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چكيده:
هدف از اين پژوهش تعيين اثر آموزش ابراز وجود بر افزايش تمايز يافتگي
دانشآموزان دختر دبيرستاني بود .جامعه آماري شامل كليه دانشآموزان مشغول به
تحصيل در يكي از دبيرستان هاي دخترانه منطقه يك شهر تهران در سال تحصيلي
 89-88بود .حجم نمونهي پژوهش حاضر  32نفر بود كه با استفاده از روش
نمونهگيري چند مرحلهاي انتخاب گرديد .ابزار اندازهگيري پرسشنامه تمايز يافتگي
بود .سپس روش مداخله آموزش گروهي ابراز وجود در  10جلسه  90دقيقهاي در
مورد گروه آزمايش انجام شد و گروه گواه آموزشي دريافت نكردند .براي تحليل
نتايج ،از آزمون تحليل كواريانس استفاده شد .نتايج بدست آمده نشان داد كه:
سطح تمايز يافتگي ،دانشآموزاني كه آموزش ابراز وجود دريافت كرده بودند
به طور معناداري باالتر از دانشآموزاني بود كه آموزش ابراز وجود دريافت نكرده
بودند .سطح واكنش پذيري عاطفي ،دانشآموزاني كه آموزش ابراز وجود دريافت
كرده بودند به طور معناداري پايينتر از دانشآموزاني بود كه آموزش ابراز وجود
دريافت نكرده بودند .سطح هم آميختگي با ديگران ،دانشآموزاني كه آموزش ابراز
وجود دريافت كرده بودند به طور معناداري پايينتر از دانشآموزاني بود كه آموزش

 - 1دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
 - 2استاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائي
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ابراز وجود دريافت نكرده بودند .بين سطح گريز عاطفي ،دانشآموزاني كه آموزش
ابراز وجود دريافت كرده بودند با دانشآموزاني كه آموزش ابراز وجود دريافت
نكرده بودند ،تفاوت معناداري وجود نداشت .بين سطح جايگاه من ،دانشآموزاني كه
آموزش ابراز وجود دريافت كرده بودند با دانشآموزاني كه آموزش ابراز وجود
دريافت نكرده بودند ،تفاوت معناداري وجود نداشت.
كليد واژه:
ابرازوجود ،تمايز يافتگي ،مقطع دبيرستان

