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مقاله پژوهشي 

بررسي تاثير آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعيت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

٤، دکتر علي رشيدي٣، ليال آليلو٢، روح انگيز نوروزي نيا١دکتر محمد صاحب الزماني

7/88/ 18: تاریخ پذیرش28/3/88: تاریخ دریافت

چكيده
، ياد دادن هنر ارتباط ابراز وجودآموزشازهدف . توان آن را ايجاد يا بهبود بخشيدن فردي است که ميابراز وجود يک جنبه از ارتباط بي:زمينه و هدفپيش 

آموزان هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعيت دانش. عميق با ديگران، برخورد جدي با کار و زندگي و تسلط بر خويش است

.ددختر مقطع متوسطه بو

در مرحله اول، اطالعـات مربـوط بـه    . ه استنفري انجام گرفت٢٥گروه ) کالس(دو مشتمل بردانش آموز ٥٠اين مطالعه نيمه تجربي روي :مواد و روش كار

. داده شد،جودسپس به هر دو گروه آموزش ابرازو. جمع آوري شدنامهپرسشمشخصات فردي و ميزان عزت نفس و قاطعيت واحدهاي مورد پژوهش به وسيله 

.مرحله دوم پژوهش يک جلسه پس از آخرين جلسه آموزش ابرازوجود، انجام شد و ارزيابي مجدد صورت گرفت

داري وجود نتايج نشان داد بين ميانگين امتيازات کسب شده عزت نفس و قاطعيت واحدهاي مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش اختالف آماري معني:هايافته

).p=0.000(باشد زوجي نيز نشان دهنده افزايش ميزان عزت نفس و قاطعيت هر دو گروه بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش ميtآماري آزمون . دارد

.گرددآموزش ابرازوجود، منجر به افزايش ميزان عزت نفس و قاطعيت در دانش آموزان مي:بحث و نتيجه گيري

س، قاطعيتآموزش ابرازوجود، عزت نف:هاكليد واژه

١٣٨٩بهار ،٤٨-٥٣ص اول، مجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يکم، شماره

٠٩١٢٥٦٠٣٩٨٠: تهران، خيابان شريعتي، خيابان خاقاني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشکي تهران، تلفن: آدرس مکاتبه

Email: norouzinia@gmail.com

ي، دانشگاه آزاد تهران واحد پزشکآموزشیت يريار مدياستاد١
)نويسنده مسئول(يزش پرستارارشد آمويکارشناسترم آخريدانشجو٢
هيدانشگاه آزاد اروميئت علمي، عضو هيکارشناس ارشد آموزش پرستار٣
، دانشگاه علوم پزشکی اروميهيپزشکياطالع رسانارياستاد٤

مقدمه
يکي از مشکالتي که تاثير بازدارنده بر کارآمدي نوجوانان دارد 

و از شکل گيري سالم هويت و شکوفايي استعدادها و قواي فکـري  

کند، مشکل برقراري و حفظ ارتباطات و عاطفي آنان جلوگيري مي

رديفابراز نکردن خود و عدم توجه به حقوق ). ۱(اجتماعي است 

، انسـان را گرفتـار   در تعامالت فـي مـابين  و نشان ندادن قاطعيت

. کنـد هاي جسمي و رواني و روابـط اجتمـاعي ناسـالم مـي    بيماري

ها و رفتارهاي منحرف، خصوصـا در نوجوانـان   بسياري از بزهکاري

در جـاي  " نه گفـتن "آيد که نوجوان قدرت به اين دليل بوجود مي

).۲(د نمناسب را ندار

هـاي  مهـارت اين وجـه از آموزي يا به عبارتي آموزشجرات 

اجتماعي، رويکردي رفتاري است که امروزه رواج بسـياري يافتـه   

در خودبراي افرادي که مشکالتي در ابراز وجوداست و مخصوصاٌ

ولـي بـا ايـن وجـود،     . هاي بين فردي دارند، مفيـد اسـت  موقعيت

زيـرا  ؛ناسـب باشـد  تواند براي همه افـراد م آموزش ابراز وجود مي

هـاي معينـي مشـکل    ، در موقعيـت خـود همه افراد در ابراز وجود

ابراز وجود به انسان احسـاس خودکارآمـدي و کنتـرل    ). ۳(دارند 

بخشد و اين احساسات نيز در روابط متقابل با ديگـران،  دروني مي

از طرف ). ۴(کند اعتماد به نفس و عزت نفس ما را تقويت مي
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۸۹، بهار ۱، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه
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مام طبقات و درجات انسان در تياساسياز نيازهاييکديگر،

