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Abstract 

Background & Objectives: Failure to use communication skills, such as self–esteem can create a sense of inadequacy and eliminate individuals' 

ability to succeed in social situations. Thus, the inability to express self in addition to reducing mental health increases social anxiety and leads 

to dissatisfaction in social interactions. Being expressive is an effective method to strengthen social communication and eliminate shyness 
problems. Shyness is a behavioral disability, and needs to be replaced by new social skills and behaviors. Failure to treat shyness could lead to 

mental disorders and declines health and life quality. Teaching self–expression skill could reduce the odds of success and social–academic 

growth and consequently shyness and behavioral incompatibility. The purpose of the assertiveness training is to increase the mental and practical 
skills concerning individuals' self–assertion behaviors; thus, this study aimed to investigate the effects of self–expression training on shyness 

and behavioral maladaptation in school students. 

Methods: This was a quasi–experimental research with a pretest–posttest and a control group design. Statistical population included all students 
in the academic year 2018–2019 in Rafsanjan City, Iran. Forty subjects (n=20 per experimental & control groups) were selected using purposive 

sampling method. The experimental group received 8 sessions of intervention. The control group received no training. The study subjects 
completed the Social Shyness Questionnaire and Bell's Social Adjustment Questionnaire before and after the intervention. The obtained data 

were analyzed using descriptive indicators, including mean and standard deviation, as well as Analysis of Covariance (ANCOVA) in SPSS. 

Results: The present study findings revealed that self–expression training reduced shyness and behavioral incompatibility in the investigated 
samples (p<0.001). 

Conclusion: Based on the current research findings, training reduced students' self–reported shyness and behavioral incompatibility values. 

Implementing assertiveness training significantly impacts participation in active and assertive learning and academic success. Adaptations are 
also psychosocial abilities for adaptive and effective behaviors that enable one to cope well with the challenges and the needs of daily living 

activities. According to the results of this study and considering the importance of self–expression in reducing harm and improving behaviors 

and relationships through shyness reduction, paying attention to the expression of individuals and the related components and nurturing them is 

of great importance. 

Keywords: Expression training, Shyness, Behavioral maladaptation. 
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  .۸۸(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹خرداد  برخط انتشار   

 آموزان دختر رویی و ناسازگاری رفتاری دانشبررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر کم

 مقطع متوسطه

 ۲، احمد رضوان1آباد، فهیمه رضوانی عبدل1سحر سعیدی اصل*

 سندگانینو حاتیتوض
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( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 یاثربخشمنظور بررسی شود. این تحقیق بهدهد و موجب کاهش عملکرد تحصیلی میتأثیر قرار میآموزان را تحتو ناسازگاری تمام ابعاد رفتاری دانش روییکم زمینه و هدف:
 کرمان انجام شد. مدارس شهر آموزاندانش رفتاری ناسازگاری و روییکم بر وجود ابراز آموزش

آموزان دختر مقطع متوسطٔه دورٔه اول شهر رفسنجان در  آماری را تمامی دانش ٔآزمون با گروه گواه بود. جامعهپس-آزمونپیش آزمایشی از نوعروش این تحقیق نیمه بررسی:روش
هشت جلسه آموزش . شدند انتخاب( گواه روهگ نفر بیستو  آزمایش گروه نفر بیستنفر ) چهل مند تعدادهدفبا استفاده از روش تشکیل دادند.  1۳۹۷-۹۸سال تحصیلی 

، قبل و بعد از مداخله پاسخ بل اجتماعی و سازگاری سموعی روییکمهای ها به پرسشنامهگونه آموزشی دریافت نکرد. آزمودنیمداخله بر گروه آزمایشی انجام شد. گروه گواه هیچ
تحلیل شد. همچنین سطح  SPSSافزار ها در نرمگین، انحراف معیار، تحلیل کوواریانس و تفاوت میانگینهای توصیفی میانها با استفاده از شاخصآزمودنی نمراتدادند. 