مقدمه:
يكي از مسائل مهم دوره نوجواني و جواني تمايز يافتگي و به عبارتي
ديگر كسب استقالل عاطفي و قدرت تصميمگيري در مقاطع مختلف زندگي است
تا فرد بتواند در موقعيت هاي مختلف به نحو سازگارانه رفتار كند (كوري،1
2 .)1993خانواده به عنوان نخستين پايگاه شكلگيري شخصيت ،اساسيتري
عامل به وجود آورنده «تمايز يافتگي» 1يا استقالل عاطفي افراد است و ميتواند
بستر رشد افرادي تمايز يافته با كاركردي سالم يا افرادي كامالً وابسته با
مشكالت ژرف رواني و همچنين افرادي بين طيف اين دو نقطه باشد .تمايز
يافتگي بيانگر ميزان توانايي فرد در تمييز فرايندهاي عقلي از فرايند احساسي
است به عبارتي ديگر رسيدن به حدي از استقالل عاطفي كه فرد بتواند در
موقعيت هاي عاطفي و هيجاني بدون غرق شدن در جو عاطفي آن موقعيتها به
صورت عقالني و خود مختار تصميمگيري كند (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،3به نقل از
شاهي برواتي و نقشبندي .)1387 ،افراد تمايز نيافته راحتتر هيجانزده
ميشوند .زندگي آنها تحت تأثير واكنش نشان دادن به اطرافيان است .شخص
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تمايز يافته قادر است ميان فكر كردن و احساس كردن توازن برقرار كند،
مستعد هيجان و خود انگيختگي قوي اما ،همچنان داراي خويشتن داري ،كه از
توانايي مقاومت در مقابل كشش تكانههاي هيجاني ناشي ميشود .در مقابل
ال به طور شتاب زده ،با فرمانبرداري يا نافرماني نسبت
فرد تمايز نيافته ،معمو ً
به ساير افراد واكنش نشان ميدهد .آنها حفظ خودمختاري خود را مشكل
مييابند ،به ويژه حول موضوعات اضطرابي (نيكولز ،شوارتز ،1به نقل از
دهقاني و همكاران ،1387 ،ص.)239
افرادي كه از نظر تمايز يافتگي مقياس پايينتري كسب ميكنند در برابر
استرس آسيب پذيرترند و بيشتر مستعد بيماري جسمي و اجتماعي هستند و
وقتي عملكرد مختل آنها ظهور ميكند ،بيشتر احتمال دارد كه مزمن شود.
افرادي كه به لحاظ تمايز يافتگي مقياس باالتري را كسب ميكنند پس از اين كه
استرس بگذرد ،مي توانند به سرعت به تعادل عاطفي برسند (گالدينگ ،2به نقل
از بهادري و همكارن ،ص .)161افرادي كه بيشترين انتزاج 3را بين افكار و
احساساتشان دارند ،ضع يف ترين كاركرد را دارند ،آنها احتماالً تحت سلطه
واكنشهاي عاطفي خودكار يا غيرارادي هستند و معموالً حتي در برابر سطوح
پايين اضطراب هم دچار بدكاري ميشوند از آنجايي كه آنان قادر به تفكيك
افكار از احساسات نيستند ،در تفكيك خويش از سايرين نيز مشكل دارند و لذا
به سادگي در عواطف حاكم يا جاري دست نخورده باقي ميماند (گلدنبرگ و
گلدنبرگ ،به نقل از شاهي برواتي و نقشبندي ،1387 ،ص .)213
از آنجايي كه تمايز يافتگي ،نقشي مهم و اساسي در كاهش اضطراب
مزمن فرد و برخورداري از يك زندگي سالم را دارد و همچنين با توجه به اين
كه دوران نوجواني دوره اي است كه شخصيت فرد از لحاظ ميزان تمايز
يافتگياش ،در ارتباط با اعضاي خانواده شكل ميگيرد ،لذا اين دوره نقش
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كليدي در ايجاد يك هويت شخصي سالم و كاهش اضطراب مزمن فرد در آينده
ايفا ميكند (اسكيان.)1384 ،
تقريباً در همهي اوضاع و احوال جمعي به نحوي ناراحت ومضطرب
هستند .عدم توانايي آنها در ابراز حقوق مشخص منجر به نفرت و خصومت
واپس زده ميشود كه به نوبهي خود غالباً احساسهاي نامتناسب گناه و
پشيماني به بار ميآورد .گاهي اوقات خشم و ناراحتي ناشي از مشكالت فوق
باعث ميشود فرد به طور غيرمنطقي عمل كرده و به پرخاشگري دست بزند.
يكي از مشكالت عمده كه تاثير بازدارنده و مخل بر روي كارآمدي و پويايي
نوجوانان دارد و از شكل گيري سالم هويت و نيز شكوفايي استعدادها و قواي
فكري و عاطفي در آنان جلوگيري ميكند مشكل در برقراري ارتباط اجتماعي و
تمايز يافتگي پايين در كودكان و نوجوانان است .بر اساس پژوهشهاي انجام
شده تمايز يافتگي يك ويژگي مهم و زيربنايي براي نوجوانان است و نوجوانان
