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   چكيده

توجه به  آموزان با ابراز وجود در دانشييتوانا حاضر با هدف مقايسه پژوهش

هاي ابراز وجود در ثير برنامههاي فرزندپروري والدين آنها و بررسي تأشيوه

آموزان دختر پايه اول جامعه آماري شامل تمامي دانش. آموزان انجام شددانش

 بود كه با استفاده از روش 84-85 سال تحصيليدر دبيرستان شهر تهران 

از .  در قسمت اول پژوهش شركت كردندآموزدانش 405اي گيري خوشهنمونه

 نمونه همگن براي شركت در دو گروه آزمايش و وزآمدانش 40 ،ميان اين افراد

كنترل مربوط به مطالعه نيمه آزمايشي قسمت دوم پژوهش در نظر گرفته 

 سؤالي و 40 از دو پرسشنامه ابراز وجود ،هاآوري دادهبراي جمع. شدند

طرح پژوهش در . هاي فرزندپروري استفاده گرديد سؤالي شيوه76پرسشنامه 

ا گروه بآزمون  پسـآزمون اي و در قسمت دوم، پيشقايسهمـ ي قسمت اول علّ

 نشان داد كه بين ميزان توانايي ي تحليل آمارنتايج .كنترل درنظر گرفته شد

تفاوت آموزان با توجه به روش فرزندپروري در خانواده آنها ابراز وجود دانش

    وجود ي ابراز ـهاي ابراز وجود تواناي رنامهـهمچنين آموزش ب. وجود دارد

 ابراز وجود پايين كه در جلسات آموزشي شركت كردند را  آموزان با نمرهدانش

  .دهدافزايش مي
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Abstract  
The present research aimed to investigate the effects of a self-

assertiveness training program and different parenting styles in 

female first grade high school students in Tehran. Students were 

selected from 14 education authorities as designated by the 

Iranian Ministry of Education. All students had enrolled during 

the academic year 2005 - 2006. The aims of the present research 

were two fold: First, to compare self-assertiveness in students 

with different parenting styles and second, to examine the 

effects of a self assertiveness training program in students. The 

sample, using a cluster sampling method consisted of 450 

students of whom 40 were selected to take part in the training 

program. All subjects completed the Assertiveness Inventory 

(AI) and a 76 item inventory measuring parenting style. Subjects 

completed these questionnaires twice before and after the 

training program. Statistical analyses showed that there was a 

significant difference between the extend of self-assertiveness of 

students in families with different parenting styles. The greatest 

difference was in connection with “little control and too much 

love”. It was further found that students who scored low on self 

assertiveness measures can benefit significantly from self-

assertiveness programs.  

Keywords: parenting style, control, love, self-

assertiveness 

 

 

 

 

____________________________________ 

                                                                             s-shahidi@sbu.ac.ir 

 

  



15  15

  مقدمه 

 ماهرانه هاي اخير توجه زيادي به مبحث تعامل اجتماعي در سال

گران ماهرتري ها تعامل اين نكته كه برخي از انسان. شده است

هاي دقيق و منظمي درباره ماهيت  هستند باعث شده تا پژوهش

اكثر   در حال حاضر.كاركردهاي تعامل اجتماعي انجام شود

تر رفتارهاي اجتماعي آموختني محققان اتفاق نظر دارند كه بيش

ها بزرگ  زيرا كودكاني كه در بين انسان) 1999 ،1ارمرود (هستند

اند از لحاظ اجتماعي رفتاهايي متفاوت و نامقبول دارند و  نشده

دهد كه كودكاني  همچنين شواهد نشان مي. قادر به تكلم نيستند

اند رفتارهاي اجتماعي  رمي نداشتهگكه محيط خانوادگي 

در  )1986 (3بندورا). 1990 ،2نهارجي و اوو( ناسبي دارند نام

گويد تمامي رفتارها به جز   خود مي4اجتماعي  ـنظريه شناختي

 او معتقد است يادگيري .هاي اوليه آموختني هستندبازتاب

به ويژه  7و تقليد رفتارهاي ديگران 6سازياز طريق مدل 5اجتماعي

ترين عاملي ولين و با دواممحيط خانه ا. پذيرد والدين صورت مي

عالوه بر نفوذ والدين از . گذارد ت افراد تأثير ميير شخصباست كه 

جنبه ارثي، موقعيت اجتماعي خانواده، وضع اقتصادي، افكار و 

  و سن آنها،عقايد، آداب و رسوم، آرزوها، سطح تحصيالت والدين

كلي  جو رفتار اعضاء با يكديگر و الگوي شكل خانواده و همچنين

 بر شخصيت و رفتارهاي فردي و اجتماعي تأثير خانوادهحاكم بر 

 توجه به تأثير ،بنابراين. )1990 ،اونهارجي و (د نگذارمي

نوان عاملي تأثيرگذار در ع  والدين نيز به8هاي فرزندپروري شيوه

 .هاي  اجتماعي امري انكار ناپذير است گيري مهارت ايجاد و شكل

هاي فرزندپروري و رشد ر رابطه بين روش پژوهشگران ب،از طرفي

برخي از محققان معتقدند كه . اندكيد ورزيدهأهاي زندگي تمهارت

ه شده توسط والدين و كيفيت ئداري بين نوع تربيت اراارابطه معن

 ، پيكلسيمر،اسليكر(هاي زندگي در بزرگسالي وجود دارد مهارت

) 1384(ني اسدي ان و بيهاي حسين  يافته).2005 ،9 و فولر،گزك

دار ورهاي زندگي برخ نشان داده است افرادي كه از آموزش مهارت

تري از زندگي بينانهاند در مقايسه با ديگران، ارزيابي واقع بوده

سازي  تري هستند، در عملي داراي افكار و عقايد منطقي ،دارند

                                       