 شد.در نظر گرفته  ۰٫۰۵معناداری 
 (.>۰٫۰۰1pشود )آموزان میرفتاری دانش رویی و ناسازگاریکم یج نشان داد که آموزش ابراز وجود موجب کاهشنتا ها:یافته

 مدارس مشاوران و شناسانروان شودمی آموزان، پیشنهادرویی و ناسازگاری رفتاری دانشبر اثربخشی آموزش ابراز وجود بر کمهای این پژوهش مبنیبراساس یافته گیری:نتیجه

 .کنند اعمال ابراز وجود تقویت درجهت را هاییآموزش
 رفتاری. رویی، ناسازگاریکم آموزش ابراز وجود، کلیدواژها:
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۲ 

 مقدمه ۱
های بسیار مهم زندگی اجتماعی برقراری ارتباط از مسائل و دغدغه

خصوص در اجتماعی و بهاست؛ به این معنا که فرد بتواند در محیط 
عنوان فردی از اجتماع رابطه بسازد و خود را ابراز کند. ناتوانی مدرسه به

 تواندوجود، می ابراز ازجمله ارتباطی هایمهارت از در استفاده

را  افراد ناتوانی و آورد وجودبه فرد در را نداشتناحساس شایستگی
داشته باشد؛ بنابراین در بر  اجتماعی هایموقعیت در موفقیت برای

 اضطراب روان، سالمت کاهش برعالوه ابراز وجود در ناتوانی

 احساس دیگران کنار در بودن از فرد و دهدمی را افزایش اجتماعی

وجود، منجربه رفتارهای  ابراز در نداشتن(. توانایی1کند )نمی شادی
 شود.تنفرآمیز و خشم و درنتیجه کاهش عملکرد اجتماعی در فرد می

 هایخواهش رد خود و واقعی احساسات ابراز به قادر افراد این

 مشکالت نیز و نیستند خود حقوق از دفاع نامعقول دیگران و

 شانزندگی برای ریزی درستبرنامه شود درمی باعث هافردی آنبین

روشی مؤثر جهت تقویت ارتباطات  ناتوان باشند. ابرازوجودکردن،
گونه رفتارها موجب برقراری روابط صمیمانه با این .اجتماعی است

شیؤه منطقی و ها و تفکرات بهدیگران و ابراز تمایالت و درخواست
 نگرش، افکار، بودنمعنای یکسانبه شود. ابراز وجودبدون استرس می

(. ۲)نشدن حق دیگران است شرط تضییعبه ما و دیگران، هایدیدگاه
 رفتارهای عملی و ذهنی  ٔگنجینه افزایش وجود، ابراز آموزش هدف

 جلسات طی آموزان است. آموزشگردر دانش شایسته وجود ابراز

شایسته با  و مناسب برخورد که کندمی آموزان کمکبه دانش آموزشی
 با مؤثرتر ارتباط نیز و زندگی متعدد هایموقعیت و مختلف مسائل

 نتیجٔه از یترضا و خشنودی باشند؛ همچنین احساس داشته محیط

اخذ  احتمال آوردمی فراهم که تمهیداتی با و بیشتر کرده را کار
افراد  و دهدمی افزایش هاآن برای را اجتماعی هایمحیط از تقویت

 .(۳)کنند می تجربه روز طول در را و نشاط بیشتری شادابی احساس
که با  بودهحاوی اصولی  وها آموزش ابراز وجود است یکی از روش

منفی دارد.   ٔهای روانی رابطهرویی و بسیاری از ناراحتیسازگاری و کم
-توان با آموزش این مهارت امکان موفقیت و رشد اجتماعیمی

(. ۴) را کاهش دادرفتاری سازگاری نارویی و تبع آن کمتحصیلی و به
بردن آن بوده که یادگرفتنی است و برای ازبینرفتاری  ، ناتوانیروییکم

ها و رفتارهای جدید اجتماعی جایگزین شود. در صورت باید مهارت
های روانی و کاهش سالمت و رویی، فرد دچار اختاللنشدن کمدرمان

 تعیین  ٔ باک، در پژوهشی به مطالعهبی (.۵)شود کیفیت زندگی می
 پرداخت. رویی پرستارانکم اثربخشی آموزش ابراز وجود در درمان