از عـزت نفـس اسـت    ي، نياز به داشتن ميزان معينيو اخالقيعلم

امـر  "ک يعزت نفس را به عنوان ) ۲۰۰۰(١نگيو فانيمک ک). ۵(

ف ياست، توصيضروريروانيبقايکه برايامولفه،يجانيه٢"الزم

و ارزش خـود يبـدون مقـدار  "دارنـد کـه   يآنان اظهار مـ . کرده اند

شـوند،  مـي کـه بـرآورده ن  ياساسـ يازهـا ياز نياريآن بسدنبالهب

يريـ م گيقدرت تصم). ۶(ار دردناک باشد يبسممکن است،يزندگ

ت، سـالمت فکـر و بهداشـت روان، رابطـه     يو خالقيو ابتکار، نوآور

عـــزت نفـــس و احســـاس يزان و چگـــونگيـــبـــا ميميمســـتق

ويليشـرفت تحصـ  يعزت نفس بـا پ ). ۷(فرد دارد يخودارزشمند

د عزت يشرفت بايش پيافزاين برايدارد، بنابرايارتباط مثبتيعلم

يافت که دانـش آمـوزان دارا  يت دريکوپراسم). ۸(نفس را باال برد 

دهند و ميد از خود نشان يافسرده و نااميرين، تصوييعزت نفس پا

که دانش آموزان يدر حال. ه بماننديل دارند در حاشيدر مدرسه تما

ق يـ ل بـه توف يکنند و تمامي، فعالند و ابراز وجود با عزت نفس باال

برندميرنج از اضطراب ترگروه دوم کم. دارنديو اجتماعيليتحص

و دو يعين حال ارتباطات قطعدر). ۹(و به ادراکشان اعتماد دارند 

رسـد  ميبه نظر ). ۱۰(جانبه بين قاطعيت و عزت نفس وجود دارد 

س، اعتماد به نفـس، ارتباطـات   که قاطعيت، سبب افزايش عزت نف

). ۱۱(شـود  مـي ي، کامل شدن شخصيت، و کنترل درونيبين فرد

ارتباطات دريبرابر،رفتار قاطع: نديگومي) ۲۰۰۱(و امونز يآلبرت

سازد طبق عالئق خود عمل ميبخشد، ما را قادر ميرا ارتقا يانسان

، ميکنـ يسـتادگ يخـود بـدون اضـطراب ا   يهاخواستهيم، برايکن

خود بدون يم و از حقوق شخصياحساسات صادقانه خود را ابراز کن

که با جرات يفرد). ۶(م يگران استفاده کنيده گرفتن حقوق ديناد

تواند ارتباط نزديک با ديگـران برقـرار کنـد، خـودش را از     مياست 

از نيازها و افکـار  ياستفاده ديگران دور نگهدارد و دامنه وسيعسوء

آنکه احساس گناه و اضطراب کند و يابراز نمايد، برا يمثبت و منف

آمـوزش ابـراز وجـود يـک شـيوه      . يا به حقوق ديگران لطمه بزنـد 

روابـط  يبهبود اثـر بخشـ  يمداخله ساخت يافته است که از آن برا

ن است يهدف آموزش ابراز وجود ا). ۱۲(شود مياستفاده ياجتماع

ر دهنـد،  ييـ خـود تغ دشان را نسبت بهيکه به افراد کمک کند تا د

خلـق و خـو و   يطـور معقـول  هش دهنـد، بـ  يابراز وجودشان را افـزا 

ق بـر اعتمـاد بـه نفـس خـود      يـ ن طريان کنند و از ايافکارشان را ب

اسـت  يزنـدگ يهااز مهارتيآموزش ابراز وجود يک). ۴(ند يفزايب

افکـار و احساسـات،   ينطقـ مکه باعث افـزايش عـزت نفـس، بيـان     

1 Mackay & Faning
2 Sine qua non

و مالحظـه  ياجتماع-يارتباطيهابود مهارتکاهش اضطراب، به

حقوق ديگران و در عين حال، گرفتن حق خود و در نهايت افزايش 