1. Ormrod  

2. Hargie & Owen  

3. Bandura  

4. cognitive-social 

5. social learning 

6. modeling 

7. vicarious learning 

8. parenting 

9. Slicker, Picklesimer, Guzak, & Fuller  

 با رويدادهاي ههاي خود بسيار مصمم هستند و در مواجه قابليت

سازمان جهاني . دهند مقاومت بيشتري از خود نشان ميزندگي 

هاي فردي و  هاي زندگي را به مهارت مهارت) 1379 (10بهداشت

 ،عنوان مثال  به. استكرده هاي اجتماعي تقسيم  مهارت

هاي فردي  له، از جمله مهارتأگيري و حل مس هاي تصميم مهارت

 اجتماعي هاي هاي ارتباطي و بين فردي از جمله مهارت و مهارت

11عدم قاطعيت .روند به شمار مي
يك مشكل بين فردي است كه  

خانوادگي و جمعي  ،هاي شغلي هاي اجتماعي و تعامل در موقعيت

ساز مشكالت ديگري از جمله اختالالت  و زمينهشود ميابراز

يكي از عناصر مهم در   همچنينقاطعيت،. گردد رواني مي

 بينابل اصالح در روابط هاي ق هاي اجتماعي و از جنبه مهارت

فردي است كه هم قابل آموزش و ايجاد و هم قابل تغيير و اصالح 

  . است

حرمـت   را بـا     12 بين متغير ابراز وجود    رابطههاي بسيار     پژوهش    

  14خــود اعتمــاد بــه و) 1379هرمــزي نــژاد، (  و اضــطراب13خـود 

ــكرو( ــريش،اتپ ــتن، آي ــد، كاس ــز و  فرون ــزارش ) 1999، 15برن    گ

خـود و    و اعتمـاد بـه       حرمـت خـود   بين متغير   همچنين   .اند كرده

دار گـزارش   ا معنـ  هاي فرزند پروري رابطـه      با متغير شيوه   اضطراب

 و ، دفيليــپس، چيپلنــد،بلــزـــ   كرويتــي،ويگنــولي(شــده اســت 

اول تـوان فرضـيه        مـي  هـا  اين يافتـه   توجه به  با. )2005 16گارسيا

   ي ابــراز وجــود بــين ميــزان توانــاي: ه كــردئــ را اراپــژوهش حاضــر

هـاي فرزنـدپروري مختلـف     هاي بـا شـيوه    آموزان در خانواده  دانش

هايي كه در زمينه آمـوزش      با نگاهي به پژوهش   . تفاوت وجود دارد  

هاي ابراز وجـود در  هاي زندگي و به خصوص آموزش برنامه مهارت

) 2003 ،17و تيمينـز  كـاب مـك (افراد مختلف از جمله پرسـتاران  

ــاران  ــي، ده بزر(بيم ــشجويان ،)1372گ ــن ( دان ــي و گالك  ،18بگل

 ، كـاردل  ،، اوگـارت  ليزاراگا(آموزان  دانش) 1373دژبخش،  ،  2004

انجام شـده اسـت،     ) 1380 نيسيو شهني ييالق،     ؛2003،  19ايريات

ها خصوصاً مهارت ابـراز وجـود       توان دريافت كه آموزش مهارت    مي

ج ايـن   نتـاي . اغلب با تأثيرات مثبتـي در افـراد همـراه بـوده اسـت             

                                       

10. World Health Organisation 

11. lack of assertiveness 

12. assertiveness 

13. self regard 

14. self confidence 

15. Krupat, Irish, Kasten, Freund, & Burns  

16. Vignoli, Croity-Belz, Chapeland, DeFillips, & Garci 

17. McCabe & Timmins  

18. Begley & Glacken  

19. Lizarraga, Ugarte, Cardelle, & Iriate  
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: شـود  دوم پـژوهش حاضـر مـي       تحقيقات منجر به طـرح فرضـيه      

آمـوزان بـا    هاي ابراز وجود توانايي ابراز وجود دانـش       آموزش برنامه 

  . دهدپايين را افزايش مي نمره ابراز وجود

  ،يـر رشد اجتماعـبهاي فرزندپروري أثير روشـه تـه بـتوج اـب   

، 4اليـوت  (3گيـري ميمو تـص   ،2، اسـتقالل  1لهأهاي حل مس  مهارت 

 هرمزي نـژاد،    ؛1373خادميان،   (خودو افزايش اعتماد به     ) 1990

و همچنين ايجـاد محيطـي بـراي رشـد ذهنـي و امنيـت               ) 1376

و از ) 2005، 6 و اكوئيلينـو ،موديگـان  ،وينـسلر ( فرزنـدان  5عاطفي

هـاي اجتمـاعي    سويي ديگر تأثير آموزش ابراز وجـود بـر مهـارت          

ين رولـين،   ( خودو افزايش اعتماد به     ) 2003 ليزاراگا و همكاران  (

هــاي فرزنــدپروري در ميــزان رود كــه شــيوهانتظــار مــي) 2004

بـدين ترتيـب    . اثرگذاري آموزش ابراز وجـود تـأثير داشـته باشـد          

آموزان هاي آموزشي ابراز وجود در دانش     تأثير برنامه "فرضيه سوم   

. شـود مـي  ارائـه    "هاي فرزندپروري مختلف متفاوت اسـت     با شيوه 

هـاي  بنابراين پژوهش حاضر با هـدف كلـي بررسـي تـأثير شـيوه              

ـ فرزندپروري    ميـزان   ر ميـزان ابـراز وجـود و همچنـين مقايـسه           ب

  .هاي ابراز وجود انجام شده استاثربخشي آموزش برنامه

  