با سطح تمايز يافتگي پايينتر معموالً سطوح اضطراب باالتر را تجربه ميكنند و
از عملكرد شناختي ضعيف تري برخوردار هستند و همچنين با توجه به معضل
روند رو به رشد آمار طالق در جامعه پژوهشهايي در رابطه با تمايز يافتگي و
سازگاري زناشويي صورت گرفته است كه نتايج حاكي از آن است كه رابطه
معناداري بين تمايز يافتگي باال و سازگاري زناشويي و عملكرد كارآمد
خانواده مشاهده شده است .با توجه به اين كه تمايز يافتگي پايين ميتواند
اثرات مخل و بازدارندهاي در برقراري روابط اجتماعي سالم و ابراز احساسات
و افكار داشته باشد لذا پرداختن به اين امر مهم حائز اهميت است .در
پژوهشهاي انجام شده در زمينه تمايز يافتگي ،سطوح باالي تمايز يافتگي،
پيشبيني كنندهي مهارتهاي بهتر حل مسأله ،كودك ،آزاري پايينتر اسكورن
و پلت )2005( ،1نات و اسكورن ) 2004( ،2نشان دادند كه بين تمايز يافتگي و
اضطراب مزمن و نشانگان بيماري رابطهي معكوس و معناداري وجود دارد.
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اسكورون و دندي )2004( ،1در پژوهشهايي كه در مورد تمايز يافتگي انجام
دادند به اين نتيجه رسيدند ،سطوح باالتر تمايز يافتگي به طور معناداري پيش
بيني كنندهي سطوح باالتر كنترل موفق در موقعيتهاي مختلف وسازگاري
زناشويي باالتر بوده است .مورداك و گور )2004( ،2در پژوهشي كه بر روي
 119دانشجوي دانشگاه سيرستون با عنوان بررسي ارتباط بين استرس و
روشهاي مقابله ،و خود تمايز يافتگي و بدكاركردي شناختي انجام دادند به
اين نتيجه رسيدند كه تمايز يافتگي به راستي اثرات استرس دريافت شده در
عملكرد شناختي افراد را تعديل ميكند ،سطوح بااليي از استرس ،فشار بيشتري
را بر افراد با سطح تمايز يافتگي پايين وارد ميسازد و موجب بدكاركردي
بيشتر ميگردد .از افراد با سطح تمايز يافتگي پايين انتظار ميرود تا مهارتهاي
مقابلهي ضعيف تري داشته باشند و در حقيقت آنچه ما به عنوان خود تمايز
يافتگي در نظر ميگيريم يك توانايي گرايش يافته به مقابله با استرسورهاست.
سكرين و فلورا )2000( ،3نشان دادند كه چگونه برخورداري از ابراز
وجود و رفتارهاي جرأت مندانه در زندگي افراد تأثير دارد .در اين پژوهش
افراد با سطوح باالي مهارتها ،بهتر با استرس مقابله نموده و با تغييرات مهم
سازگار شده اند وكمتر از افسردگي و تنهايي و اضطراب رنج ميبرند .همچنين
به سطوح بااليي از خشنودي ،رضايت در روابط شخصي و سازگاري با
شرايط موجود دست يافتند (مؤذني .)1386 ،كافمن )2000( ،4در پژوهشي،
آموزش ابراز وجود را بر روي گروهي از نوجوانان مضطرب آزمودند نتايج
اين پژوهش افزايش اعتماد به نفس و كاهش پرخاشگري و اضطراب را در
نوجوانان نشان داد.
پژوهش حاضر با هدف ،تعيين اثر آموزش ابراز وجود بر افزايش تمايز
يافتگي در مقياس كلي و افزايش خرده مقياس جايگاه من ،همچنين كاهش خرده
1
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مقياسهاي واكنشپذيري عاطفي ،هم آميختگي با ديگران و جدايي عاطفي
دانشآموزان دختر دبيرستاني انجام شده است .براي رسيدن به اين اهداف
فرضيههاي زير تدوين شده است :
 .1آموزش ابراز وجود بر افزايش تمايز يافتگي دانشآموزان دختر دبيرستاني
موثر است.
 .2آموزش ابراز وجود بر كاهش واكنش پذري عاطفي دانشآموزان دختر
دبيرستاني موثر است.
 .3آموزش ابراز وجود بر افزايش جايگاه من دانشآموزان دختر دبيرستاني
موثر است.
 .4آموزش ابراز وجود بر كاهش جدايي عاطفي در دانشآموزان دختر
دبيرستاني موثر است.
 .5آموزش ابراز وجود بر كاهش هم آميختگي با ديگران دانشآموزان دختر
دبيرستاني موثراست.
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روش:
پژوهش حاضر ،داراي طرح شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون و پس
آزمون با گروه كنترل بود .نگاره اين طرح در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  : 1طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل
پس آزمون

