهبرند، افکار 

و احساسات خاص خودشان را دارند و اجباری در منطبق کردن خود با انتظارهای دیگران ندارند.]9[ 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی40

اینبخشی آموزش مهارت ابناز وجود بن خودکارآمدی و تمایپیافتگی دختنان در شنف ازدواج تحت حمایت بهپیستی

موضــوع خود کارآمدی از جمله مولفه هایی اســت که مطالعاتی روی 
آن ها و ارتباط آن با کارآیی خانواده انجام گرفته اســت. خود کارآمدی 
یکی از مفاهیم مطرح شــده در نظریه شناختی اجتماعی بندورا می باشد 
که یک مفهوم اساسی در فهم رفتار انسان است این مفهوم در زمینه های 
گوناگون از قبیل پیشرفت تحصیلی، اختالالت عاطفی، سالمت جسمی 
و روانی، انتخاب شغل و تغییرات سیاسی اجتماعی استفاده شده است. 
امــروزه مفهوم خودکارآمدی یک متغیر کلیدی در روانشناســی بالینی، 
تربیتی، اجتماعی، رشــد، سالمت و شــخصیت محسوب می شود؛ که 
مــورد توجه علمای تعلیم و تربیت قرار گرفته و با پیشــرفت و احســاس 
توانایی افراد مورد ســنجش قرار گرفته. مفهــوم خود کارآمدی که یکی 
از ابعاد خویشــتن است توانایی ادراک شده افراد یا قضاوت افراد درباره 
توانایی هایشــان در انجــام یک وظیفه یا انطباق بــا یک موقعیت خاص 
اســت. طبق نظریه بندورا، ســطوح ادراک خود کارآمــدی افراد تعیین 
کننــده احتمال شــروع انجام یــک کار و میزان تالش و پا فشــاری در 
انجام آن کار می باشــد.]10[ کالدیو و همــکاران2010 در پژوهش خود 
نشــان دادند که بین خودکارآمدی و کارکــرد خانواده در ابعاد )ارتباط، 
نقش، آمیختگی عاطفی،  کارکرد کلی( همبســتگی مثبتی وجود دارد.

]11[ وقتــی خود کارآمدی پایین اســت افراد از شــرکت در فعالیت های 

جدیدی که ممکن است به آن ها در یادگیری مهارت های جدید کمک 
کند خــود داری خواهند کرد.]12[ خودکارآمدی بــه ادراک ذهنی فرد 
از توانایی هایــش بر عملکرد در یک محیط خاص یا دســتیابی به نتایج 
مطلوب اشــاره دارد و به عنوان تعیین کننده اصلی حالت های هیجانی، 

انگیزشی و تغییر رفتاری محسوب می شود.]13[
افــرادی که خود کارآمدی پایینی دارند احســاس می کنند که درمانده 
هســتند و نمی تواننــد رویدادهای زندگــی خود را کنتــرل کنند. آن ها 
معتقدند که هرگونه تالشــی کــه می کنند بیهوده اســت. وقتی آن ها با 
موانعی روبرو می شــوند، چنانچه تالش مقدماتی آن ها برای حل مشکل 
بیهوده باشد، سریعا قطع امید می کنند.]14[ خودکارآمدی پایین در نقص 

خودتنظیمی افراد و در رفتارهای سالمت آن ها نیز نقش دارد.]15[
 ابراز وجود یکی از مهارت های مهم زندگی اســت که برخورداری از 
آن در ســالمت رفتاری و اجتماعی افراد و به طور کلی داشتن عملکرد 
موفق در زندگی، ضروری اســت. ابراز وجود ، هســته رفتار بین فردی و 
کلید ارتباط های انسانی است.]16[ منظور از ابراز وجود رفتاری است که 
شخص را قادر می سازد به نفع خود عمل کند، بدون هر گونه اضطرابی 
روی پاهای خود بایستد، احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کند و با 
توجه نمودن به حقوق دیگران حق خود را بگیرد.]17[ ابراز وجود می تواند 
به انســان، احساس خودکارآمدی بخشــد و در نتیجه، اعتماد به نفس و 
عزت نفس فرد را تقویت کند. پژوهش ها نشــان داده اســت که شصت 
درصد دانشــجویان، در ابراز وجود ناتوان و دچار کمرویی هستند و این 

ناتوانی در چهــل درصد موارد، بر یادگیری و 
کارآیی عملی آن ها تاثیر می گذارد.]18[ آموزش 
ابــراز وجود می تواند برای همه افراد مناســب 
باشــد؛ زیرا همــه افراد در ابــراز وجود خود، 
 در موقعیت هــای معینی مشــکل دارند.]18[ 
جیمــز و همــکاران2013 گــزارش نمودنــد 
که اقدامات آموزشــی در زمینــه ابراز وجود 
تاثیر زیادی بر کاهش مشــکالت شــخصی 
و اجتماعــی افراد دارد. آمــوزش ابراز وجود 
یکــی از روش هایــی اســت کــه می تواند به 
افــراد کمک کند تا مهارت های مورد نیاز در 
تعامــالت اجتماعی و فردی را یــاد بگیرد و 
به توانند احساســات و خواسته هایشان را با در 
نظر گرفتن احساسات و خواسته های دیگران 
بیــان کنند.]19[ ســارکووا و همــکاران2013 
معتقدند، اســتفاده از مهارت های ارتباطی از 
جمله ابراز وجود می تواند احساس شایستگی 
را در فرد ایجاد نمایــد و توانایی افراد را برای 
موفقیــت در موقعیت هــای اجتماعی تضمین 
کنــد.]20[ برخــورداری از رابطــه جراتمنــد 
بــه فرد کمــک می کند تــا عالوه بــر ارتباط 
موثــر با دیگــران، در مواقع تجربــه هیجانات 
منفــی، به گونــه ای ســازنده بــر مشــکالت 
چیــره گردنــد، احســاس موفقیــت کند و 
 حس رضایــت از خود را پــرورش دهد.]21[