  روش 

بخـش اول    : و روش اجـراي پـژوهش      ، نمونـه  ،جامعه آماري 

 ان در چهار شيوة فرزند    پژوهش به مقايسه ميزان ابراز وجود فرزند      

 جامعـه آمـاري   . تاي پرداخ   مقايسهـ   ياوت با روش علّ   پروري متف 

 دختـر مـشغول بـه    انآمـوز  دانـش 108750اين پـژوهش شـامل      

 سال تحـصيلي    در هاي شهر تهران    تحصيل در سال اول دبيرستان    

هـاي  محدوديتآموزان دختر   دليل استفاده از دانش    .بوده 85-84

نمونه مـورد نظـر بـراي بخـش      . بود لينوؤساعمال شده از طرف م    

 اي تـصادفي   چند مرحله  اي  اول پژوهش با استفاده از روش خوشه      

  ابتـدا از بـين منـاطق       . انتخـاب شـد    جامعـه زان  آمو  از ميان دانش  

 آمـوزش و    14منطقـه   طـور تـصادفي     بـه  تهران   آموزش و پرورش  

ــين آنهــا  ، دبيرســتان27 شــامل ،پــرورش  دبيرســتان 15 ،و از ب

 هاي هر دبيرسـتان يـك كـالس         از بين كالس   سپس. اب شد انتخ

جـدول  نمونه پژوهش بر اساس     . نظر گرفته شد   در طور تصادفي به

  .  نفر انتخاب شد450، به تعداد )1374،دالور (مورگان

                                       

1. problem solving 

2. independence 

3. decision making 

4. Elliot  

5. emotional security 

6. Winsler, Modigan, & Aquilino  

وجـود از    ز مداخله متغير آموزش ابـرا     ؛ پژوهش بخش دوم  براي    

نمونـه   .ه شـد  آزمون با گروه كنترل استفاد     پس ـ آزمونطرح پيش 

مـورد نظـر بــراي بخـش دوم پـژوهش چــون يـك مطالعـه شــبه       

هـاي   كـردن گـروه      آزمايشي بـود و از طرفـي احتيـاج بـه همگـن            

 از يك دبيرستان با شش كالس انتخـاب         ،آزمايش و كنترل داشت   

 نفـر بـراي گـروه       20(آمـوز      دانـش  40گيـري     در ايـن نمونـه    . شد

 الزم بـه ذكـر      .شدندب  انتخا) نفر براي گروه كنترل    20آزمايش و   

هايي چون پـايين بـودن ميـزان           اين نمونه از نظر ويژگي      كه است

كونت، آمـوزان، محــل ســ  ابـراز وجــود نــسبت بـه متوســط دانــش  

 هوشي، دبيرستان محل تحـصيل و       بهره تحصيالت والدين، معدل،  

آموزان   اين دانش . د جنس همگن شدن    و ات دموگرافيك سن  اطالع

 نمـره ابـراز وجـود آنهـا از سـطح        -1 :داراي مشخصات ذيل بودند   

 معدل نيم ترم اول آنها   -2؛  بود تر  آموزان پايين    ساير دانش  متوسط

اساس گزارش موجود    بهره هوشي بر    -3 ؛قرار داشت  15-17بين  

 گـزارش  115 تا 100در پرونده مشاوره آنان در آزمون ريون  بين   

     ؛ بـود  ين آنهـا ديـپلم و فـوق ديـپلم          تحصيالت والـد   -4 ؛شده بود 

 ماه از هم قرار     4با اختالف     سال و حداكثر   15 هاآزمودني سن   -5

 مـشغول بـه تحـصيل     در يـك دبيرسـتان     آموزان دانش -6 ؛داشت

آموزان داراي يك شيوه فرزندپروري        نفر از دانش   10 هر   -7 ؛بودند

آموز گـروه آزمـايش در پـنج جلـسه           دانش 20سپس  . واحد بودند 

محتـواي جلـسات آمـوزش در       . كردنـد آموزش ابراز وجود شركت     

  .  ارائه شده است1جدول 
  

    سنجشابزار

ال ؤاين پرسـشنامه شـامل چهـل سـ          :7 پرسشنامه ابراز وجود  

 . توسط گمبريل و ريچي ساخته شده است       1975است و در سال     

باشد كه پاسخ دهنده بايـد ميـزان          ال بيان يك موقعيت مي    ؤهر س 

 ،5  =هـاي خيلـي زيـاد       ا گزينه امكان اجرايي چنين رفتارهايي را ب     

در  . مشخص كند  1 =  خيلي كم  و ،2 = ، كم 3 = ، متوسط 4= زياد  

 پرسـشنامه    8روايي سازه ) 1383( پژوهش انجام شده توسط پيري    

دسـت آمـد       عاملي بـه   با تحليل عاملي به روش سلسله مراتبي دو       

. كنـد   درصد كل واريانس ابراز وجود را تبيين مـي  48كه روي هم    

عامـل  .  شـده اسـت    انتخـاب  متناسـب    هـاي نامهر دو عامل    براي  

با ابراز وجـود    ) 1978( نخست بر پايه ديدگاه النگ و جاكو بسكي       

 ابزار و پافشاري    هخوان است كه دربرگيرنده عمل ساد       هم 9بنيادي

                                       