متغير مستقل

پيش آزمون

گروهها

T2
T2

x
-

T1
T1

G1
G2

جامعه آماري شامل كليه دانشآموزان مشغول به تحصيل در
دبيرستانهاي دخترانه منطقه يك شهر تهران در سال تحصيلي  88-89بود .در
اين پژوهش براي انتخاب نمونه مورد نياز از روش نمونهگيري تصادفي چند
مرحلهاي استفاده گرديد .بدين ترتيب كه از اين منطقه (منطقه يك) ،يك
دبيرستان و از سه پايه ،پايه ي اول به صورت تصادفي ساده انتخاب گرديد.
پرسشنامه تمايز يافتگي روي دانشآموزان كه تعداد آنها  90نفر بود ،اجرا شد
 32نفر از دانش آموزاني كه نمرات تمايز يافتگي آنها پايين تراز ميانگين بود
انتخاب گرديدند 16 .نفر از دانشآموزان در گروه آزمايش و  16نفر ديگر در
گروه كنترل به صورت تصادفي جايگزين شدند.
ابزار پژوهش :براي سنجش تمايز يافتگي دانشآموزان از پرسشنامه
تمايزيافتگي جكسون ( )2003استفاده شد .فرم اوليه اين پرسشنامه توسط
اسكورون و فريدلندر 1تهيه شده است و آزمون نهايي توسط جكسون در 45
آيتم بر مبناي نظزيه بوئن ساخته شده است .اين پرسشنامه به صورت خود
گزارش دهي است و تمركز اصلي آن روي ارتباطات مهم زندگي و روابط افراد
با خانواده اصلي است (اسكورون  ،2003به نقل از اسكيان.)1384 ،
اين پرسشنامه داراي چهار خرده مقياس واكنش پذيري عاطفي ،گريز
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طيف  6گزينهاي از ( 1ابداً در مورد من صحيح نيست) تا ( 6كامالً در مورد من
صحيح است) درجهبندي شده است .براي محاسبه پايايي اسكورون و
فريدلندرضريب آلفاي كرنباخ آن را براي مقياس كلي تمايز يافتگي  ،0/88براي
خرده مقياس واكنش پذيري  ،0/83جايگاه من  ،0/80گريز عاطفي  0/80و هم
آميختگي با ديگران  0/74گزارش كردند .همين ضريب آلفا در پژوهش پلج –
پوپكو 1كه در سال  2004صورت گرفت براي مقياس كلي تمايز يافتگي 0/86
گزارش شده است (ثنائي .)1387 ،به منظور اطمينان از روايي پرسشنامه تمايز
يافتگي از روايي تحقيقات انجام شدهي پيشين ،اسكيان ( )1384و همچنين از
نظرات چند نفر از صاحب نظران در اين زمينه استفاده گرديد كه روايي اين
ابزار را مورد تأييد قرار دادند.
روش اجراي برنامه آموزش ابراز وجود به روش ايفاي نقش :برنامه
آموزش ابراز وجود با روش ايفاي نقش در ده جلسه ،هر هفته يك جلسهي 1/5
ساعتي برگزار شده است .خالصه مراحل انجام اين جلسات به شرح زير است:
جلسه اول شامل سه بخش معارفه ،مصاحبه و بخش اصلي آموزش ابراز
وجود بوده است .هدف جلسه معارفه ،ايجاد صميميت و افزايش ارتباط اعضاء
گروه با يكديگر ،كاهش تنش گروهي و تأكيد بر بازخورد مثبت و آشنايي
اعضاء با نحوه بازخورد دادن ميباشد .در بخش مصاحبه ،درمانگر بعد از
برقراري روابط صميمانه با دانشآموزان ،طي يك مصاحبه علل عدم ابراز
وجود را از دانشآموزان جويا ميشود .در بخش اصلي آموزش ابراز وجود،
پژوهشگر به تعريف و بيان ابراز وجود و توضيح دربارهي تفاوت بين
پرخاشگري و ابراز وجود و عدم ابراز وجود ميپردازد.
جلسه دوم ،آشنايي با اجزاء رفتار حق طلبي با ابرازوجود كه شامل
(تماس چشمي ،حالت بدن ،فاصله جسماني ،ژست ،حالت بدن ،حالت صورت،
لحن و بلندي و كوتاهي صدا) بود و از دانشآموزان خواسته شد با استفاده از
پژوهشن
امه
تربيتي
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اجزاي رفتار حق طلبانه به ايجاد يك رابطه گرم با طرف مقابل خود بپردازند و
تا آنجايي كه ميتوانند ويژگيهاي ذكر شده در باال را به كار ببرند.
جلسه سوم دربارهي چگونگي درخواست كردن ،داليلي كه مانع
درخواست كردن ميشود و نحوهي درخواست مناسب توضيحاتي داده شد.
هدف اين جلسه ،آم وزش درخواست كردن به صورت صحيح و از بين بردن
هر گونه ترس و احساس ناخوشايند در دانش آموزان بود.
جلسه چهارم شامل آموزش سالم كردن و ايفاي نقش شروع كننده
مالقاتها در موقعيت هاي مختلف و همچنين مطرح كردن سواالتي از قبيل چرا
بايد بله بگوييم؟ چرا بله گفتن سخت است؟ چگونه بله بگوييم؟
جلسه پنجم و ششم صحبت در خصوص رد درخواستهاي غير منطقي نه
گفتن .در اين جلسه دانشآموزان در موقعيتهاي مختلف به ايفاي نقشي
مي پردازند كه بتوانند نه بگويند و بعد از آن احساست شخصي ناشي از نه
گفتن هر عضو مورد بررسي قرار گرفت.
جلسه هفتم در مورد ابراز احساسات مثبت صحبت شد .در اين جلسه
دانشآموزان در موقعيتهاي مختلف به ايفاي نقشي ميپرداختند كه بتوانند
ابراز احساسات مثبت كنند بعد از آن احساسات شخصي ناشي از بروز
احساسات مثبت هر عضو مورد بررسي قرار گرفت.
جلسه هشتم آشنايي با ابراز احساسات منفي .بحث دربارهي ابراز
احساسات منفي و اهميت آن و توضيح اين كه درخواست كردن يا ابراز
احساسات مثبت براي افرادي كه ابراز وجود پاييني دارند به مراتب راحت تر از
ابراز احساسات منفي خواهد بود.
جلسه نهم آشنايي با انتقاد سازنده .در خصوص انتقاد سازنده و
روشهاي كنار آمدن با آن تكليف داده شد و صحبت گرديد.
در جلسهي پاياني به رفع ابهامات ،مرور تكاليف جلسات قبل و حصول
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يافتهها:
ابتدا به يافتههاي توصيفي پژوهش پرداخته ميشود .در جدول ،2
ميانگين و انحراف معيار نمرههاي آزمودنيهاي گروههاي آزمايش و كنترل،
در هر يك از متغيرهاي وابسته و در مراحل پيش آزمون و پس آزمون نشان
داده شده است.
جدول  :2توصيف آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «تمايزيافتگي» در نمونههاي تحقيق
گروه