رویی پرستاران مؤثر نتایج نشان داد که آموزش ابراز وجود در درمان کم
؛ لذا ناتوانی در ابراز دشورویی پرستاران میبوده و باعث کاهش کم

، سازگاری(. ۶دهد )های برقراری ارتباط را کاهش میوجود، مهارت
یجاد همانندسازی است معنای ارتباط فرد با محیط اطراف خود و ابه

های و اهداف فرد در قالب که در آن حقوق دیگران باید رعایت شود
، روابط اجتماعی یسازگار(. در ۷شود )اجتماعی و فرهنگی تعریف می

ای است که رضایت طرفین در برقراری گونهها و نهادها بهافراد با گروه
های ارتمهو حفظ این ارتباط نقش بسیار مهمی دارد. یادگیری 

شود و ناتوانی افراد میمتقابل  روابط سبب تقویت و بهبوداجتماعی 

برای یادگیری این مهارت، موجب آسیب در سایر ابعاد رشدی فرد 
تنها در مواجهه با مشکالت نه ،افراد دارای ابراز وجود مناسبگردد. می

 آمیزیتجهت رفتار موفقزا رویارویی بهتری دارند، بلکه بهو عوامل تنش
از خود داشته و  یتردر برخورد با این عوامل، ارزیابی شناختی مثبت

و دارای  کنندها و عواطف مثبت را نیز تجربه میتبع آن هیجانبه
تواند ابراز وجود می های آموزش(. برنامه۸سازگاری بیشتری هستند )

ها بتوانند که آنطوریآموزان را افزایش دهد؛ بهورزی دانشجرئت
ابراز  فردی بهتری ایجاد کنند.های خود را تغییر داده و روابط بیندگاهدی

ها و عقاید و حق خود بدون توانایی بیان و ابراز خواستهشامل وجود 
صورت ارتباطی صادقانه (. این ابراز به۹تجاوز به حقوق دیگران است )

ی گردد. ناتوانمستقیم و باز بوده که موجب رشد و ارتقای شخصی می و
ها احترام شود آننفس را کاهش داده و باعث میدر ابراز وجود اعتمادبه

ساالن و دوستان خود را نداشته باشند؛ اما درمقابل داشتن این هم
دهد تا مهارت، فرصت ایجاد رابطٔه دوستانه را با دیگران افزایش می

های روزمرٔه زندگی خود احساس بهتر و کنترل بیشتری روی موقعیت
گیری را افزایش داده و این امر همچنین توانایی تصمیم ه باشند؛داشت

 (.1۰) دهایی را در زندگی بیشتر خواهد کراحتمال دستیابی به موقعیت
های آموزان در محیطگیر بسیاری از دانشیکی از مشکالتی که گریبان

عنوان فردی مهم شود نداشتن توانایی ابراز خود بهمختلف جمعی می
تواند در بسیاری از مواقع باعث ایجاد خطر است؛ این امر می در جامعه

و تهدید برای فرد شود؛ لذا برای رفع این معضل نیاز به آموزش ابراز 
توان با ترتیب میرسد. بدیننظر میوجود در این حیطٔه سنی ضروری به

و خالقیت را  آموزش ابراز وجود امکان موفقیت و رشد اجتماعی
و نشاط و  آموزانیجه سالمت روح و روان دانشدرنتافزایش داده و 

ها را تضمین کرد؛ اما باوجود اهمیت و ضرورت انکارناپذیر شادی آن
رویی و ناسازگاری تحقیقات کمتری مسئلٔه ابراز وجود و تأثیر آن بر کم

در این زمینه صورت گرفته است؛ بنابراین باتوجه به مطالب ذکرشده 
ق بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر هدف از انجام این تحقی

 آموزان بود.رویی و ناسازگاری رفتاری دانشکم

 بررسیروش 2
-آزمونیشپتجربی( نیمه) یشیآزماروش این پژوهش از نوع نیمه

آموزان دختر  آماری را تمامی دانش ٔبا گروه گواه بود. جامعه آزمونپس
 1۳۹۷-۹۸مقطع متوسطٔه دورٔه اول شهر رفسنجان در سال تحصیلی 