7. Self-Assertiveness Questionnaire 

8. construct validity 

9. basic assertiveness 
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 عامـل دوم بـر پايـه ديـدگاه     ؛بر حقوق و باورها و احساسات اسـت  

 .ه اسـت   ناميده شد  1اي  بلهابراز وجود مقا  ) 1978(كلي و همكاران    

 اي دارد و در مقابلـه بـا ديگـران و     عد مقابلهاين عامل ابراز وجود، ب

 روش  باپايايي پرسشنامه   . شود  هاي بين فردي مطرح مي      در كنش 

ــ ــي   ييابازآزم ــل و ريچ ــه گمبري و  در  82٪، )1975( در مطالع

اخ نبـ پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرو     ) 1383( پژوهش پيري 

  بـه نقـل از  1381(در پـژوهش پـاييزي       برآورد شده است و    ٪85

 روش بـه روي دختـران كـالس دوم دبيرسـتان بـا           ) 1383پيري  

  .گزارش شده است 92٪ ،اخنبآلفاي كرو

  
  محتواي جلسات آموزش ابراز وجود -1 جدول

 زمان

 

 شماره محتواي جلسات  تكاليف

 دقيقه 100

 

 

 

 

ود سعي كنند رفتارهايي را     آموزان با دقت در اعمال روزانه خ      دانش

به ياد آورند كه حقوق خود يا ديگران در آن در نظر گرفته شده يا               

 پايمال شده است

بحـث دربـاره فوايـد و       ،  بيان ضـرورت ابـراز وجـود       تعريف و ،  معارفه

آگاهي از حقوق خود و ديگران در اجتمـاع و  ، كاركردهاي ابراز وجود  

حـق  ـ  عدم ابراز وجود  مفاهيمي چون حق ابراز يا  ـ زندگي شخصي

 احساسات  و،ابراز عقايد انتخاب، آزادي،

1 

 دقيقه 95

 

 

 

 

 

ورزانـه، پرخاشـگرانه، منفعالنـه در       تأتشخيص و افتراق رفتار جـر     

 رفتارهاي خود و ديگران 

ـ ارا ه گـزارش از تكـاليف جلــسه قبـل و دادن پـسخوراند، بحــث در     ئ

 ،بـراز وجـود    علـل عـدم ا     ،خصوص رفتارهاي مبتني بـر ابـراز وجـود        

پـذير و رفتـار      سـلطه  ،هاي رفتار مثل رفتار منفعالنه    آشنايي با شكل  

ه مثال براي   ئفوايد و مضرات انواع رفتار، ارا       بررسي علل،  ،پرخاشگرانه

 تر شدن مباحث با استفاده از روش تمرين و ايفاي نقشروشن

2 

 دقيقه 95

 

 

 

 

 

 

 مقابـل  هاي خشم، حفظ آرامش و كنتـرل خـشم در   تصور موقعيت 

هاي واقعي و بيان آن تجربه در جلسه        ديگران و تمرين در موقعيت    

 بعد

ه گزارش تكاليف و پسخوراند تمركز روي رفتارهاي پرخاشـگرانه،          ئارا

آيا خشم مفيـد   شويم؟چرا خشمگين مي  : موضوعات زير  ةبحث دربار 

 عواقب عـدم ابـراز آن چيـست؟         آيا بايد ابراز شود يا نه؟      ؟است يا نه  

 و  هـا انجهاي كنترل خشم، شناخت هي    شيوه بايد ابراز شود؟  چگونه  

كنترل آنها، تشخيص زمان و مكان ابـراز خـشم بـا اسـتفاده از روش      

 ها در كالس رين موقعيتمبازسازي شناختي و ت

3 

 دقيقه 95

 

 

 

 

 

 احساسات حاصل از برخالف ميل خود عمـل كـردن و            ةتفكر دربار 

 از تجربيات خود و خانواده خواهيم با استفاده تحمل آنچه نمي

ه گزارش و تكـاليف و دادن بـازخورد، بحـث در خـصوص حقـوق       ئارا

هاي شناختي  فردي و اجتماعي و آگاهي از آن به عنوان پيش زمينه          

براي توانايي بله و نه گفتن، چرا بايد بله و نه بگوييم، علل ناتواني در               

ود در مقابل    گفتن، بررسي عواقب احترام به خواست خ       "بله" و   "نه"

هاي در خواست كردن، بلـه و نـه گفـتن بـا           ديگران، آشنايي با روش   

 آموزان با روش  ايفاي نقش در كالس تكيه بر تجربيات دانش

4 

 5 عرفي كتاب و پر كردن فرم نظرخواهيم ،بنديجمع

  
ايـن پرسـشنامه      :1هاي فرزند پروري والدين     پرسشنامه شيوه 

حسب روشي كه والدينـشان      نان بر  گويه است كه نوجوا    76شامل  

اي از دامنه      گزينه 5اساس يك مقياس     كنند، بر   با آنها برخورد مي   

پرسـشنامه  . دهنـد  خيلي موافقم تا خيلي مخالفم به آن پاسخ مـي       

تهيه گرديده  ) 1960( بر مبناي كار شيفر    )1385(توسط نقاشيان   

ن پايايي ايـن مقيـاس از طريـق آلفـاي كرونبـاخ و بـازآزمو              . است

  رايـيب بـرتـه تـده بـزان گزارش شـه ميـده كـرديـبه گـاسـمح

                                       