تعدادنمونه

شاخص

آميختگي

عاطفي

من

33/37

28/81

41/25

31/18

انحراف

پيش آزمون

150
11/32

36/81

37/93

41/75

32/81

5/08

6/11

5/91

5/57

معيار

پس آزمون

13/97

6/53

7/29

6/59

5/46

135
135
10/48

31/62

31/06

40/56

32/25

30/75

31/43

39/68

32/56

5/20

5/96

7/07

6/16

7/37

5/53

5/96

6/78

5/01

آماري

سطوح

پيش آزمون

آزمايش

16

گواه

16

ميانگين
پس آزمون

ميانگين

پيش آزمون
پس آزمون

انحراف

پيش آزمون

معيار

پس آزمون

تمايز

واكنش

هم

گريز

جايگاه

يافتگي
/62
134
/31

/25

پذيري
عاطفي

همان طور كه در جدول 2مشاهده ميشود ،افزايش ميانگين مقياسهاي
تمايز يافتگي ،واكنش پذيري عاطفي و هم آميختگي در گروه آزمايش بعد از
دخالت متغير مستقل مشهود ميباشد .در حالي كه اين ميانگينها در پيش
آزمون و پس آزمون گروه كنترل ،تفاوت ناچيزي دارد .انحراف معيار تمام
نمره ها نيز در جدولها ارائه شده است.
پژوهشن
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استفاده شد .نتايج حاصل از آزمون تحليل كواريانس در پاسخ به فرضيههاي
پژوهش به شرح ذيل آمده است:
فرضيه اول :آموزش ابراز وجود بر افزايش تمايز يافتگي دانشآموزان
دختر دبيرستاني مؤثر است.
جدول  : 3تحليل كواريانس يك طرفه جهت بررسي اثرات آموزش
«ابراز وجود» بر «تمايز يافتگي» نمونههاي تحقيق
منبع

مجموع

درجة

ميانگين

ميزان

سطح

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

پيشآزمون

306/75

1

306/75

F
2/58

معنيداري
0/119

گروه

1919/23

1

1919/23

16/17

0/001

خطا

3440/68

29

118/64

كل

5623/21

31

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان مقادير  Fبه دست آمده ،مطرح
ميشود كه ارتباط معنيداري بين متغير وابسته «تمايز يافتگي» و متغير
همپراش (پيشآزمون) ،در سطح ( )  =0/05وجود ندارد .با اين وجود ،اثر

متغير پيشآزمون ،مورد همپراش قرار گرفته است و به عنوان متغير كنترل
عنوان ميشود و ميتوان به اثرات متغير آزمايشي با عنوان منبع تغييرات
گروه ،تأكيد نمود .در نهايت با توجه به ميزان  Fدر منبع تغييرات گروه كه در
راستاي شناسايي اثرات آموزش «ابراز وجود» بر «تمايزيافتگي» ميپردازد،
ميتوان مطرح نمود با احتمال  0/99سطح تمايز يافتگي دانش آموزان دختر
دبيرستاني كه آموزش ابراز وجود دريافت كردهاند به طور معناداري باالتر از
دانشآموزاني است كه آموزش ابرازوجود دريافت نكردهاند.
فرضيه دوم :آموزش ابراز وجود بر كاهش واكنشپذيري عاطفي
دانشآموزان دختر دبيرستاني مؤثر است.