وپرورش شهر رفسنجان تشکیل دادند. در این پژوهش به آموزش
آموزان ارجاع مراجعه و مجوزهای الزم گرفته شد؛ سپس، از بین دانش

دلیل مشکالت تحصیلی، چهل نفر اداره به شده به مرکز مشاورٔهداده
 بیشتر  ٔ و داشتن نمره ۰٫۹۵و توان آزمون  ۰٫۰۵باتوجه به سطح آلفای 

مند گیری هدفنیز براساس نمونه و رفتاری سازگاریو نارویی کمدر 
و گواه )هر گروه آموزش  دو گروهصورت تصادفی در و بهشده انتخاب 

 آزمونآزمون و پسبا اجرای پیشها بیست نفر( گمارده شدند. گروه
گروه آزمایش آموزش ابراز وجود را دریافت  .ندقرار گرفت تحت آزمون

های ورود به . معیارآزمون از هر دو گروه گرفته شددر انتها پسکرد. 
رویی سموعی، کسب پژوهش شامل گرفتن نمرٔه بیشتر در مقیاس کم
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۳ 

و توانایی شرکت در نمرٔه کم در مقیاس سازگاری بل، اعالم رضایت 
نداشتن و های خروج از پژوهش نیز تمایلبود. مالک جلسات آموزشی

آموزش جلسه در جلسات آموزشی در نظر گرفته شد. غیبت بیش از یک
و براساس کتاب  دقیقه ۹۰مدت جلسه و به هشتابراز وجود در طی 

 شد آموزش داده های زندگی توسط محقق اول پژوهشآموزشی مهارت
آزمون و درمانی دریافت نکرد و فقط پیش هیچ برنامٔه گواهگروه . (11)

جلسات آموزش ابراز وجود  خالصٔه .گرفته شد این گروهآزمون از پس
 بیان شده است. 1در جدول 

 جود جلسات آموزش ابراز و. خالصٔه1جدول 

 جلسه
محتوای آموزش 

 )هدف(
 تکلیف شیؤه درمان

بیان مقررات گروهی و و  کردن و راهنمایی فردیآماده برقراری ارتباط اول
 .اهداف تشکیل آن

------ 

 ارائٔه دانش دوم
ارتباطی )منفعالنه، پرخاشگرانه،  یهاسبکمعرفی 

افراد در هریک از این  هاییژگیو  ٔمندانه و ارائهتئجر
 (.هاسبک

 .ارتباطی یهاایفای نقش در سبکتمرین 

 های رفتاریمهارت سوم

گفتن توأم با ابراز آموزش سخن، ابراز وجود و ارتباط کالمی
بیان درخواست ، در ابرازکردن احساسات مهارت، وجود

پرسیدن احساس طرف مقابل درقبال ، بعد از بیان احساس
 .درخواست شما

گفتن توأم با ابراز الگویی برای سخن ارائٔه
 د.وجو

مندانه و توأم با ابراز تئآموزش عناصر اصلی زبان تن جر های ارتباطیمهارت چهارم
 .وجود

تمرین رفتارهای ، اجرای نمایش
)تماس چشم، حالت چهره،  یرکالمیغ

 (.لبخند، وضعیت بدنی، تن صدا

م با أکردن توتمرین بررسی درخواست .با ابراز وجود کردندرخواست گیچگون های کالمیمهارت پنجم
 .ابراز وجود

 .بله گفتنو  تمرین روی نه .با ابراز وجود گفتننه  گیچگون های نه گفتنمهارت ششم

 های رفتاریمهارت هفتم
های صحیح روشو  های کنارآمدن با انتقادآموزش روش

 آن.
تمرین روی برخورد مناسب و مؤثر با 

 اد.انتق

 از گذشته. خاص یموقعیت کردنبازینقش عوامل شناختی هشتم
در اثر شرکت در  هایتشرح موفق

 .آموزش ابراز وجود یهاگروه

 کار رفت.ابزارهای ذیل در این مطالعه به
توسط سموعی  پرسشنامهاین  (:1۳۸۲رویی سموعی )مقیاس کم-