1. Parenting Style Questionnaire 

 

  
  

 و  82٪  3 گرمـي روابـط    ــ   و بـراي سـردي     63٪ 2آزادي ـ كنترل

  رتيبـه تـرسشنامه بـراي كل پـي و آلفاي كرونباخ بيـضريب پايا

تهمـتن در   . )1377 ، از تهمـتن   نقـل بـه   ( بوده است    82٪ و   ٪92

آلفاي كرونبـاخ    از طريق ضريب  تحقيق خود پايايي اين مقياس را       

 و  74٪ آزادي   ــ   براي بعـد كنتـرل      را محاسبه نموده و ميزان آن    

در مطالعـه  ) 1385(نقاشيان . دست آورد  به85٪براي كل مقياس    

. دسـت آورد   خود روايي پرسشنامه را از طريـق روايـي محتـوا بـه          

                                       

2. control-freedom 

3. cold / warm relationships 
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 جهت تأثير روايي عـاملي  )1385 ،به نقل از نقاشيان (خاني  يعقوب

هاي اصلي اسـتفاده كـرد كـه نتـايج         االت از روش تحليل عامل    ؤس

 روي عامل محبت بار     42 تا   1االت  ؤ س .نشانگر دو عامل بوده است    

  يـ با عامل كنترل همبستگ76 تا 43االت ؤاند و س بيشتري داشته

ييـد  أدر كل نتيجه آن بود كه تحليل عوامل ت . اند  بااليي نشان داده  

رسشنامه را  ـپ بوده است و نظر سازنده    االت  ؤكننده روايي عامل س   

سـنجش قـرار     مـورد  ذكور دو بعد را   ـله م ـوسينكه  ـاير  ـي ب ـنـمب

   .ييد نموده استأدهد ت مي

  
  بر اساس نوع شيوه فرزندپروري آموزانفراواني و درصد فراواني دانش - 2جدول

  درصد   فراواني  هاي فرزندپروريشيوه

  3/29  118   محبت زياد ـكنترل زياد

  23  109   محبت زيادـكنترل كم 

  6/21  87  محبت كم ـ كنترل زياد

  1/22  89   محبت كم ـكنترل كم

  

  هايافته

 حبتـم ـ  شيوه فرزندپروري كنترل زياد    ،2بر اساس نتايج جدول     

  محبت  ـكنترل زياد، 23٪ محبت زياد  ـكم ، كنترل3/29٪د زيا

  
  

  .تشده اس رشگزا 1/22٪بت كم ـ مح ـ و كنترل كم،6/21٪كم 

  

  آموزان بر اساس شيوه فرزندپروري ابراز وجود دانشهايهنمر طرفه جهت بررسي تفاوت ميانگينتحليل واريانس يك - 3جدول

  هاشاخص                             

  هاي فرزندپروريشيوه

   نمره ميانگين  تعداد

  ابراز وجود

  جمع   مبنع تغييرات  انحراف استاندارد

  مجذورات

df   ميانگين  

  مجذورات

F   سطح  

  معناداري

  87/5959  بين گروهي  56/18  27/141  118   محبت زياد ـكنترل زياد

      99/20  1/147  109  محبت زياد  ـكنترل كم

3  62/1986  

  66/17  2/136  87  محبت كم ـ كنترل زياد

  83/20  2/140  89   محبت كم ـكنترل كم

  درون گروهي

  

5/152858  399  1/383  

  

  

18/5  

  

  

002/0  

          4/158818  كل        

      

بـين ميـزان    " براي بررسي فرضـيه اول پـژوهش حاضـر يعنـي             

هـاي    شـيوه هـايي بـا       آمـوزان در خـانواده      توانايي ابراز وجود دانش   

 تحليل واريانس يك طرفه     "فرزندپروري مختلف تفاوت وجود دارد    

دار بين چهـار    انشود تفاوت مع  طور كه مشاهده مي   همان. اجرا شد 

  جهـت بررسـي تفـاوت    .)002/0P< ،16/5 =F( وجود دارد گروه

 نتايج نشان   .شدها از آزمون تعقيبي شفه استفاده       دو به دوي گروه   

 محبت زيـاد بـا شـيوه        ـ  بين شيوه فرزندپروري كنترل كم     داد كه 

  محبت كم از نظر ميزان ابـراز وجـود تفـاوت وجـود     ـ كنترل زياد

تـوان  ا استناد به ميـانگين دو گـروه فـوق مـي    ب )F=002/0( دارد

     آمـوزاني كـه تحـت شـيوه فرزنـدپروري كنتـرل            گفت گروه دانش  

  . اند از ابراز وجود بيشتري برخوردارند محبت زياد بوده ـكم

هاي ابراز وجود توانايي آموزش برنامه"فرضيه دوم پژوهش كه    

     افزايش ايين راپآموزان با نمره ابراز وجود ابراز وجود دانش

جهت .  صورت گرفتآزمونآزمون و پس پيشبا مقايسه "دهدمي

  دست آمده به وسيله كم كردن هاي به اختالف نمره،هاهدادتحليل 

  