«ابراز وجود» بر «واكنشپذيري عاطفي» نمونههاي تحقيق

سال ششم -
شماره -25
زمستان89

پژوهشن
امه
تربيتي

جدول  : 4تحليل كواريانس يكطرفه جهت بررسي اثرات آموزش
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منبع

مجموع

درجة

ميانگين

ميزان

سطح

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

پيشآزمون

406/04

1

406/04

F
16/98

معنيداري
0/001

گروه

179/59

1

179/59

7/51

0/010

خطا

693/39

29

23/91

كل

1393/46

31

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان مقادير  Fبدست آمده ،مطرح
ميشود كه ارتباط معنيداري بين متغير وابسته «واكنشپذيري عاطفي» و

متغير همپراش (پيشآزمون) ،در سطح ( )  =0/01وجود دارد .بنابراين ،با
توجه به اينكه اثر معنيدار متغير پيشآزمون ،مورد همپراش قرار گرفته است و

بهعنوان متغير كنترل عنوان ميشود ،ميتوان به اثرات متغير آزمايشي با
عنوان منبع تغييرات گروه ،تأكيد نمود .در نهايت با توجه به ميزان  Fدر منبع
تغييرات گروه كه در راستاي شناسايي اثرات آموزش «ابراز وجود» بر
«واكنشپذيري عاطفي» ميپردازد ،بنابراين نتيجه ميشود با احتمال 0/99
واكنش پذيري عاطفي دانش آموزان دختر دبيرستاني كه آموزش ابراز وجود
دريافت كردهاند به طور معناداري پايينتر از دانشآموزاني است كه آموزش
ابرازوجود دريافت نكردهاند.
فرضيه سوم :آموزش ابراز وجود بر كاهش هم آميختگي دانشآموزان
دختر دبيرستاني مؤثر است.
جدول  : 5تحليل كواريانس يكطرفه جهت بررسي اثرات آموزش
«ابراز وجود» بر همآميختگي»نمونههاي تحقيق
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منبع

مجموع

درجة

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

ميزان F

سطح
معنيداري

پيشآزمون

266/08

1

266/08

7/98

0/008

گروه

446/74

1

446/74

13/40

0/001

خطا

966/79

29

33/33

كل

1570/87

31
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با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان مقادير  Fبه دست آمده ،مطرح
ميشود كه ارتباط معنيداري بين متغير وابسته «همآميختگي» و متغير

همپراش (پيشآزمون) ،در سطح ( )  =0/01وجود دارد .بنابراين ،با توجه به

اين كه اثر معنيدار متغير پيشآزمون ،مورد همپراش قرار گرفته است و
بهعنوان متغير كنترل عنوان ميشود ،ميتوان به اثرات متغير آزمايشي با
عنوان منبع تغييرات گروه ،تأكيد نمود .در نهايت با توجه به ميزان  Fدر منبع
تغييرات گروه كه در راستاي شناسايي اثرات آموزش «ابراز وجود» بر
«همآميختگي» ميپردازد ،بنابراين نتيجه ميشود با احتمال  ./99هم آميختگي
دانش آموزان دختر دبيرستاني كه آموزش ابراز وجود دريافت كردهاند به طور
معناداري پايينتر از دانشآموزاني است كه آموزش ابراز وجود دريافت
نكردهاند.
فرضيه چهارم :آموزش ابرازوجود بر كاهش گريز عاطفي دانشآموزان
دختر دبيرستاني مؤثر است.
جدول  : 5تحليل كواريانس يكطرفه جهت بررسي اثرات آموزش
«ابراز وجود» بر «گريز عاطفي» نمونههاي تحقيق
منبع

مجموع

درجة

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

ميزان F

سطح
معنيداري

پيشآزمون

665/04

1

665/04

28/38

0/001

گروه

52/51

1

52/51

2/24

0/145

خطا

679/38

29

كل

1419/46
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ميشود كه ارتباط معنيداري بين متغير وابسته «گريز عاطفي» و متغير
همپراش (پيشآزمون) ،در سطح ( )  =0/01وجود دارد .بنابراين ،با توجه به
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اين كه اثر معنيدار متغير پيشآزمون ،مورد همپراش قرار گرفته است و به

عنوان متغير كنترل عنوان ميشود ،مي توان به اثرات متغير آزمايشي با عنوان
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منبع تغييرات گروه ،تأكيد نمود .در نهايت با توجه به ميزان  Fدر منبع تغييرات
گروه كه در راستاي شناسايي اثرات آموزش «ابراز وجود» بر «گريز عاطفي»
ميپردازد ،بنابراين نتيجه ميشود با احتمال  0/95بين گريز عاطفي
دانش آموزاني كه آموزش ابراز وجود دريافت كرده اند با دانش آموزاني كه
آموزش ابراز وجود دريافت نكردهاند تفاوت معنيداري وجود ندارد.
فرضيه پنجم :آموزش ابراز وجود بر افزايش جايگاه من دانشآموزان
دختر دبيرستاني مؤثر است.
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جدول  : 6تحليل كواريانس يكطرفه جهت بررسي اثرات آموزش
«ابراز وجود» بر «جايگاه من» نمونههاي تحقيق
منبع