 رفتار جــرات ورزی ابــراز خالصانه نظرات، 
باورها و احساســات است و در آن حقوق فرد 
با شان و احترام حفظ می شود. مطالعات نشان 
داده است آموزش مهارت های جرات ورزی، 
دانش، باورها، عــزت نفس، خودکارآمدی و 
جرات ورزی افراد را بهبود می بخشد آن ها را 
قادر می سازد تا نگرش های منفی خود را تغییر 
داده و روابط بین فردی ارزشــمندی را شکل 
دهند.]22[ برنامه آموزشی جرات ورزی یک 
شیوه مداخله ای ساختار یافته است که به افراد 
کمک می کند تا خودپنداره خود را تغییر دهند 
و از این طریــق نیازها، افکار و اندیشــه های 
خود را به شــکل متناســب بیان کننــد. افراد 
جراتمنــد روابط نزدیکی بــا دیگران دارند، به 
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پاییپ 1400، دوره 10، شماره 3، پیاپی 4137

ینیا شیااری و همکاران

دیگران اجازه نمی دهند که از آن ها اســتفاده 
ناروا گردد و بدون احساس گناه و اضطراب یا 
تخطی از حقوق دیگران، می توانند افکار های 

منفی و مثبت خودشان را بیان کنند.]23[
اســالمی،  ربیعــی،  خزاعــی،]24[ 
و  اکبــری  سلحشــوری،]25[  و  مســعودی 
همکاران،]26[ بیرامــی،]27[ کجباف ، نقوی 
و عرب بافرانــی]28[ و آوزار و آلکایا]29[ در 
پژوهش هــای خود نشــان دادند کــه آموزش 
مهارت های ابراز وجود باعث بهبود و افزایش 

خودکارآمدی و جرات ورزی می شود. 
 همچنیــن جهــان بخشــی و کوشــه،]30[ 
حامدی و همکاران،]31[ عالم گیر عالم،]32[ 
حســن زاده و همــکاران،]33[ آنیماســاهو و 
الدنی،]34[ جنکینز،]35[ هپنر و همکاران]36[ 
و پلچ و پایکو]37[ در پژوهش های خود نشان 
دادند که آموزش ابراز وجود عالوه بر افزایش 
تمایزیافتگــی، باعث کاهــش واکنش پذیری 
عاطفی و آمیختگی عاطفی و جدایی عاطفی 
و افزایــش بعد جایگاه من می شــود. در کل 
آمــوزش ابــراز وجــود یکــی از مهارت های 

زندگی اســت که باعث عزت نفس، بیان منطقی افکار و احساســات، 
کاهش اضطراب، اســترس و افســردگی، بهبود مهارت های ارتباطی و 
اجتماعی، مالحظه حقوق دیگران و در عین حال گرفتن حق خود و در 
نهایت افزایش میزان رضایت از زندگی اســت.]38[ بنا به آنچه بیان شــد 
می توان گفت، که ازدواج مناسب مهمترین دغدغه برای جامعه دختران 
در شــرف ازدواج اســت. گذشــته از ضرورت برنامه ریزی برای ترویج 
ازدواج های مناســب در جامعه، الزم اســت برای زندگی بهتر زوج ها با 
برنامه ریزی های بهتری انجام شــود. از طرفــی آموزش های مهارت های 
زندگــی از جمله ابــراز وجود می تواند افــراد را در مقابــل چالش های 
روانی-اجتماعی ازدواج تقویت نماید. در حوزه مطالعات روان شناختی 
درگروه های تحت حمایت بهزیســتی، در شهرستان شوش مطالعه ای که 
به تاثیر مداخالت درمانی از جمله آموزش مهارت ابراز وجود بر وضعیت 
خودکارآمدی و تمایزیافتگی دختران در شرف ازدواج بپردازد، انجام نشده 
است. بنابراین الزم و ضروری است که مهارت های ابراز وجود در دختران 
در شرف ازدواج تقویت شود تا با بینش باالتری به مساله ازدواج و انتخاب 
همسر آینده بنگرند. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تاثیر برنامه آموزشی 
مهــارت ابراز وجود بــر خودکارآمدی و تمایزیافتگی دختران در شــرف 
ازدواج تحت حمایت بهزیستی در شهرستان شوش پرداخته است. لذا در 
این پژوهش این مســاله مدنظر می باشد که آیا آموزش مهارت ابراز وجود 
بر خودکارآمدی و تمایز  یافتگی دختران در شــرف ازدواج تحت حمایت 

بهزیستی در شهرستان شوش اثربخش است؟ 

روش

پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشــی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه 
گواه می باشــد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دختران در شــرف ازدواج 
سنین هجده تا سی سال تحت حمایت بهزیستی شهرستان شوش در سال 1397 
بــه تعداد هشــتاد و هفت نفر بود. نمونه این پژوهش مشــتمل بــر پنجاه نفر از 
این دختران بود که به علت دسترســی نداشــتن همزمان به افراد نمونه و با توجه 
به مقدورات پژوهشــگر برای انتخاب نمونه از نمونه گیری در دســترس استفاده 
شد و ســپس از بین نمونه پژوهش به صورت تصادفی یک گروه به عنوان گروه 
آزمایشــی )بیســت و پنج نفر( و گروه دیگر به عنوان گروه گواه )بیست و پنج 
نفر( در نظر گرفته شــد. با توجه به این که مداخله مدت زمان طوالنی نداشته و 
با رضایت کامل شــرکت کنندگان بود نمونه بــا ریزش مواجه نگردید. همچنین 
جهت جلوگیری از ریزش شــرکت کنندگان روز و زمان مداخله آموزشی کامال 