 هر آزمودني محاسبه و سپس آزمونآزمون از پيشنمره پس

 دش بررسي tها از طريق آزمون مقايسه ميانگين اختالف نمره

ها در نمره كل و خرده ررسي برابري واريانس جهت ب).4جدول (

هاي دو گروه ييد كرد كه واريانسأت لون Fهاي آن آزمون مقياس

 ا هم ندارند و در نتيجه شرطـداري بافاوت معنـش و گواه تـآزماي

 نتيجه .هاي مستقل محقق شد براي گروه tاستفاده از آزمون

نمره ابراز براز وجود هاي آموزشي ااجراي برنامه نشان داد tآزمون 

    .داري افزايش داده استاطور معنآموزان را بهوجود دانش

ثيرآموزش ابـراز وجـود بـر ميـزان ابـراز وجـود             أبراي بررسي ت      

 به وضـوح نـشان داد كـه    t آزمون  آموزان دانش  و بنيادي  ايمقابله

ها تصادفي نيـست و     تفاوت مشاهده شده در ميانگين افتراقي نمره      

هاي آموزشي ابـراز وجـود توانـسته موجـب افـزايش              برنامه اجراي

نگـاه كنيـد بـه       (آموزان شـود   دانش  و بنيادي  ايابراز وجود مقابله  

  .)6  و5جداول 
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   ابراز وجودهايههاي افتراقي دو گروه آزمايش و كنترل در نمرهاي مستقل جهت بررسي تفاوت ميانگين گروهtآزمون  -4جدول

  t df  p تفاوت ميانگين  انحراف استاندارد  گينميان  تعداد  هاگروه

  001/0  1/24  9/28  20  گروه آزمايش

  15/2  -3/0  20  گروه كنترل

6/28  37/5  38  

  

  

هاي آموزشـي   ثير برنامه أبررسي ت طرفه جهت   تحليل واريانس يك  

 هـاي فرزنـدپروري    روش  بـر اسـاس    آمـوزان ابراز وجـود در دانـش     

   درراز وجودـهاي ابمرهـداري بين نافاوت معنـ نشان داد تمختلف

  

 از  قبـل و بعـد     هـاي مختلـف فرزنـدپروري      شـيوه  آموزان بـا  دانش

 ،P، 16/3 =df= 238/0( هــاي آمــوزش وجــود نــدارد   برنامــه

56/1=F.(

  ايوجود مقابله ابراز هايه دو گروه آزمايش و كنترل در نمرهاي افتراقي گروه هاي مستقل جهت بررسي تفاوت ميانگينtآزمون  -  5 دولج

  t df  P  تفاوت ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  هاشاخص                   هاگروه

  001/0  38  47/4  95/13  77/13  1/14  20  گروه آزمايش

          1/2  15/0  20  گروه كنترل

  

   ابراز وجود بنياديهايه و كنترل در نمرايشهاي افتراقي دو گروه آزمهاي مستقل جهت بررسي تفاوت ميانگين گروهt  آزمون-6 جدول

  هاشاخص       هاگروه

  

  T  df  Sig تفاوت ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد

  001/0  15/14  45/14  20  گروه آزمايش

  9/1  2/1  20  گروه كنترل

25/13  

  

14/4  38  

  

  

  بحث

زان در آمو بين ميزان توانايي ابراز وجود دانشنشان داد كهنتايج 

دار وجود داشت و امعنزندپروري مختلف تفاوت هاي فرشيوه

 اين تفاوت شدر آزمون تعقيبي شفه مشخص  دطور كههمان

ابل شيوه كنترل محبت زياد در مق  ـمربوط به شيوه كنترل كم

آموزان در ست كه دانش امعنا اين بدان. بودمحبت كم  ـزياد

    محبت زياد  ـل كم با شيوه فرزندپروري كنترهايخانواده

آموزان در ميزان ابراز وجود باالتري نسبت به دانش 1)سهل انگار(

 محبت كم  ـهايي با شيوه فرزندپروري كنترل زيادخانواده

 نشان )1991 (همچنين پژوهش بامريند در سال .دارند 2)مستبد(

داده است كه والدين كودكان با كفايت و رشد يافته اجتماعي در 

تر هستند و تر و با محبتا والدين ديگر كودكان گرممقايسه ب

 كوردتحقيقات مك. كنندندان خود ارتباط برقرار ميبا فرز بيشتر

كند كه كنترل زياد باعث كيد ميأ نيز به اين نكته ت)1991(

ثير و اهميت دو عامل أ اين نتايج ت.شودناسازگاري اجتماعي مي

 ترجمه ؛ري بهنفورد واست( سازدكنترل و محبت را آشكار مي

 ،با توجه به نتايج تحقيقات فوق ).1377 خرازچي، پور ودهقان

                                       