هرگز،  گزینٔه پنجنامه اسخماده است. در پ ۴۴که دارای  شد یمتنظ
ذکر . الزم بهوجود داردندرت، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و همیشه هب

 به پرسشنامٔه یسنجبعد از بررسی کیفیت روان یسؤال۵۲است فرم 
برای سؤاالت با محتوای مثبت  یگذارنمره  ٔنحوه .دشتبدیل  یسؤال۴۴

با محتوی منفی برعکس )از چهار  )از صفر به چهار( و برای سؤاالت
دقیق سؤاالت،  گویان باید ضمن مطالعٔهشود. پاسخبه صفر( انجام می

روانی انتخاب کنند که سنخیت بیشتری را با حاالت روحیرا ای گزینه
هر  همبستگی بین نمرٔه محاسبٔه و همسانی درونی سؤاالت .ها داردآن

 تمامینشان داد که بین  مرحله ینکل پرسشنامه در ا سؤال و نمرٔه
 وجود دارد. داراکل پرسشنامه، همبستگی مثبت و معن ٔهسؤاالت و نمر

 ۰٫۸۶نباخ، برای دانشجویان دختر وپایایی پرسشنامه ازطریق آلفای کر
 ۰٫۸۳و برای کل جمعیت دانشجویان  ۰٫۸و برای دانشجویان پسر 

 ۰٫۷کردن )زوج، فرد( نیمهروش دو. پایایی پرسشنامه بهدست آمدبه
دار بوده است. پایایی از نوع امعن p<۰٫۰۰1محاسبه شد که در سطح 

و  ۰٫۹۷هفته  سهزمانی  بازآزمایی، با اجرای مجدد پرسشنامه به فاصلٔه
 (.1۲) شددار محاسبه امعن p<۰٫۰۰1در سطح 

 ( ساخته1۳) بل توسط مقیاس این (:۲۰۰۰بل ) مقیاس سازگاری-

 سازگاری شغلی، سازگاری خانه، در سازگاری مؤلفٔه پنج دارای و شد

 1۶۰آزمون است.  رفتاری سازگاری عاطفی و سازگاری تندرستی،

. شودمی گذارینمره صفر( و یکخیر ) و بلی صورتکه به دارد سؤال
، ۴های بوده که سؤال سؤال ۳۲ رفتاری دارای سازگاری مقیاسخرده

1۵ ،1۷ ،۲1 ،۲۹ ،۳۲ ،۵۰ ،۵۲ ،۵۹ ،۷۲ ،۷۷ ،۷۸ ،۹۹ ،1۰۷ ،
، ۳۷، ۸های لؤاسپاسخ بلی و  1۵۴و  1۴۴، 1۳۸، 1۳۲، 1۲۴، 11۹

پاسخ خیر  1۵۸و  1۴۸، 1۲۸، 11۴، 1۰۲، ۹۴، ۸۳، ۶۸، ۶۳، ۴۴
و نمرٔه کمتر  است بیشتر رفتاری نشانگر سازگاری بیشتر نمرٔه است.

پژوهش بل به کمک تحلیل  درکند. رفتاری بیشتر را بیان میناسازگاری 
عاملی مقیاس را تأیید کرد و جهت بررسی پایایی  ۵عاملی ساختار 

یاس مقکل  برای مقیاس به کمک محاسبٔه ضریب آلفای کرونباخ
، ۰٫۷۹، سازگاری شغلی ۰٫۸۷سازگاری در خانه  مقیاسخرده و۰٫۸۸

و سازگاری رفتاری  ۰٫۸۰ اطفیع ، سازگاری۰٫۹۲سازگاری تندرستی 
 .است کرده ایران هنجاریابی در را آزمون (. دالور این1۳بود ) ۰٫۷۷