با توافق و خواست اعضای گروه ها تنظیم شد. عالوه بر بیان هدف و اهمیت پژوهش، درباره رعایت نکات اخالقی اطمینان 
گاهانه و داوطلبانه در پژوهش را امضا کردند و به همه شــرکت کنندگان تضمین  خاطر داده شــد و آنان رضایتنامه شــرکت آ
داده شــد که کلیه اطالعات شــخصی آنان محرمانه باقی خواهد ماند. پس از انتخاب گروه ها، از هر دو گروه پیش آزمون 
گرفته شــد و ســپس گروه آزمایشی هشت جلسه نود دقیقه ای )هفته ای دوبار به مدت یک ماه( مداخله دریافت کرد. گروه 
گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. پس از جمع آوری داده ها، 
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 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش
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فصلنامه مددکاری اجتماعی42

اینبخشی آموزش مهارت ابناز وجود بن خودکارآمدی و تمایپیافتگی دختنان در شنف ازدواج تحت حمایت بهپیستی

جهت تجزیه و تحلیل داده هــا از تحلیل کوواریانس یک متغیری آنکوا و 
چندمتغیری مانکوا با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 استفاده شد.

مالکهایورودوخروج
ورود: دارا بودن سواد کافی جهت خواندن و نوشتن و سن هجده تا سی سال.

خروج: تمایل نداشتن برای شرکت در جلسات و غیبت بیش از دو جلسه. 

مالحظاتاخالقی: داوطلبان بدون نوشتن 
نــام و نام خانوادگــی در این پژوهش شــرکت 
کردند. به هر کدام یک کد اختصاص داده شد 
و تمامی مراحل پژوهش، داده ها با استفاده از کد 
شرکت کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
پس از پایان پژوهــش، به منظور رعایت موازین 
اخالقی و حرفه ای، مداخله آموزشی برای گروه 

گواه نیز اجرا گردید. 
ابزارپژوهش

پرسشــنامهخودکارآمدی:برای ســنجش 
خودکارآمدی از پرسشنامه باورهای خودکارآمدی 
شرر و همکاران1982 استفاده شده است.]39[ 
ایــن مقیاس که بــرای خودکارآمدی عمومی 
در نظر گرفته شــده دارای هفده ماده است. 
طیف نمره گذاری، لیکرت پنج درجه است. 
باالتریــن نمره هشــتاد و پنــج پایینترین نمره 
هفده می باشد.شرر1982 اعتبار آن را از طریق 
آلفای کرونباخ هفتاد و شــش صدم به دست 
آورد. روایی این مقیاس از طریق روایی ســازه 
اســت.]40[ در پژوهشــی که به منظور بررسی 
اعتبار و روایی این مقیاس توســط براتی1376 
انجام گرفت مقیاس بر روی صد آزمودنی که 
دانش آموزان سوم دبیرســتان بودند اجرا شد . 
میزان همبستگی شصت و یک صدم به دست 
آمده از دو مقیاس عزت نفس و خودارزیابی 
با مقیاس خودکارآمدی در جهت تایید روایی 
سازه این مقیاس بود.]40[ در تحقیق کرامتی و 
شهر آرای1383 آلفای کرونباخ یا همسانی کل 
سواالت برابر هشتاد و پنج صدم به دست آمده 
اســت.]41[ در پژوهش حاضر ضریب آلفای 
 کرونباخ هفتاد و نه صدم به دست آمده است.

 :DSIخــود تمایزیافتگــی پرسشــنامه
توســط  تمایزیافتگــی خــود که  پرسشــنامه 
اســکورون2000 ســاخته شده اســت، یک 
پرسشــنامه چهل و شــش ســوالی اســت که 
به منظــور ســنجش ســطح تمایزیافتگی افراد 
به کار مــی رود. تمرکز اصلی ایــن ابزار روی 
ارتباطات مهم زندگی و ارتباطات جاری افراد 
با خانواده اصلی است. این پرسشنامه با مقیاس 
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 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش
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پاییپ 1400، دوره 10، شماره 3، پیاپی 4337

ینیا شیااری و همکاران

لیکرت در یک طیف شــش گزینه ای درجه بندی شده است. پرسشنامه 
مذکور از چهار خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز 
عاطفی و هم آمیختگی عاطفی با دیگران تشــکیل شــده است. نمرات 
کمتر در این پرسشنامه نشانه ســطوح پایینتر تمایزیافتگی است.]42[ در 
پژوهشی که نات و اسکورون2004 به منظور ارزشیابی تمایزیافتگی خود 
بــر روی نوجوانان انجام دادند، پرسشــنامه تمایزیافتگی خود، به همراه 
پرسشــنامه اضطراب و مقیاس الگوی نشانگان بیماری بر روی سی صد 
و شصت و سه نوجوان چهارده تا نوزده ساله اجرا شد. پایایی درونی کل 
پرسشنامه را با آلفای کرونباخ هشتاد و چهار صدم به دست آوردند.]43[ 
کاظمیان مقدم و همکاران1397 پایایی این پرسشــنامه را با اســتفاده از 
ضریب آلفای کرونباخ هشتاد و سه صدم محاسبه کرده]44[ و همچنین 
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده توسط اسکورون و فریدلندر1998 
هشتاد و هشت صدم می باشد.]45[ همچنین ضریب آلفا در پژوهشی که 
توســط پلج و پوپکو2005 صورت گرفت، هشتاد و شش صدم گزارش 
شــده اســت.]37[ خزاعی1386 نیــز در پژوهش خــود، ضریب آلفای 

کرونبــاخ را نود صــدم به دســت آورد.]24[ 
در پژوهــش حاضر ضریب آلفــای کرونباخ 
 هشــتاد و هفت صدم به دســت آمده اســت.