هــدف آمــوزش ). ۳(اســت يو شـادکام يميـزان رضــايت از زنــدگ 

بـا  يارتباط عميق با ديگران، برخـورد جـد  قاطعيت، ياد دادن هنر

طـور  هن آمـوزش بـ  يـ ا.اسـت و تسـلط بـر خـويش   يكـار و زنـدگ  

متفـاوت مـورد   يهـا نهيش زمين مختلف و پيسنيبراياگسترده

ت، عزت نفس، يقاطعير مثبت آن رويتاث. قرار گرفته استاستفاده 

ن ين زوجيو اعتماد بيارتباطيها، مهارتين فرديخود، تعامالت ب

). ۱۳(ده شده استيديزان اضطراب اجتماعيز کاهش ميو ن

ک روش يـ به عنوان يزآموزش جرات وريريدر مورد به کارگ

و همکـاران  يعاشور. انجام گرفته استيقات متعددي، تحقيدرمان

دانش آموز مقطع متوسطه شهر شيراز ۳۲يدر پژوهش خود بر رو

کـاهش  سـبب متمرکز بـر ابرازوجـود   ينشان دادند که گروه درمان

) p<0/05(آنان يافزايش پيشرفت تحصيلو) p<0/01(يپرخاشگر

با هدف تعيين تاثير ياسپاه منصور در مطالعه. )۱۴(است دهيگرد

و يبـر انگيـزه پيشـرفت، خـود احترامـ     يزندگيهاآموزش مهارت

دختر در گروه آزمايش و يدانشجو۴۰يبر روياجتماعيسازگار

بر عزت يزندگيهاکنترل، به اين نتيجه رسيد که آموزش مهارت

ــزه پيشــرفت و ســازگار  ــاثير ) p<0/01(ياجتمــاعينفــس، انگي ت

بـر  يدر يک مطالعـه نيمـه آزمايشـ   يهاشم).۱۵(دارد يداريمعن

تـاثير آمـوزش ابـراز    يبا هدف بررسيدختران مقطع راهنماييرو

دختران، نشان داد که آموزش ابرازوجـود  يوجود بر ميزان شادکام

کـه توسـط   يادر مطالعـه ). ۳(موثر است ) p=0/005(يبر شادکام

يهـا تاثير آمـوزش مهـارت  ينوان بررسو همکاران تحت عيحقيق

و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول يبر سالمت روانيزندگ

دانش آموز در دو گروه شاهد و مـورد  ۶۰يمقطع متوسطه و بر رو

يهاانجام شد، نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که آموزش مهارت

و همچنـين  ) p<0/001(يموجب افـزايش سـالمت عمـوم   يزندگ

بنديرا و همکـاران  ). ۱۶(شده است ) p<0/001(زايش عزت نفس اف

رفتـار قاطعانـه و ارتبـاط آن بـا     يبه بررسيدر يک مطالعه توصيف

و عزت نفس پرداختنـد و بـه ايـن نتيجـه     ياضطراب، کنترل داخل

و عزت نفس ) r= ۲۳/۰(يرسيدند که رفتار قاطعانه با کنترل داخل

و بـين قاطعيـت و اضـطراب    ارتباط مثبـت دارد ) r= ۵۴/۰(مثبت 

)۰۵۵/۰ =r (دار وجود دارد يمعنييک ارتباط منف)۱۷.(

يبنابراين با توجه به اين که قاطعيـت و عـزت نفـس رابطـه ا    

هـا با هم داشته و از طرف ديگـر سـطح پـايين آن   يمستقيم و قو

، و گردنـد مييو اجتماعيجسم،ياز مشکالت روانيموجب بسيار

ي، پژوهش حاضر با هدف بررسـ يدوران نوجواناهميت ت بهيبا عنا

تاثير آموزش ابراز وجود بر عزت نفـس و قاطعيـت دانـش آمـوزان     
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دکتر محمد صاحب الزمانی و همكاران...بررسي تاثير آموزش ابراز وجود بر عزت نفس