 روش به نمرات کل و پرسشنامه هایاز قسمت یک هر اعتبار ضرایب

براون -اسپیرمن فرمول از استفاده و زوج و فرد همبستگی موارد
 این اعتبارضریب  . است بوده ۰٫۹۴و  ۰٫۸۲، ۰٫۸۸، ۰٫۹1، ۰٫۸1

 تهران پسر و دختر 1۰۵روی  بازآزمایی شیوه از استفاده با پرسشنامه
 (.1۴) است شده گزارش درصد۹۷
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۴ 

 و انحرافدر دو بخش توصیفی )میانگین  ی پژوهش حاضر،هاداده
آزمون( و استنباطی ارزیابی شد. پس آزمون ومعیار در مرحلٔه پیش

های آموزشی از روش تحلیل کوواریانس در روش تأثیرمنظور بررسی به
ها و همچنین برای رعایت و تفاوت میانگین α=۰٫۰۵سطح معناداری 

ها ها نظیر همسانی شیب خطوط رگرسیون و نرمالیتی دادهفرضپیش
 استفاده شد. SPSSویلک در نرم افزار -از آزمون لوین و آزمون شاپیرو

 هایافته ۳

کننده در پژوهش، در وط به افراد شرکتبراساس نتایج توصیفی مرب
آموز دارای درصد دختران دانش۳۵آموز یا گروه آزمایش هفت دانش

درصد ۴۰آموز یا سال سن و در پایٔه تحصیلی هفتم و هشت دانش 1۳
آموز یا سال سن و در پایٔه تحصیلی هشتم و پنج دانش 1۴ها دارای آن

 تحصیلی نهم بودند؛ سال سن و در پایٔه 1۵ها دارای درصد آن۲۵
درصد دختران ۴۰آموز یا طور در گروه گواه هشت دانشهمین
آموز یا سال سن در پایٔه تحصیلی هفتم و هفت دانش 1۳آموز با دانش

آموز سال سن در پایٔه تحصیلی هشتم و پنج دانش 1۴ها با درصد آن۳۵
 تند. سال سن در پایٔه تحصیلی نهم قرار داش 1۵ها با درصد آن۲۵یا 

 فرضشیپبررسی  کوواریانس و جهت قبل از انجام آزمون تحلیل
-شده، از آزمون شاپیروپژوهشبودن توزیع نمرات در متغیرهای نرمال

ویلک استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که توزیع نمرات برای هر 
شده نرمال است. نتایج آزمون لوین برای تساوی خطای یبررسدو متغیر 
ها فرض برابری واریانسرویی نشان داد که پیشها در متغیر کمواریانس
همراه مربوط به متغیرهای پژوهش به توصیفی اطالعات. شودتأیید می

 .ارائه شده است ۲نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 

 همراه نتایج تحلیل کوواریانسمتغیرهای تحقیق بههای توصیفی دو گروه آزمایش و گواه برحسب . اطالعات و شاخص۲جدول 

 Fمقدار  آزمونپس آزمونپیش هاگروه حیطه
مقدار 
 احتمال

 اندازٔه اثر

 میانگین  
انحراف 

    انحراف معیار میانگین معیار

 روییکم
 ۳٫۸1 ۲1٫۵۵ ۳٫1۰ ۲۹٫۰۲ آزمایش

۲۲٫۷۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۲ 
 ۳٫۹۲ ۲۸٫۵۵ ۳٫1۲ ۲۹٫۰۸ گواه

 ناسازگاری رفتاری
 ۵٫۵۷ ۹۵٫۶۰ ۵٫۲۹ ۸1٫۲۰ آزمایش

 ۵٫۹1 ۸۲٫۲۶ ۵٫۹1 ۸۲٫۲۳ گواه ۰٫۶۴ <۰٫۰۰1 ۲۹٫11

آمده دسترویی و مقدار احتمال بهدر متغیر کم ۲نتایج جدول 
(۰٫۰۰1>pنشان داد که آموزش ابراز وجود ) دارد.  تأثیر روییکم بر