روشمداخلــه: طــرح درمانی به شــیوه 
گروهــی بر روی کلیه شــرکت کنندگان گروه 
آزمایشــی اجرا شد. پس از اجرای پیش آزمون 
در هر دو گروه، گروه آزمایشی به مدت هشت 
جلسه نود دقیقه ای هفته ای دوبار، تحت آموزش 
قرار گرفت، اما گروه گواه آموزشــی دریافت 
نکــرد و پس آزمون هم یک هفته پس از اتمام 
آموزش برای گروه آزمایشی و کنترل انجام شد 
بسته آموزشی جلسات مهارت های ابراز وجود 
توســط مختار معتمدین در ســال1387 تنظیم 
شــده. این بسته توسط سایر محققان به دفعات 

مورد استفاده قرار گرفته است.]46[ 
یافته ها

یکــی از مفروضه هــای تحلیل واریانــس وجــود همگنی واریانس اســت. 
در ایــن پژوهــش بــرای بررســی همگنــی واریانــس متغیرهــای پژوهــش 
از آزمــون لویــن اســتفاده شــد. آزمــون لویــن محاســبه شــده در مــورد 
نمــره   ،F)10/099=)48و  ،P=0/756<0/05خودکارآمــدی متغیرهــای 
واکنــش  بعــد   F)10/675=)48و  ،P=0/418<0/05تمایز  یافتگــی کل 
 ،P=0/813<0/05بعد جایگاه F)10/500=)48و ،P=0/485<0/05پذیری
 F)148و(=0/287 ،P=0/596<0/05بعــد جدایی عاطفــی F)10/057=)48و
و بعد آمیختگــی عاطفــیP=0/252<0/05، 0/1/365=)48وF)1 به لحاظ 
آماری معنی دار نبود، لذا فرض صفر رد نمی شود و آزمون معنی دار نمی باشد 
و تفاوت معنی داری بین واریانس های دو گروه گواه و آزمایش در پیش آزمون 
دیده نمی شود. پس فرض یکسانی )تساوی( واریانس های نمره های دو گروه 
گــواه و آزمایش در متغیرهای پژوهش مورد تایید قــرار می گیرد، به این لحاظ 
ادامــه تحلیل ها و اجرای تحلیــل کواریانس مجاز اســت. همچنین به منظور 
مقایســه توزیــع  داده های به دســت آمده از پژوهش  از آزمــون کولموگروف–

اســمیرنوف استفاده شده است. مطابق نتایج این آزمون با تاکید بر z به دست 
آمده، در ســطح پنج صدم معنی دار نیست به این لحاظ توزیع داده های مرتبط 
با فرضیه های پژوهش نرمال است و استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مجاز 
می باشد. در جدول شماره پنج مالحظه می شود، مقدار F میزان خودکارآمدی 
مربوط به مرحله پیش آزمون )موثر بر پس آزمون( برابر با سی و شش و شانزده 

صدم که از لحاظ آماری در ســطح یک هزارم معنی دار اســت. این نشــان می دهد اگر در میانگین ها تعدیلی صورت نگیرد 
گاهی های گروه نمونه قبل از شروع آموزش  بین آن ها تفاوت معنی دار وجود دارد. به این معنا است که نتایج پیش آزمون و آ
مهارت ابراز وجود بر نتایج پس آزمون موثر است. چنانچه اثر تفاوت پیش آزمون برداشته می شود و میانگین ها تعدیل می شوند 
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 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش
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 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش
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 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش
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https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735451.1400.10.3.4.8
https://socialworkmag.ir/article-1-568-fa.html


فصلنامه مددکاری اجتماعی44

اینبخشی آموزش مهارت ابناز وجود بن خودکارآمدی و تمایپیافتگی دختنان در شنف ازدواج تحت حمایت بهپیستی

در پس آزمون تفاوت معنی دار دیده می شــود. مقدار F در بین گروهی 
با کنترل پیش آزمون برابر صد و پنجاه و دو و هفده صدم اســت که از 
نظر آماری در سطح یک هزارم معنی دار می باشد. به عبارتی بین گروهی 
کــه آموزش مهارت ابراز وجود را دیده اند ) گروه آزمایشــی ( با گروهی 
 که این آموزش را ندیده اند )گروه گواه( تفاوت معنی داری وجود دارد. 
 چنانچه در جدول شــماره شش مالحظه می شود، مقدار F میزان نمره 
کل تمایزیافتگــی مربــوط به مرحلــه پیش آزمون )موثر بــر پس آزمون( 
برابر با بیســت و هشــت و هشــتاد و چهار صدم که از لحاظ آماری در 
ســطح یک هزارم معنی دار است. این نشــان می دهد اگر در میانگین ها 
تعدیلی صــورت نگیرد بین آن ها تفاوت معنی دار وجود دارد یعنی نتایج 
گاهی هــای دختران گروه نمونه قبل از شــروع آموزش  پیش آزمــون و آ
مهارت ابراز وجــود بر نتایج پس آزمون موثر اســت. همچنین وقتی اثر 
تفاوت پیش آزمون برداشــته می شــود و میانگین ها تعدیل می شــوند در 
پس آزمون تفاوت معنی دار دیده می شــود. مقــدار F در بین گروهی با 
کنتــرل پیش آزمون برابر پنجاه و چهار و هجده صدم اســت که از نظر 
آماری در سطح یک هزارم معنی دار می باشد. به عبارتی بین گروهی که 
آموزش مهــارت ابراز وجود را دیده اند )گــروه آزمایش( با گروهی که 
این آمــوزش را ندیده اند )گروه گواه( تفاوت معنــی داری وجود دارد. 
همان طور که در جدول شماره هفت مشاهده می شود سطوح معنی داری 
همه آزمون ها چون در سطح یک صدم معنادار می باشد، بیانگر آن است 
که میانگین آزمون ها از نظر حداقل یکی از نمرات ابعاد تمایزیافتگی در 
دو گروه گواه و آزمایشــی تفاوت معناداری وجود دارد. برای پی بردن 
بــه این تفاوت در ادامه از آزمون تحلیــل کواریانس یک متغیره در متن 
 مانکوا استفاده شده است که در جـدول شماره شش گزارش شده است.