٥٠

۱۳۸۷روزانه شهرستان کـرج در سـال   يدولتيهادختر دبيرستان

.انجام شد

کارمواد و روش 
اسـت کـه در آن   ينيمه تجربياپژوهش حاضر از نوع مداخله

مورد مطالعه در معرض متغيـر  يبر اساس اهداف پژوهش، واحدها

قرار گرفته و در پايان با آزمون ثانويـه،  ) آموزش ابرازوجود(مستقل 

وابسته مورد مطالعه يتاثير آموزش ابرازوجود بر متغيرهايچگونگ

يهـا از دبيرسـتان ييکـ . سـنجيده شـد  ) عزت نفـس و قاطعيـت  (

انتخـاب و  يطـور تصـادف  هروزانه منطقه يک کرج بيدخترانه دولت

۵۰تعـداد  ،١بـا اسـتفاده از فرمـول   هـا پس از محاسبه تعداد نمونه

نفـره قـرار داشـتند، وارد مطالعـه     ۲۵دانش آموز که در دو کالس 

. شدند

ن پژوهش با استفاده از ياطالعات در ايروش و ابزار جمع آور

۵۸اس يـ ، مقياطالعات فـرد نامهپرسشمشتمل بر نامهپرسش۳

ياماده۵۸اس يک مقيکه ) ۱۹۶۷(تيعزت نفس کوپراسميسوال

ــداديگزارشــ-خــود ــه (يکاغــذ-، م ــاده آن دروغ ســنج ۸ک م

سـنجند و  مـي عـزت نفـس فـرد را    کـه گريماده د۵۰و )باشدمي

کـه  ) ۱۹۷۵(يچـ يل و ريگمبريسوال۴۰يخودگزارشنامهپرسش

زان يـ زان احتمال انجام عمل قاطع و ميدو بخش منامهپرسشن يا

بر اسـاس  . شود، بودمياز انجام عمل قاطع را شامل يناشيناراحت

. شـود مـي يفرد بررسـ يت و ناراحتيزان نمره کسب شده، قاطعيم

ت يـ تـر و قاطع کـم يتر در هر بخش نشان دهنـده نـاراحت  نمره کم

.باشدميشتر يب

، )۱۹۶۷(٢اعتبار مقياس عزت نفس کوپر اسميت توسط رايچر

مورد تاييد قـرار  ) ۱۹۷۱(٥و وايف)۱۹۶۷(٤، اسميت)۱۹۶۵(٣کمپل

و در داخـل کشـور نيـز    ) ۵۷،ص ۱۳۸۴جـابلو، يقدرت(گرفته است

،)۱۳۸۴(، عالمـه )۱۳۸۴(، صـداقت پيشـه  )۱۳۸۲(توسط کروژده 

تبـار  اع. تاييد شده اسـت α=۰۵/۰و با) ۱۳۸۴(و همکارانيحقيق

ي، بهرام)۱۹۷۵(يتوسط گمبريل و ريچيمقياس گمبريل و ريچ

و ي، رحيمـ )۱۳۸۳(ي، حجـاز )۱۳۸۲(ييـر ، ترکمن مال)۱۳۷۵(

.تاييد شده استα=۰۵/۰و با ) ۱۳۸۵(يوسجاد) ۱۳۸۵(همکاران 

عزت نفس کوپراسـميت در داخـل و   نامهپرسشياعتماد علم

گـران مختلـف بـا اسـتفاده از روش     خارج از کشور توسط پـژوهش 
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2 Ritcher
3 Cample
4 Smith
5 Wife