1. permissive 

2. authoritarian 

دارد كه  بين پژوهشگران توافق كلي وجودكه گفت توان يم

 والدين دخالت زيادي در رشد فرزندان دارد و رفتار ها ومهارت

 روابط خانوادگي بر همه ابعاد زندگي نظير روابط با همساالن و

 .گذاردثير ميأبزهكاري ت  و، غلطهايتعاد  تحصيل،بزرگترها،

 همچنين كودكاني كه والدينشان در برقراري روابط صميمانه و

از سالمت رواني   باالتري داشته وخوداعتماد به  آزاد تعادل دارند

الزم به ذكر است كه مجهز بودن افراد به  .دارند بيشتري برخور

 اجتماعي نظير بزهكاري وها از بسياري از مشكالت اين مهارت

 گرايش به رفتارهاي پرخطر كه در سنين مصرف مواد و سوء

  به توجه اين لزوم ربناب. كندلوگيري ميـ ج،شودنوجواني ديده مي

  ر رفتارـرات متفاوت آن بـي از اثـهاي تربيتي والدين و آگاهشيوه

هاي پژوهش همچنين افتهي .شودفرزندان به خوبي آشكار مي

هاي ابراز وجود توانايي ابراز وجود  آموزش برنامه كهدهدينشان م

تحقيقات  .دهدآموزان با نمره ابراز وجود پايين را افزايش ميدانش

هاي آموزشي ابراز وجود بر ميزان ثير مثبت برنامهأبسياري ت

اند، از ييد نمودهأتوانايي ابراز وجود افراد در سنين مختلف را ت

، )1986( جويس و ويل ،)1373( بخشردجمله نتايج تحقيقات 

اين  با )1999( همكاران كروپات و ،)2002( همكاران كاب ومك

  . فرضيه همسو است
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هاي ارتباط لفهؤبه عنوان يكي از م را افرادي كه ابراز وجود    