 چنانکــه در جدول شــماره هشــت مالحظه می شــود F مربوط به بعد 
واکنش پذیری در بین گروهی با کنترل پیش آزمون برابر شصت و پنج و 
پنجاه و یک صدم، F مربوط به بعد جایگاه من در بین گروهی با کنترل 
پیش آزمون برابر بیست و نه یک صدم، F مربوط به بعد جدایی عاطفی 
در بین گروهی با کنترل پیش آزمون برابر هفتاد و ســه و ســیزده صدم و 
F مربــوط به بعد آمیختگی عاطفی در بین گروهی با کنترل پیش آزمون 
برابــر شــصت و یک و پنجاه صدم اســت که از نظر آمــاری معنی دار 
می باشد. به عبارتی بین نمرات ابعاد واکنش پذیری، جایگاه من، جدایی 
عاطفــی و آمیختگی عاطفی که آموزش مهــارت ابراز وجود را دیده اند 
)گروه آزمایشــی( با دخترانی که آموزش ندیده اند )گروه گواه( تفاوت 
معنــی داری وجود دارد و این تفاوت نشــان از تاثیر آموزش مهارت ابراز 

وجود بــر این ابعاد می باشــد. البته با توجه به 
گاهی های قبلی  معنادار شدن F پیش آزمون آ
آزمودنی هــا هــم در متغیرهای وابســته نقش 

داشته است. 
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 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش
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 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش

1 
 

    
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش
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 ]46[های ابراز وجود( شرح مختصر از جلسات مهارت 1جدول)

   /// تکلیف // /شرح جلسات ///اهدافه/// جلس
جلسات   فدر این جلسه به روشن کردن اهدا ///معارفه و تعریف مفاهیم ///اول 

و بیان تفاوت بین   تاری، بیان مفهوم ابراز وجودفر-آموزشی، توضیح رویکرد شداختی 
یادداشت عمل  ///پرخاشگرانه( پرداخته شد -فعالنه نم) تارها فبا سایر ر ابراز وجودتار فر

 ت ورز او عکس العمل فرد در موقعیت غیرجر
در این جلسه در مورد خودشناسی،   ///ثیر افکار و مشکالت ارتباطی اشناخت ت ///دوم 

تاثیری که افکار و  همچنین بر  ارتباطات، مشکالت عادی و روزمره افراد صحبت شد.
مواجهه با   ///. شناخت ممکن است بر رفتارهای ما داشته باشند توضیح داده شد

  ///هاها نسبت به آن موقعیت های جدید و یادداشت عکس العمل موقعیت
توضیح داده شد. سپس به  A-B-Cدر این جلسه الگوی  ///آموزش  ///سوم

نحوه   انتهاشود پرداخت شد. در ری که مانع ابراز وجود می کاباورها و افشناسایی 
ارائه تکلیف   /// .استفاده از فرم خود یاری جهت تمایز فکر از واقعیت آموزش داده شد

   ///ت ورزانهات ورزانه و غیرجر اجهت تشخیص رفتار جر
بندی هیجان و میزان اعتقاد به  های درجه یک مرور جلسات و آموزش تکن  // /چهارم

های مخرب که افکار در این جلسه به مرور مطالب جلسه قبل و درک جنبه  ///فکر
بندی هیجان و میزان شد. همچنین در این جلسه تکنیک درجه  همنفی دارند، پرداخت 

های اجتماعی  موقعیت اعتقاد به فکر و فن تصویرپردازی عقالنی عاطفی در ارتباط با 
   ///حفظ آرامش و کنترل خود در موقعیت های گوناگون ///. توضیح داده شد

در این جلسه چند مورد از   ///های مقابله با خطاهای شناختیآموزش روش  ///پنجم
خوانی و برچسب( تی )تفکر قطبی شده، ذهن اجرخطاهای شناختی منجر به بی 

  // /تمرین تکلیف قبلی ///.مقابله با آن تعلیم داده شدهای بررسی شد و سپس راه 
های  در این جلسه در مورد شیوه  ///های خودبیانی نیرومند آموزش تکنیک  /// ششم

های درونی صحبت شد و آموزش در زمینه ه مبادله و تعارفات روزمره و سرزنش گر
ثبت   ///. نیرومند ارائه شدنحوه آغاز کردن گفتگو با دیگران و نشان دادن خود بیانی 

  // /.جا استفاده کنندتوانند از بله یا نه به صورت به هایی که نمی موقعیت
در این جلسه به   ///های اجتماعی هایی در ارتباط با موقعیت آموزش تمرین /// هفتم

های  های مناسب و مهارت های نظیر نحوه تقاضا کردن و ارائه پاسخآموزش، تکنیک 
های هایی در جهت حمله به احساس احساسات مثبت و منفی و نیز تمرین مربوط به 