کرونبـاخ  يب آلفـا يانجام شده و بـا توجـه بـه ضـر    ٦آزمون مجدد

ن ابزار ين مجدد اعتماد اييبه تعيازيضريب پيرسون نودرصد۸۴

ينيـز توسـط بهرامـ   يمقياس گمبريـل و ريچـ  ياعتماد علم. نبود

و ۷۱/۰و احتمال بروز رفتار به ترتيب يدرجه ناراحتيبرا) ۱۳۷۵(

و همکـاران  يهمچنين در پژوهش رحيم. گزارش شده است۸۸/۰

کرونباخ ياز روش آلفابا استفاده ينيز ضريب پاياي۱۳۸۵در سال 

محاسـبه شـده   ۷۲/۰و ۷۱/۰دو قسمت مقيـاس بـه ترتيـب    يبرا

.ز نبودين ابزار نين مجدد اعتماد اييبه تعيازيلذا ن،است

مـورد  يت واحـدها يزان عزت نفس و قاطعيقبل از آموزش م

سـپس  . مـورد سـنجش قـرار گرفـت    نامهپرسشله يوسه پژوهش ب

در . در هفته، آموزش داده شدقهيدق۱۰۵جلسه و هر جلسه هشت

ن جلسه آموزش انجام يروز پس از آخر۱۰مرحله دوم پژوهش که 

يابيـ ه ارزيـ اولنامـه پرسـش شد، دانش آموزان مجددا با همان فرم 

ه و يـ د و جهت تجزيگرديکدبندهانامهپرسشه يکلسپس .شدند

.ديـ اسـتفاده گرد 15SPSSيوترياز نرم افزار کـامپ هال دادهيتحل

يع فراوانيه جداول، توزيته(يفيف اطالعات از آمار توصيتوصيبرا

از هال آنيتحليو برا..) .ار وين و انحراف معيانگي، ميمطلق و نسب

ک يـ انس يـ ز واري، آناليزوجtمانند آزمون ياستنباطيآزمون آمار

.مستقل استفاده شدtو طرفه

هاافتهي
۱۵مطالعه در سن مورديدرصد واحدها۶۸ن پژوهش يدر ا

درصد آنان در ۴۶نفره و ۵تا ۳يهادرصد در خانواده۸۶،يسالگ

درصد موارد سطح ۵۶در . شتر قرار داشتنديو ب۳گروه رتبه والدت 

پلم يـ الت مـادر د يدرصد موارد سطح تحص۶۰الت پدر و در يتحص

مـورد مطالعـه شـغل پـدر آزاد و در     يدرصـد واحـدها  ۴۲در . بود

درصـد  ۵۶ضـمن  در . د شده بـود يمادر خانه دار قدرصد شغل ۸۴

. سکونت داشتنديآنان در منزل شخص

مورد پژوهش قبل از آموزش ابـراز يميزان عزت نفس واحدها

درصد ۱۲درصد پايين، ۶پايين، يدرصد موارد خيل۶۴وجود، در 

باال بود کـه ايـن مقـادير    يدرصد خيل۴درصد باال و ۱۴متوسط، 

درصـد،  ۲۴درصـد،  ۲۰درصـد،  ۲۴ترتيـب بـه   پس از آموزش به 

درصـد  ۸۲همچنين قبل از آمـوزش  .درصد رسيد۱۶درصد و ۱۶

باال داشتند که اين مقادير يدرصد ناراحت۱۶آنان قاطعيت پايين و 

به عبـارت  . درصد رسيد۴درصد و ۲۶پس از آموزش به ترتيب به 

.گرفتنديدر گروه قاطعيت باال جاهادرصد آن۷۴ديگر 

6 Test-Retest
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ي پيش آزمون و پس آزمون در متغيرهاي مورد مطالعه در دختران سال اول هاميانگين، انحراف معيار و تفاضل نمره):۱(شمارهجدول

۱۳۸۷مقطع متوسطه کرج  سال 

تفاضلانحراف معيارميانگينآماره

موقعيت

متغير

پيش آزمون-پس آزمونپس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

-۶۲/۳۰۶۸/۳۶۷۳/۷۶۰/۶۰۶/۶فسعزت ن

۱۰/۱۱۷۸۶/۹۲۷۴/۱۷۶۴/۱۸۲۴/۲۴قاطعيت

۱۶/۷۵۴۰/۶۷۲۳/۱۷۲۰/۱۴۷۶/۷ناراحتي

ميـانگين، انحـراف   مربـوط بـه   يهـا ، يافته۱در جدول شماره 

مـورد  يمعيار و تفاضل نمرات پيش آزمون و پس آزمون متغيرهـا 

شود، ميـانگين  ميگونه که مالحظه همان. مطالعه آورده شده است

نمرات عزت نفس در پس آزمون افزايش داشـته اسـت و ميـانگين    

با ذکر اين . کاهش يافته استيقاطعيت و ناراحتينمرات متغيرها

تر نشان دهنده قاطعيت بيشتر و نکته که در اين دو متغير، نمره کم

.باشدميتر کميناراحت

از انجام عمل يناشيتاثير آموزش ابرازوجود بر عزت نفس، قاطعيت و ميزان ناراحتيجهت بررسيزوجtنتايج آزمون:)۲)شمارهجدول