مجموع

درجة

ميانگين

ميزان

سطح

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

پيشآزمون

436/99

1

436/99

F
32/54

معنيداري
0/001

گروه

7/01

1

7/01

0/52

0/476

خطا

389/38

29

13/42

كل

826/8
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با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان مقادير  Fبه دست آمده ،مطرح
ميشود كه ارتباط معنيداري بين متغير وابسته «جايگاه من» و متغير همپراش
(پيشآزمون) ،در سطح ( )  =0/01وجود دارد .بنابراين ،با توجه به اين كه اثر
معنيدار متغير پيش آزمون ،مورد همپراش قرار گرفته است و به عنوان متغير
كنترل عنوان ميشود ،مي توان به اثرات متغير آزمايشي با عنوان منبع تغييرات
گروه ،تأكيد نمود .در نهايت با توجه به ميزان  Fدر منبع تغييرات گروه كه در
راستاي شناسايي اثرات آموزش «ابراز وجود» بر «جايگاه من» ميپردازد،
بنابراين نتيجه ميشود با احتمال  0/95بين جايگاه من دانشآموزان دختر
دبيرستاني كه آموزش ابراز وجود دريافت كردهاند با دانشآموزاني كه
آموزش ابراز وجود دريافت نكردهاند تفاوت معنيداري وجود ندارد.
بحث و نتيجه گيري:
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر افزايش
تمايز يافتگي دانشآموزان است كه نتايج به دست آمده به شرح ذيل آمده است:
نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش مبني بر اثربخشي آموزش
ابرازوجود بر افزايش تمايز يافتگي دانش آموزان حكايت از تأييد اين فرضيه
دارد .لذا نتيجه گرفته ميشود كه آموزش ابراز وجود در مقايسه با گروه
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رسيدن به سطح من اسب تمايز يافتگي و در نتيجه كاهش اضطراب مزمن است.
نتايج كاستنر و شفر ،)1999( 1نشان داد كه گروههاي درماني مبتني بر فنون
عملي در نوجوانان باعث ايجاد تاثير مثبتي در جو گروه شده ،درگير شدن
افراد را در گروه افزايش ميدهد و باعث كاهش اجتناب از ساير اعضاي گروه
ميگردد در نتيجه آموزش ابراز وجود ميتواند به عنوان يك روش گروه
درماني مبتني برفنون عملي روش مؤثري در كار با نوجوانان باشد (اسكيان،
.)1384
همچنين نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه آموزش ابراز
وجود عالوه بر افزايش تمايز يافتگي ،باعث كاهش واكنشپذيري عاطفي و
كاهش هم آميختگي در دانشآموزان دختر دبيرستاني شده است كه با نتايج
اسكيان ( ،)1384حسيني ( )1387و عظيمي ( )1386همسو است .يافتههاي اين
پژوهش با يافتههاي هپنر و همكاران ( ،)1995مبني بر اين كه افراد داراي تمايز
يافتگي باالتر تكنيكهاي مقابلهي عقالني را از شيوههاي مقابله به كار ميبرند
و با حالت واقعگرا نسبت به فرايند عاطفي درگير ميشوند همسو ميباشد.
همسو با اين فرضيهها ،نتايج حاصل از پژوهش پلچ و پاپكو ،)2004( 2نشان
داده است كه بين تمايز خود و عملكرد شناختي نوجوانان ارتباط معنيداري
وجود دارد ،از آنجايي كه افراد با واكنش عاطفي باال ميتوانند در مواجهه با
موقعيت ها از عملكرد شناختي شان به خوبي استفاده كنند و قادر به انتخاب
واكنشهاي سريع و مؤثر نيستند ابراز وجود اين فرصت را فراهم ميكند تا
نحوه ي برخورد مناسب و منطقي با يك موقعيت را چندين بار به طرق مختلف
اجرا كند و در نهايت بهترين پاسخ را برگزيند .پلك و دار ،)2001( 3به اين
نتيجه دست يافتند كه مشكالت اجتماعي و عاطفي بچهها در خانوادهها ،ناشي
از تمايز يافتگي پايين و چيره بودن احساسات است لذا يافتههاي اين پژوهش