هایی که توانستند با انتقاد  ثبت موقعیت  // /.ها آموزش داده شدشرم در آن موقعیت 
  // /.دیگران کنار بیایند

در این جلسه مرور مختصری   ///هامرور جلسات و بیان نحوه اجرای آموخته  /// هشتم
 ها به محیط خارجهایی در جهت نحوه انتقال یافته آموزش و   شدبر جلسات قبل انجام 

  ///ثر.وهای متمرین تمام تکنیک  /// .ارائه گردید از گروه

( فراوانی و درصد  2جدول)
فراوانی گروه نمونه به  
 تفکیک مقطع دانشگاهی 

مقطع  
درصد  فراوانی  دانشگاهی 

 فراوانی 
 %26 13 دیپلم 

 %40 20 کاردانی 
 %34 17 کارشناسی 

 %100 50 کل

( فراوانی و درصد  3جدول)
فراوانی گروه نمونه به تفکیک  

 گروه سنی 
 گروه سنی 

 )سال( 
درصد  فراوانی 

 فراوانی 
20-   5 10% 

21-25 30 60% 
26-30 15 30% 
 %100 50 کل 

های مركزی و پراكندگی نمره متغیرها در دو شاخص  (4)جدول
 گروه كنترل و آزمایش

 پس آزمون  پیش آزمون  متغیر  گروه 
 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 59/5 84/55 56/8 80/53 خودکارآمدی کنترل 
 74/8 93/74 97/8 56/54 خودکارآمدی آزمایش 
 10/6 52/165 33/4 01/161 تمایزیافتگی  کنترل 
 82/3 56/210 95/6 16/157 تمایزیافتگی  آزمایش 
 03/8 76/45 81/7 16/47 پذیری واکنش  کنترل 
 45/8 76/31 73/9 28/45 پذیری واکنش  آزمایش 
 10/4 04/43 59/5 40/41 جایگاه من  کنترل 
 67/6 12/50 47/8 24/38 جایگاه من  آزمایش 
 02/7 04/50 16/8 72/51 جدایی عاطفی  کنترل 
 95/6 96/37 72/10 24/50 جدایی عاطفی  آزمایش 
 55/5 68/49 97/6 36/50 آمیختگی عاطفی  کنترل 
 32/7 92/36 08/9 08/51 آمیختگی عاطفی  آزمایش 

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (5)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر خودكارآمدی گروه كنترل و 

 آزمونآزمایشی در مرحله پس

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 0/442 001/0** 16/37 87/1139 1 87/1139 آزمون پیش 

 0/764 001/0** 17/152 11/4670 1 11/4670 گروهی بین 
      67/30 47 49/1441 خطا
       50 0/220410 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **
متغیره روی نمرات آموزش مهارت  ( نتایج تحلیل كواریانس چند7جدول)

 دختران گروه كنترل و آزمایشی ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی  

 آزمون مقدار آزمون  نام
F 

  درجه
  آزادی
 فرضیه 

  درجه
  آزادی 
 خطا

  سطح
 معناداری

2Eta 

 297/0 005/0** 41 4 322/4 297/0 پیالیی  اثر
 297/0 005/0** 41 4 322/4 703/0 ویلکز  المبدای آزمون

 297/0 005/0** 41 4 322/4 422/0 هلتینگ  اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
422/0 322/4 4 41 **005/0 297/0 

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره آنکوا روی نمرات نتایج تحلیل كواریانس تک  (6)جدول
آموزش مهارت ابراز وجود بر نمره كل تمایزیافتگی گروه كنترل و  

 آزمونآزمایش در مرحله پس 

 
  مجموع

 مجذورات 
  درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

  سطح  Fنآزمو 
 معناداری

2Eta 

 380/0 001/0** 84/28 79/14670 1 79/14670 پیش آزمون 
 536/0 001/0** 18/54 88/27730 1 88/27730 بین گروهی 

      78/511 47 61/24053 خطا
       50 00/1832124 کل

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **

متغیره روی نمرات آموزش مهارت نتایج تحلیل كواریانس تک  (8)جدول
 ابراز وجود بر ابعاد تمایزیافتگی دختران گروه كنترل و آزمایشی

 مجموع  
 مجذورات 

 درجه
 آزادی 

 میانگین
 مجذورات 

 نآزمو 
F 

 سطح
 معناداری

2Eta 

پیش 
 آزمون 

 521/0 01/0 83/47 34/1507 1 34/1507 بعد واکنش پذیری
 264/0 01/0 76/15 24/436 1 24/436 بعد جایگاه من 

 562/0 01/0 35/56 24/1127 1 24/1127 بعد جدایی عاطفی 
 428/0 01/0 96/32 62/799 1 62/799 بعد آمیختگی عاطفی 

بین 
 گروهی 

 598/0 01/0 51/65 39/2064 1 39/2064 بعد واکنش پذیری
 397/0 01/0 01/29 20/803 1 20/803 بعد جایگاه من 

 640/0 01/0 13/78 98/1562 1 98/1562 بعد جدایی عاطفی 
 583/0 01/0 50/61 95/1491 1 95/1491 بعد آمیختگی عاطفی 

 n=50های ورود افراد نمونهمالک یبررس

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25کنترل

گمارش تصادفی در گروه 
 n=25آزمایش

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه کنترل

آزمون در اجرای پیش
 n=25گروه آزمایش

آزمون در اجرای پس
 n=25کنترلگروه 

آزمون در اجرای پس
 n=25آزمایشگروه 

 پژوهش  Consort( نمودار 1نمودار)