۱۳۸۷قاطع در دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه کرج سال 

يمتغيرهـا يبـر رو يزوجtنتيجه آزمون ۲در جدول شماره 

گونه کـه در جـدول مشـاهده    همان. مورد مطالعه آورده شده است

، آزمـون  يحتزت نفس، قاطعيت و ناراهر سه متغير عيشود برامي

.شده استداريمعن

گمبريل نامهپرسشيمقايسه نمرات احتمال و ناراحت(مورد پژوهش بر حسب نوع گروه يواحدهايمطلق و نسبيفراوان:)۳(شمارهجدول

۱۳۸۷وجود در دختران سال اول مقطع متوسطه کرج سال قبل و بعد از آموزش ابراز) يو ريچ

مورد مطالعه بر حسـب نـوع   يواحدهايفراوان۳جدول شماره 

استخراج شده يگمبريل و ريچنامهپرسشکه طبق تعريف يگروه

موجود، قبل از آموزش يهابر اساس داده. کندمياست را مشخص 

درصـد در گـروه   ۶۸در گـروه قـاطع،   هـا درصد آن۱۶ابرازوجود، 

P value t df انحراف معيار اختالف ميانگين نمرات گروه

۰۰۰/۰ ۱۰۷/۸- ۴۹ ۲۸/۵ ۰۶/۶- قبل و بعد از آموزش

)ت نفسعز(

۰۰۰/۰ ۹۴۲/۸ ۴۹ ۱۷/۱۹ ۲۴/۲۴ قبل و بعد از آموزش

)قاطعيت(

۰۰۰/۰ ۸۸۵/۱۰ ۴۹ ۰۴/۵ ۷۶/۷ قبل و بعد از آموزش

)يناراحت(

بعد از آموزشقبل از آموزشييابارز

درصدتعداددرصدتعدادنوع گروه

۸۱۶۳۵۷۰)کم و احتمال زياديناراحت(قاطع

----)زياد و احتمال زياديناراحت(مضطرب

۳۴۶۸۱۳۲۶)کم و احتمال کميناراحت(تفاوت يب

۸۱۶۲۴)زياد و احتمال کميناراحت(غير قاطع

۵۰۱۰۰۵۰۱۰۰کل
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يرقـاطع قـرار داشـتند کـه ايـن      درصـد در گـروه غ  ۱۶تفاوت و يب