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در كاهش هم آميختگي عاطفي با خانواده ،كاهش احساس نياز شديد به تاييد
اطرافيان و كاهش مشكالت آنها همسو ميباشد .همچنين با يافتههاي سكرين و
فلورا ( ،)2000و نوبل ( ،)1990در اثر بخش آموزش ابراز وجود بر افزايش
رضايت در روابط شخصي و سازگاري با شرايط موجود ،افزايش توانايي
تصميمگيري و مهارت اجتماعي همسو ميباشد .اسكورون و اسميت،)2003( 1
در پژوهشي كه به ارزيابي اعتبار و روايي خرده مقياس جديد هم آميختگي با
ديگران پرداختند ارتباط معنيداري بين همآميختگي باالتر و ناامني و وابستگي
بزرگسالي مشاهده كردند .افرادي كه سطح همآميختگي بااليي دارند،
احساسات غالب است و در مواجهه با موقعيتهاي مهم زندگي شان كمتر از
تفكر منطقي استفاده ميكنند اين افراد شديداً نياز به كسب تأييد افراد مهم
زندگي شان دارند بنابراين در صورت بروز فشار رواني و مشكالت بين
اشخاصي بيشتر از افراد مستعد مشكالت روانشناختي از جمله افسردگي
هستند و ابراز وجود مي تواند با توسعه خزانه رفتاري در كاهش آن مؤثر
باشد .در مورد جايگاه من و گريز عاطفي نتايج به دست آمده با اسكيان
( ،)1384حسيني( )1387و عظيمي ( )1386همسو نيست .افراد تمايز يافته از
هويت شخصي قوي و جايگاه نيرومندي برخوردارند ،لذا يافتههاي پژوهش
حاضر مبني بر افزايش جايگاه من با يافتههاي كافمن ( ،)2000لورانتا (،)2003
مبني بر اثر بخشي ابراز وجود بر افزايش اعتماد به نفس ،همسو نيست در
بسياري از موارد عدم برخورداري از جايگاه من مستحكم و يا هويت مستقل با
عث احساس بيكفايتي فرد در مواجهه با موقعيتهاي گوناگون و در نتيجه
اضطراب او مي شود و اين چرخه همچنان ادامه دارد تا كاركرد فرد به خاطر
اضطراب كاهش مييابد و در نتيجه منجر به احساس بيكفايتي و نهايتاً
خودباوري ضعيف ميگردد .ابراز وجود ميتواند عليرغم اين كه يك روش
گروهي است به فرديت توجه ميكند ،در نتيجه اعتماد به نفس افزايش مييابد و
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اضطراب كاهش مييابد .در مورد جايگاه من ،ابراز وجود و قاطعيت ميتواند به
عنوان ابزاري مفيد براي داشتن يك هويت مستقل به فرد كمك كند چرا كه افراد
تمايز نايافته قسمت بيشتر انرژي شان را صرف تجربه ،بيان و تشديد
عواطفشان ميكنند و قادر نيستند در روابط خود با ديگران ،خود تعريف شده
شان را حفظ كنند و به قدري در روابط خود با ديگران وابسته ميشوند كه
ممكن است به ،از ناديده گرفتن حقوق خود ،از دست دادن هويت مستقل،
اضطراب مزمن ،مشكالت تصميم گيري و اختالل در روابط زناشويي در آينده
بيانجامد .گريز عاطفي مي تواند خود را به صورت فاصله گرفتن فيزيكي از
خانواده ،موانع رواني مانند صحبت نكردن با يك عضو يا تعارضات حل نشده
با اعضاي خانواده نشان دهد از آنجايي كه كودكان داراي تمايز يافتگي پايينتر
از بند پيوندهاي عاطفي حل نشده با خانواده فرار ميكنند ،لذا يافتههاي پژوهش
حاضر با يافتههاي سكرين و فلورا ( ،)2000كه مبني براثربخشي آموزش ابراز
وجود در كاهش تنهايي و رضايت در روابط شخصي ميباشد ،همسو نيست.
بوئن معتقد بود افراد پس از اخذ موضع شخصي و افزايش سطح تمايزيافتگي
شان بهتر است دوباره با خانواده اصلي تماس برقرار كنند او برقراري تماس
مجدد با خانواده اصلي را گام مهمي براي كاهش اضطراب باقي مانده مراجع
در اثر گريز عاطفي ميدانست .در نتيجه ابراز وجود ميتواند با ايفاي نقش فرد
در حالتهاي مختلف اضطراب را براي رويارويي با خانواده اصلي كاهش دهد.
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