در نکردن مداخله  اجرای
 n=25کنترلگروه 

در گروه  مداخلهاجرای 
 n=25آزمایش

بحث و نتیجه گیری

 هدف از پژوهش حاضر بررســی اثربخشــی آموزش مهارت ابراز وجود بر خودکارآمدی و تمایزیافتگی دختران در شــرف 
ازدواج تحت حمایت بهزیســتی شهرســتان شوش بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت های ابراز 
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پاییپ 1400، دوره 10، شماره 3، پیاپی 4537

ینیا شیااری و همکاران

وجــود باعث بهبود و افزایــش خودکارآمدی 
دختــران در شــرف ازدواج تحــت حمایت 
بهزیســتی شــده اســت. نتایج حاصل از این 
یافته همســو با نتایــج خزاعــی،]24[ ربیعی، 
سلحشــوری،]25[  و  مســعودی  اســالمی، 
بیرامــی،]27[  همــکاران،]26[  و  اکبــری 
کجبــاف ، نقوی و عرب بافرانــی،]28[ آوزار 
و آلکایا]29[ و بوکت]22[ می باشــد. در تبیین 
ایــن یافته می توان گفت که فقدان ابراز وجود 
یک مشــکل بین فردی اســت کــه می تواند 
روی موقعیت اجتماعی، شــغلی، خانوادگی 
 و تعامــالت اجتماعــی تاثیــر بگــذارد.]27[

 کســانی کــه از قاطعیت به عنــوان یک ابزار 
برای ارتباط موثر تر ســود می برند؛ فهم بهتری 
از مشکل دارند و می توانند راه حل های بهتری 
به دســت آورند، چون قدرت بیان مشکالت 
خود را دارند.]47[ یکی از مشکالتی که تاثیر 
باز دارنــده بــر کارآمدی نوجوانــان و جوانان 
دارد و از شکلگیری سالم هویت و شکوفایی 
اســتعدادها و قــوای فکری و عاطفــی آنان 
جلوگیــری می کند، مشــکل برقراری و حفظ 
ارتباطات اجتماعی است. آموزش مهارت ابراز 
وجود یا جرات ورزی که امروزه رواج بسیاری 
یافته اســت و برای افرادی که مشــکالتی در 
ابــراز وجود خــود در موقعیت های بین فردی 
دارنــد، مفید اســت. آمــوزش ابــراز وجود 
می تواند برای همه افراد مناســب باشــد.]48[ 
ابراز وجود به انسان احساس خودکارآمدی و 
کنترل درونی می بخشــد و این احساسات نیز 
در روابــط متقابل با دیگران، اعتماد به نفس و 
عزت نفــس را تقویت می کند.]49[  همچنین 
یکی دیگر از نتایج این پژوهش اثربخشی بودن 
آموزش ابــراز وجود بر افزایــش تمایزیافتگی 
دختــران در آســتانه ازدواج تحــت حمایت 
بهزیســتی بود. نتایــج حاصل از ایــن یافته با 
نتایج پژوهش های انجام شــده توســط جهان 
بخشی و کوشه،]30[ حامدی و همکاران،]31[ 
عاتم گیر عالم،]32[ حسن زاده و همکاران،]33[ 
آنیماساهو و الدنی،]34[ جنکینز،]35[ هپنر و 

همکاران]36[ و پلچ و پایکو]37[ همسو و هماهنگ است. در تبیین این 
یافته می توان گفت که هدف اصلی ابراز وجود رسیدن به درجه باالتری 
از خودمختاری اســت که پیش زمینه الزم برای رسیدن به سطح مناسب 
تمایزیافتگی می باشــد. کاســتنر و شــفر1999  معتقدند کــه گروه های 
درمانی مبتنی بر فنون عملی در نوجوانان باعث ایجاد تاثیر مثبتی در جو 
گروه شده، در گیر شدن افراد را در گروه افزایش می هد و باعث کاهش 
اجتناب از ســایر اعضای گــروه می گردد در نتیجه آمــوزش ابراز وجود 
می توانــد به عنوان یک روش گروه درمانی مبتنــی بر فنون عملی روش 
موثری باشد.]44[ از سوی دیگر، در تبیین اثربخشی آموزش ابراز وجود 
بر تمایز  یافتگی می توان به این نکته اشــاره کــرد که آموزش ابراز وجود 
می تواند این امکان را به افراد بدهد تا نقایص رفتار خود را که ناشــی از 
تمایزنایافتگی اســت تعدیل کنند. آموزش ابراز وجود باعث می شــود تا 
افراد در موقعیت های زندگی قاطعانه و جراتمندانه رفتار کنند. ابراز وجود 
بــه افراد کمک می کند تا روابط بین فردی خــود را تغییر دهند و کنترل 
بیشتری بر آن داشته باشند. به نظر می رسد آموزش ابراز وجود به افراد این 
توانایی را می دهد که بین احساس و عقل، صمیمیت و استقالل جداسازی 
نمایند. به افراد گروه نمونه به وضوع آموزش داده شد تا خودگویی های 
ناســازگارانه، تحریف های شناختی و تفســیر های ناروا را که از اطرافیان 
بازخــورد می گیرند، برطرف ســاخته و با اســتفاده از تکنیک های تغییر 
افکار منفی از طریق تغییر رفتار، چالش با افکار منفی و باید اندیشی ها، 
تعریف واژه ها به توانند افکار مناسب و منطقی را جایگزین کنند؛ بنابراین 
در جریان آموزش، این افراد تشویق شده اند تا افکار ناراحت کننده خود 
را مورد ســوال قــرار داده و افکار منطقی را برای مقابله با نشــخوار های 
فکری که ســبب آشفتگی جسمانی و روانی می شود، جایگزین نمایند. 
 کــه این امــر می توانددر افزایــش تمایزیافتگــی موثر بوده باشــد.]51[