درصد ۴درصد و ۲۶درصد، ۷۰مقادير، پس از آموزش به ترتيب به

.رسيد

يريجه گيبحث و نت
کـه آمـوزش ابرازوجـود موجـب     ج بدست آمده نشـان داد  ينتا

و يمـ يپژوهش رحيهاافتهيافته با ين يا. شودميت يش قاطعيافزا

بـر  يش جـرات ورز تاثير آمـوز يبررس"با عنوان ) ۱۳۸۵(همکاران 

و ابـراز وجـود در دانـش    ي، اضطراب اجتمـاع ياجتماعيهامهارت

ـ "آموزان پسر سال اول مقطع متوسـطه  ) ۲۰۰۴(ن و همکـاران  ي، ل

بر قاطعيـت، عـزت   يتاثير آموزش جرات ورزيبررس"تحت عنوان 

و يدانشجويان پرستارياز ارتباطات بين فردينفس و رضايتمند

ر آموزش ابرازوجـود  يتاث" با عنوان) ۲۰۰۳(ل گلشاه يو عد" يپزشک

مطابقت " ه پنجم دبستانيت و عزت نفس دانش آموزان پايبر قاطع

از يناشـ يزان نـاراحت يممذکور موجبات کاهشيهاآموزش. دارد

.دندهمينشانز يانجام عمل قاطع را ن

زان عزت نفـس  يش ميآموزش ابرازوجود در افزاگر ياز طرف د

و يقـ يحقيهـا پـژوهش يهـا افتـه يافته با ين يا.ر داشته استيتاث

يهـا ر آمـوزش مهـارت  يتـاث يبررسـ " با عنـوان  ) ۱۳۸۵(همکاران 

و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول يبر سالمت روانيزندگ

يبررس" تحت عنوان ) ۲۰۰۴(موزو و همکاران ي، ش"مقطع متوسطه

و " يژاپنـ ارتباط بين عزت نفس و آموزش ابراز وجود بر پرسـتاران 

ل يجه مطالعه عـد يدارد اما با نتيي، همسو)۲۰۰۴(ن و همکاران يل

ر، يـ باشد که در ارتباط با پژوهش اخميرهمسو ي، غ)۲۰۰۳(گلشاه 

نشدن نمرات عزت نفس را کـم بـودن   داريمعنخود پژوهشگرعلت 

.دهدميتعداد جلسات آموزش، احتمال 

دو بخش يچيرل و يگمبرنامهپرسشالزم به ذکر است که در 

يدر بروز رفتار گنجانده شده است که در کارهايت و ناراحتيقاطع

در واقـع  . نشده استياشاره ايگر به بخش ناراحتيگران دپژوهش

ف کـرد کـه   يگروه را تعر۴توان مين دو بخش يبا در نظر گرفتن ا

در . باشـد ميرقاطع يتفاوت و غيبقاطع،مضطرب،يهاشامل گروه

يبا در نظر گرفتن هر دو بخش بروز رفتار و جمع بنـد ن مطالعه يا

.گرفتنـد يمختلف جايهامورد مطالعه در گروهيهانمرات، واحد

يعنيدر گروه مضطرب هاکدام از نمونهچين بود که هينکته جالب ا

ن يشـتر يدر عـوض ب واد قرار نگرفتنديزيت همراه با ناراحتيقاطع

هم احتمـال و  ،فاوت که در آنتيدرصد در گروه ب۶۸يعنيدرصد 

ان آمـوزش درصـد قابـل    ياما در پا.قرار داشتندبودکم يهم ناراحت

، در گروه قـاطع  )درصد۵۴(ر قاطع يتفاوت و غياز گروه بيتوجه

نه وجود ين زميدر ايکه مطالعه مشابهنيبا توجه به ا.قرار گرفتند

ن يـ در ايشـتر يکند که مطالعات بميشنهاد يگر پنداشت، پژوهش

. گردديبررسهادر آنز ينر سن و جنس يرد و تاثينه صورت گيزم

هم وجـود داشـت کـه شـامل     ييهاتين پژوهش محدوديدر ا

در هر کـدام  ) نفر۱۲تا ۶(ت تعداد استاندارد گروه يعدم امکان رعا

نـان از  يمدرسه، عـدم اطم يقانونيهاتيبه علت محدودهااز گروه

توسط دانـش آمـوزان در سـاعات    هالعملدستورايبکار بستن تمام

جلسـات بـا   يدا کـردن بعضـ  يـ خارج از جلسـه آمـوزش، تـداخل پ   

.گر خارج بودار پژوهشيامتحان که از اختيروزها

زان ين پژوهش نشان داد که آموزش ابرازوجود به ميايهاافتهي

ت و عزت نفس دانش آمـوزان مـوثر اسـت و    يبر قاطعيقابل توجه

تـوان بـه پـرورش    ميق آموزش ين است که از طريام روشن آن ايپ

ن مطالعه، يدر ا. ابرازوجود و عزت نفس دانش آموزان همت گماشت

ينييت پاياز دانش آموزان از عزت نفس و قاطعيدرصد قابل توجه

ـ . داشـتند يتفـاوت جـا  يز در گروه بيبرخوردار بودند و ن ياز طرف

يبحرانـ يهـا وراناز ديکيار حساس و يبسيدورانيدوران نوجوان

از عـزت نفـس و   يکـه بـا برخـوردار   يياز آنجـا . باشـد مـي يزندگ

ماننـد يليو تحصـ ياجتمـاع يتـوان در عملکردهـا  ميابرازوجود 

... وفي، تعامل بـا دانـش آمـوزان و انجـام تکـال     يگروهيهاتيفعال

توان با آموزش نحوه ابرازوجود سالم به دانـش  ميموفق عمل کرد، 

ورود بـه  يهـا و خصوصـا سـال  يليمقاطع تحصـ يمآموزان در تما

ــوان  ــرکش نوج ــات س ــوانيدوران احساس ــيو ج ــروز برخ از ياز ب

.کرديريشگيپيليو مشکالت تحصياختالالت رفتار
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