آمده دستهمچنین در متغیر ناسازگاری رفتاری و مقدار احتمال به
(۰٫۰۰1>pمشخص کرد که آموزش ابراز وجود ) ناسازگاری رفتاری بر 

  .است دارای تأثیر

 بحث 4
رویی و این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر کم

نشان داد که آموزش  آموزان انجام گرفت. نتایجناسازگاری رفتاری دانش
ها با نتایج سایر ین یافتهادهد. را کاهش می روییابراز وجود کم

 عنوانبه را ( همخوان است. آموزش ابراز وجود۶،1۵تحقیقات )
 یادگیری، سطح ارتقای و فکری هایسازگاری تقویت برای ایوسیله

 هایشان،تواناییبراساس  آموزاندانش بندیگروه برای جایگزینی
 برای هاآن کردنآماده و مختلف نژادهای روابط بهبود برای ایسیلهو

 یعنی وجود ابراز (.1۵کنند )می تعریف گروهی فعالیت در نقش ایفای
 دیگران عقیدٔه و حق به اینکه بدون خود عقیدٔه و حق از کردنحمایت
موجب برقراری ارتباط با دیگران  مناسب ناتوانی در ابراز .شود تجاوزی

توان ها میبنابراین در تبیین این یافته (؛۲شود )توأم با اضطراب می
یادگیری فعال و در گفت که استفاده از آموزش ابراز وجود در مشارکت 

بنابراین ؛ مندانه و درنتیجه موفقیت تحصیلی نقش مهمی داردجرئت
های آموزان را در فعالیتکه آموزش ابراز وجود نقش دانشجاازآن

نتایج  رویی مؤثر باشد. همچنینتواند در کممی دهد،افزایش میگروهی 
را کاهش  ناسازگاری رفتاری تحقیق نشان داد که آموزش ابراز وجود

است.  همخوان( 1۶ین یافته با نتایج پژوهشی دیگر ). ادهدمی
و  انطباقی رفتارهای برای اجتماعی-روانیهای توانایی بر سازگاری

و  هاچالش با یازد تا برخورد مناسبسمی قادر را فرد که است مؤثری
سازگاری به رفتارهای باشد.  داشته روزمره زندگی مقتضیات

شود؛ رفتارهایی که شخص شده و مقبول جامعه اطالق میآموخته
های به بروز پاسخ وارتباط متقابل برقرار کند  ینوعتواند با دیگران بهمی

فرایندی  رفتاریسازگاری نجامد. ا های منفیمثبت و پرهیز از پاسخ
سازد تا رفتار دیگران را درک و که کودکان و نوجوانان را قادر می است
 یشو تعامالت اجتماعی خو کردهرفتار خود را کنترل  و بینی کنندپیش

نمایند که این فرآیندها نیز ازطریق جلسات آموزشی ابراز وجود  را تنظیم
موجب آن فرد فرآیندی است که به شدن،(. اجتماعی۲شود )میسر می

تدریج خود را عضو جامعه دهد و بهخود را با محیط اجتماعی وفق می
آموزد و نیز بیند و قوانین شرکت در آن را میو از اعضای مؤثر آن می

ها و سازگاری (؛ بنابراین شایستگی اجتماعی،1۵گیرد )کار میبه
است که افراد جهت عاطفی و نیز شناختی  های اجتماعی ورفتار

( در 1۵آمیز نیاز دارند. آوشار و آلکایا )سازگاری اجتماعی موفقیت
آموزان شدن دانشپژوهش خود بر تأثیر آموزش ابراز وجود در اجتماعی

( در پژوهش 1۶دبستانی تأکید کردند. همچنین گولتکین و همکاران )
ی نشان رویی را در روابط اجتماعشدن و کاهش کمای اجتماعیتازه

تأثیر ارتباط با دیگران و توانایی بیان عقاید دادند. رفتار اجتماعی تحت
توان نتیجه بنابراین می شود؛است که در آموزش ابراز وجود دیده می

گرفت که ابراز وجود ناسازگاری رفتاری را کاهش و سازگاری اجتماعی 
لی از  حاضر خا ٔ مانند هر پژوهشی، مطالعه دهد؛ امارا افزایش می
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۵ 