 همچنین نتایج به دســت آمده از این پژوهش نشان داد که آموزش ابراز 
وجود عالوه بــر افزایــش تمایزیافتگی، باعث کاهــش واکنش پذیری 
عاطفــی و آمیختگی عاطفــی و جدایی عاطفــی و افزایش بعد جایگاه 
من،در دختران در آســتانه ازدواج تحت حمایت بهزیســتی شده است. 
نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج اسکیان]44[ همسو و هماهنگ 
اســت. یافته های این پژوهش با یافته های هپنر و همکاران]36[ همســو 
می باشــد. نتایج حاصل از پژوهش پلچ و پایکو]37[ نشان داده است که 
بین تمایز خود و عملکرد شــناختی نوجوانان ارتبــاط معنی داری وجود 
دارد، از آن جایــی که افراد با واکنش عاطفی بــاال می توانند در مواجهه 
با موقعیت ها از عملکرد شناختیشــان به خوبی اســتفاده کنند و قادر به 
انتخاب واکنش های سریع و موثر نیستند ابراز وجود این فرصت را فراهم 
می کند تــا نحوه برخورد مناســب و منطقی با یــک موقعیت را چندین 
بــار به طرق مختلف اجرا کنــد و در نهایت بهترین پاســخ را برگزیند. 
پلچ و پایکو]37[ معتقدند که مشــکالت اجتماعی و عاطفی بچه ها در 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی46

اینبخشی آموزش مهارت ابناز وجود بن خودکارآمدی و تمایپیافتگی دختنان در شنف ازدواج تحت حمایت بهپیستی

خانواده ها، ناشــی از تمایزیافتگی پایین و چیره بودن احساســات است. 
به اعتقاد اســکوورن و اشمیت]52[ افرادی که سطح هم میختگی باالیی 
دارند، احساسات غالب است و در مواجهه با موقعیت های مهم زندگیشان 
کمتر از تفکر منطقی اســتفاده می کنند. این افراد شــدیدا نیاز به کسب 
تایید افراد مهم زندگیشــان دارند بنابراین در صورت بروز فشــار روانی و 
مشکالت بین فردی بیشتر از افراد دیگر، مستعد مشکالت روان شناختی 
از جمله افســردگی هســتند. ابراز وجود می تواند با توسعه خزانه رفتاری 
در کاهش آن موثر باشــد. افــراد تمایز یافته از هویت شــخصی قوی و 
جایگاه من نیرومندی برخوردارند. در بسیاری از موارد برخوردار نبودن 
از جایگاه من مستحکم و یا هویت مستقل باعث احساس بی کفایتی فرد 
در مواجهه با موقعیت های گوناگون و در نتیجه اضطراب او می شــود و 
این چرخه همچنان ادامه دارد تــا کارکرد فرد به خاطر اضطراب کاهش 
یافته و در نتیجه منجر به احســاس بی کفایتی و نهایتا خودباوری ضعیف 
گردد.]6[ ابراز وجود باوجود این که یک روش گروهی اســت به فردیت 
توجه می کند، در نتیجه اعتماد به نفس افزایش می یابد واضطراب کاهش 
می یابــد. در مورد جایگاه من، ابراز وجود می تواند به عنوان ابزاری مفید 
برای داشــتن هویت مستقل به فرد کمک کند، چرا که افراد تمایزنایافته 
قســمت بیشــتر انرژیشــان را صرف تجربه، بیان و تشــدید عواطفشان 
می کنند و در روابط خود با دیگران، وابســته می شــوند که ممکن است 
به  نادیده گرفتن حقوق خود، از دست دادن هویت مستقل و مشکالت 
تصمیمگیری و اختالل در روابط زناشــویی در آینــده بیانجامد. گریز 
عاطفی می تواند خــود را به صورت فاصله گرفتــن فیزیکی از خانواده، 
موانع روانی مانند صحبت نکردن با یک عضو یا تعارضات حل نشــده 
با اعضای خانواده نشــان دهد. بوئن معتقد بود افراد پس از اخذ موضع 

شخصی و افزایش سطح تمایز  یافتگیشان بهتر 
اســت دوباره با خانواده اصلــی تماس برقرار 
کنند او برقراری تماس مجدد با خانواده اصلی 
را گام مهمــی برای کاهش اضطــراب باقی 
مانده مراجع در اثر گریز عاطفی می داند.]6[ 
در نتیجــه ابراز وجــود می تواند با ایفای نقش 
فــرد در حالت های مختلف اضطراب را برای 
 رویارویــی با خانــواده اصلــی کاهش دهد.

محدودیتهــا: منحصــر بــودن نمونــه 
پژوهــش به منطقه جغرافیایــی خاص، تعمیم 

نتایج را با احتیاط مواجه می سازد. 
پیشنهادها: آموزش این مهارت در دوران 
نوجوانی و جوانی به خصوص در سنین پایینتر 
 می تواند نقشی در ارتقاء خودکارآمدی داشته 
باشد. یکی از راه های پیشرفت جامعه، افزایش 
خودکارآمدی افراد و به ویژه نسل جوان است.  
با توجــه به تاثیر آمــوزش مهارت هــای ابراز 
وجود ، پیشنهاد می شــود بخشی از برنامه های 
 اداره بهزیستی و سازمان های مرتبط قرار گیرد. 
سپاسگزاری: این مقاله برگرفته از پایان نامه 
کارشناسی ارشــد می باشــد و به این وسیله از 
تمامــی شــرکت کنندگان در ایــن پژوهش و 
همچنین اداره بهزیســتی شهرســتان شــوش 

تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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