هاي لحله خود راهأتوانند با بيان مسثر در اختيار دارند ميؤم

له را بهتر أمس  خود كشف كنند،هايبسياري را در سايه ارتباط

 هر چه  مسلماً.هاي اجتماعي برخوردار شوندبشناسند و از حمايت

تر داشته باشد دقيق تر وصورت روشنبه له راأفرد توانايي بيان مس

 .هاي مفيدتر بيشتر امكان داردحلريزي و استفاده از راهبرنامه

 عالوه ، وجود مهارت ابرازمخصوصاً ،هاي اجتماعيآموزش مهارت

تواند در جامعه داشته بر ارزش درماني جايگاه مهمتري نيز مي

 اندنشان داده هاچنانچه پژوهش .باشد و آن نقش پيشگيري است

ثير أاند مثل تثر بودهؤهاي گوناگوني مدر برنامه هااين آموزش

ر ميان مثبتي كه برنامه پيشگيري از رفتارهاي جنسي پرخطر د

مصرف   سوءكشي وپيشگيري از خود ،)1991 ،ريندبوما( نوجوانان

نقل از به ( اندداشته )2002 گورمن،( مصرف الكل مواد و

 ،همچنين ).1385 ، تبريزي طايفه و، بهرامي احسانپورشريفي،

 ايجاد روابط سالم اجتماعي و نبايد نقش مهم آموزش را در

 در گزارشي از نتايج )1986(ويل  جويس و. عاطفي از ياد برد

دارند كه دانشجويان با آموزش ابراز وجود به دانشجويان اظهار مي

 ها در تعامالت بين فردي، صميميت،گيري اين روشبه كار

ثرتري در ؤهاي مروش صداقت از خود نشان داده و و خلوص نيت

هايي كه مربوط به تنش حل تعارضات و كاهش اضطراب و

همچنين تصوير . گيرندكار ميه هاي اجتماعي است بموقعيت

نحوه  و ذهني فرد از خودش كه شامل احساسات در مورد خود

با خودپنداره و  ابراز وجود .يابدعملكردهايش است نيز بهبود مي

به ايجاد احساس خود  در ارتباط نزديك است و حرمت خود

خصوصيات افراد با . كندباوري در روابط بين فردي كمك مي

 :براز وجود تا حدي همپوشي داردهاي ا با ويژگيخوداعتماد به 

 گفتن، شروع كردن، "نه"توانايي  دفاع از حقوق شخصي خود،

چگونگي حل مشكالت خاص  خاتمه دادن و ادامه دادن،

تشخيص در انتخاب  احساس آزادي و تحمل فشارها و اجتماعي،

دوري از طرد  اعتماد ديگران و به دست آوردن پذيرش و كردن،

 و داراي خودمشترك افراد با اعتماد به اجتماعي از خصوصيات 

). 1375 نقل از رضايي،به  ؛1992 فورد،(توانايي ابراز وجود است 

اثرات   مشهود است زيرا لزوم آموزش اين مهارت كامالً،بنابراين

مثبت آن به ارتقاي سطح سالمت رواني و روابط بين فردي كمك 

 در سنين وجودآموزش مهارت ابراز  .اي خواهد نمودقابل مالحظه

هاي روش سردرگمي؛  عالوه بر كاهش احساس ناتواني و،نوجواني

 گيري وهاي تصميمروش برطرف كردن تعارضات، حل مشكالت،

. دهدآموزان توسعه ميرفتارهاي توام با ابراز وجود را در دانش

 با توجه به نتايج آموزش مهارت ابراز وجود در نوجوانان ،بنابراين

    ايجاد  ان با تكيه بر اين مباني آموزشي والزم است مربي

ر ها دهاي حمايتي به تكامل و رشد يافتگي اين مهارتمحيط

 كه دادهاي پژوهش نشان يافته .آموزان كمك نماينددانش

جلسات آموزش ابراز وجود توانسته ميزان ابراز وجود بنيادي و 

  .آموزان در گروه آزمايش را افزايش دهداي دانشمقابله

گيري شخصيت ثير خانواده در شكلأرسد كه تبه نظر مي    

هاي بسياري بر نقش پژوهش و رودامري بديهي به شمار مي

گزارش  )1991( بامريند .اندكيد نمودهأوالدين بر رفتار فرزندان ت

سالمت رواني   وخودد به اعتما كرده است كه رشد اجتماعي،

  در  .دارندي والدين هاي فرزندپرور با شيوه مستقيمرابطه

 كه ندنشان داد )2005( و همكاران  ويگنولياي ديگرمطالعه

شغلي آنها  جستجوهاي و هاي تربيتي بر عالئق افرادشيوه

 به )2003( برگحتي در پژوهشي كه يوهان ثيرگذار است وأت

والدين به عنوان  انجام داد) 2005(ولي و همكاران نگنقل از وي

زيادي در عادات  ثيرأكه ت  معرفي شدنديكي از عوامل محيطي

با افزايش سن و ورود به دوران  اما .تغذيه فرزندانشان دارند

پا گذاشتن به اجتماع بزرگتري  جسمي و و رشد ذهني نوجواني و

ثير والدين أرفته رفته از ت كه همساالن از اعضاي مهم آن هستند

  داردطلبي سعينوجوان با ميل به استقالل شود وكاسته مي

له أ اين مس.گيري نمايداش تصميمدرباره وقايع مهم زندگي

ثير عوامل محيطي بيشتر نمايان أتحت ت  در كوتاه مدت وخصوصاً

هاي با استفاده از شيوه  والدين در طول زمان،شود زيرا معموالًٌمي

عقايد خود  افكار و يا با ايجاد روابط نزديك، مدارا، اعمال كنترل و

بنابراين كوتاه بودن زمان  .كنندان خود تحميل ميرا به فرزند

ثير أي تهاي ابراز وجود براي بررسخيري پس از آموزش برنامهأت

رود ندپروري از عواملي به شمار ميزهاي فرري چون شيوهمتغي

همچنين قرار گرفتن در ماه  .شودكه مانع بررسي دقيق آن مي

  عمل معمول ازت  والدين متفاوكه معموالًبرگزاري امتحانات 

آموزان، كه تا حدودي هاي فردي دانش همچنين تفاوت،كنندمي

هاي شخصيتي از جمله عوامل كنترل نشده  و ويژگي،كنترل شد

دادند كه بيش  پژوهشگران ترجيح مي، به عالوه.شودمحسوب مي

 ولي اين شداز چهار جلسه براي آموزش اختصاص داده مي

عدم همچنين . رسه اعمال شدمحدوديت از طرف اولياي مد

همكاري والدين به منظور تشكيل جلسات آموزش ابراز وجود 

 زمان و امكانات كافي را در اختيار خارج از ساعات مدرسه

 عامل قابل ذكر موقعيت زماني نامناسب. پژوهشگران قرار نداد

  فصل امتحانات پژوهش در بدين معني كه اجباراً،ديگري است
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عدم   موجب ايجاد اضطراب وتواندله ميأسانجام شد و اين م

  .ه باشدآموزان شدتمركز در دانش

هاي مذكور ابعاد متعددي از پژوهش بدون  دليل محدوديتبه    

شود پيشنهاد مي. اندبسياري بدون پاسخ ماندهاالت ؤبررسي و س

ل ئگيري از پژوهش حاضر به بررسي مسان در آينده با بهرهامحقق

كارگيري ه تكرار پژوهش حاضر با بمسلماً :ندذيل مبادرت ورز

 و مقايسه نتايج آن وكشور مختلف هاي آن در مناطق روش

تواند بسيار نث ميؤم مذكر و انجام پژوهش در دو جنسهمچنين 

استفاده از نتايج كاربردي شكي نيست كه . ثمربخش باشد

مراكز  و تربيت، صالح وهاي اكانون پرورش، پژوهش در آموزش و

هاي آتي  در پژوهششودپيشنهاد مي.  نيز الزم استترك اعتياد

تطبيق  آموزان از معناي عملي ابراز وجود ودرك دانشبه مطالعه 

مربيان از  درك والدين و و همچنين آن با رفتارهاي پرخاشگرانه

 و پذيرانهبيق آن با رفتارهاي سلطهمعناي عملي ابراز وجود و تط

ستفاده از آموزش ابراز وجود به منظور ا.  پرداخته شوددبانهؤم

سوءمصرف مواد، رفتارهاي  پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه،

 نظر ه  نيز سودمند بطور مستمرجنسي پرخطر در مدارس به

هاي مشابه قادر پژوهش حاضر مانند بسياري از پژوهش. رسدمي

شود ميشنهاد يپ. ثير دراز مدت آموزش نبودأبه بررسي ت

 از گذشت مدت زمان بعدآزمون اجراي مجدد پسان به پژوهشگر

 يكي از . مبادرت ورزندثير دراز مدت آموزشأبررسي ت بيشتر و

هاي مباحث مهم در پژوهش در مورد ابراز وجود بررسي تفاوت

دهد كه نشان مي برخي از پژوهشگران هاي يافته.فرهنگي است

رهنگ افراد توانايي ابراز وجود تا حدي بستگي به جنسيت و ف

 با مقايسه نوجوانان )1987( فلورين و زرنيتسكي ،براي مثال. دارد

 اسراييلي به اين نتيجه رسيدند كه دختران عرب نسبت به عرب و

هاي اجتماعي از پسران و دختران اسراييلي در برخي موقعيت

همچنين روالند . تري برخوردار بودندهاي ابراز وجود پايينمهارت

نتيجه را در افراد آسيايي در مقايسه با همتايان همين ) 1996(

شود تحقيقات پيشنهاد مي. آمريكايي آنها گزارش كرده است

  .هاي جنسيتي و فرهنگي در جامعه ايران بپردازندآينده به تفاوت
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