آموزان شهر دانشآماری در پژوهش حاضر   ٔ جامعهمحدودیت نبود. 
  ٔلذا در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد. ممکن است نحوه رفسنجان بودند؛

آموزش توسط محقق کامل و دقیق انجام نشده و بر نتایج تأثیر منفی 
امکان  آزمون، سؤاالتدهی دربارٔه گذاشته باشد. باتوجه به خودگزارش

دارد افراد خود را بهتر یا بدتر جلوه داده و این بر نتایج نهایی تأثیر 
آموزان از آموزش ابراز وجود با گذاشته باشد. ممکن است درک دانش

ها تأثیر متفاوتی گذاشته یکدیگر متفاوت بوده و درنتیجه بر عملکرد آن
یا  افتهیساختارشود ابزارهای دیگری مانند مصاحبٔه باشد. پیشنهاد می

کمتر برای بررسی متغیرها استفاده  سؤاالتو با  ترکوتاهی هاآزمون
 بر آموزش ابراز وجود های این تحقیق،شود. همچنین باتوجه به یافته

منظور کاهش شود بهبنابراین توصیه می تأثیر مثبت دارد؛ روییکم
با افزایش تا  آموزان آموزش ابراز وجود داده شودبه دانش رویی،کم
 عملکرد های آموزشی،ها در مشارکت در کالس و فعالیتانایی آنتو

آموزان به دانش شان بهبود یابد. همچنین با آموزش ابراز وجودتحصیلی
های رفتاری، بتوان با افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش ناسازگاری

 ها را تقویت کرد.ارتباط بین آن

 گیرینتیجه ۵
وزش ابراز وجود موجب کاهش که آم داد نشان پژوهش این نتایج

شود. باتوجه به نتایج این آموزان میرویی و افزایش سازگاری دانشکم
ها و بهبود رفتارها پژوهش و نظر به اهمیت ابراز وجود در کاهش آسیب

رویی، توجه به ابراز وجود افراد و و روابط ازطریق کاستن کم
اری برخوردار ها از اهمیت و ضرورت بسیهایش و پرورش آنمؤلفه

  ٔ های مناسب در حیطهتواند راهگشای روشاست. این مطالعه می
های  برنامه ٔرویی و ناسازگاری و ارائهاز کمهای روانی ناشیآسیب

آموزان باشد. همچنین این پیشگیرانه و مرتبط با ابراز وجود در دانش

هبود منظور بهایی بهتواند گامی درجهت تشخیص و آموزشها مییافته
های اجتماعی و رفتاری رویی و ناسازگاریآموزان در کممشکالت دانش

 باشد. 

 تشکر و قدردانی 6
وپرورش رفسنجان و همکاری مقالٔه حاضر با مجوز ادارٔه آموزش

 کسانی تمامی مسئوالن محترم مرکز مشاورٔه این اداره انجام شد؛ لذا از

 .شودمی سپاسگزاریکردند،  یاری را ما پژوهش این اجرای در که

 هابیانیه 7
 : کنندگاناز شرکت تنامهیو رضا یاخالق هیدییتأ

. تمامی 1شرح ذیل بود: مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به
صورت شفاهی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کرده کنندگان بهشرکت

ها داده . این اطمینان به آزمودنی۲و در صورت تمایل مشارکت کردند؛ 
منظور رعایت تمامی اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند و بهشد که 

 ها ثبت نشد.حریم خصوصی آن
 :منافع تزاحم

 گونه تعارض منافع وجود ندارد.دارند هیچنویسندگان اعالم می
 ی:منابع مال

 سازمانی انجام شده است. این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ
 :سندگانیمشارکت نو

له را ئنویسنده اول مباحث نظری و پیشینه پژوهش را بررسی و بیان مس
دوم کار تدوین و نگارش روش پژوهش و بحث  تنظیم نمود، نویسندٔه

های پژوهش را آنالیز و انجام داد و نویسنده سوم دادهو نتیجه گیری را 
 تفسیر نمود.
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