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 دهكيچ

 دانشجويان دختر ابراز وجودخودمتمايزسازي بر  درماناثربخشي  تعيينهدف از پژوهش حاضر، 
پس  -بوده است اين پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون تهران دانشگاه عالمه طباطبايي

از ميان دانشجويان دختر سال اول در مقطع كارشناسي دانشكده . آزمون با گروه كنترل بوده است
 10نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه  20روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي، 

آموزش . نوان گروه آزمايش و يك گروه به عنوان گروه كنترل، جايگزين شدندنفره، يك گروه به ع
اي  گروه كنترل، هيچ مداخله. جلسه براي گروه آزمايش اجرا گرديد 8خودمتمايزسازي به مدت 

نتايج . ها با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس، تجزيه و تحليل آماري شدند داده .دريافت نكرد
درمان خود متمايز سازي بر افزايش ميزان ابراز وجود موثر وواريانس نشان داد كه حاصل از تحليل ك

ميزان ابراز  خودمتمايزسازي به طور كلي مي توان به اين نتيجه رسيد كه درمان ).>P 01/0( بوده است
  . وجود شركت كنندگان را افزايش مي دهد
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  .، دانشجوورزي خودمتمايزسازي، جرأت :واژگان كليدي 

  مقدمه
بودن در جمع و داشتن ارتباط با افراد ديگر  از آنجا كه انسان يك موجود اجتماعي است،

هاي مختلف با ديگران  انسان در طول زندگي خود، به شيوه .ناپذير است براي او امري اجتناب
قال در ارتباط است تا از اين طريق، احساسات، انديشه ها، تمايالت و نيازهاي خود را به آنها انت

  .دهد
هاي سالمت زندگي اجتماعي و منشأ فرهنگ و به عنوان  ارتباط يكي از مهمترين زمينه ،لذا

در اين بين، ارتباط مؤثر با ديگران، مهارتي است . مبنايي جهت حركت و ارتقاي انساني است
ر دهد و دستيابي به موفقيت و رضايت را ميس كه انسان را در موقعيت ممتاز و بهتري قرار مي

هاي اخير، مبحث روابط بين فردي و تعامل اجتماعي، توجه  از اين رو، در سال. سازد مي
يكي از اين .  پژوهشگران متعدد خصوصاً روانشناسان و مشاوران را به خود جلب كرده است

هاي اجتماعي كه در روانشناسي نوين بويژه روانشناسي سالمت تأكيد زيادي بر آن  مهارت
 هاي دستيابي به رفتار سالم فرض شده است است كه از بنيان 1براز وجود اگيرد،  صورت  مي

  ).1386پور،  شعباني(
اي مناسب  شامل احقاق حق خود، ابراز افكار و عقايد و احساسات خود به شيوه ابراز وجود

و همچنين رفتاري است  اي كه حقوق ديگران را از بين نبريم و مستقيم و صادقانه است، به گونه
هيچ گونه اضطرابي رفتاري متكي به  سازد تا به نفع خود عمل كند، بي شخص را قادر ميكه 

قوق ديگران، حق حخود داشته باشد، احساسات واقعي خود را صادقانه ابراز كند و با توجه به 
  ).2005، 2هارجي(خود را بدست آورد 

                                                      
1. Assertiveness  
2. Hargie, O. W 
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به  1»نه گفتن«توانايي ابراز وجود به عنوان توانايي كه يك فرد جهت دفاع از خود و نيز 
در دهه هاي اخير مفهوم ابراز . تقاضاهايي كه فرد نمي خواهد انجام بدهد در نظر گرفته مي شود

وجود گسترده تر شده است به طوري كه شايستگي بين فردي در تعارضات و توانايي حفظ 
  ).2008، 5، و ورمي4، ون بلكام3، كرون2بكر( روابط را نيزدر بر مي گيرد 

مناسب است نه تنها در مواجهه با مسائل و مشكالت، عملكرد  ابراز وجودي كه داراي فرد
ي مناسب با اين مسائل، ارزيابي  دهد، بلكه به دليل كفايت و مواجهه بهتري از خود نشان مي

اين . نمايند تري را نيز تجربه مي شناختي مناسبي از خود دارد و لذا هيجانات و عواطف مثبت
ي ديگران دور  توانند روابط نزديكي با اطرافيان برقرار كنند و خود را از سوءاستفاده افراد مي
ورز در بيان عقايد، ابراز احساسات و مطرح نمودن  جرأت  از طرف ديگر، افراد غير. نگه دارند
از آنجايي كه آنها توان كافي براي برقراري روابط مناسب و . هاي خود مشكل دارند نگرش

ي  لذا توجه به مسأله. شوند گير مي رافيان را ندارند، لذا از اجتماع دور شده و گوشهصحيح با اط
، به نقل از 2001آلبرتي و امونز، ( شود ورزي از ضروريات زندگي امروزه محسوب مي جرأت

  ).1391حاجي حسني، 
از  فردي كه  ابراز وجود دارد مي تواند ارتباط نزديك با ديگران برقرار نمايد، خودش را

سوء استفاده ديگران دور نگهدارد و دامنه وسيعي از نياز ها و افكار مثبت و منفي را ابراز نمايد، 
، به نقل از 1991، 6اتلر(بي آنكه احساس گناه و اضطراب كند و يا به حقوق ديگران لطمه بزند 

  ).1385رحيمي، حقيقي، مهرابي زاده هنرمند، و بشليده، 

                                                      
1. saying no                                  
2. Bekker, M. H. J 
3. Croon, M. A 
4. Van Belkom, E. G                                                                                                 
5. Vermee, J. B. G 
6. Otler, A 
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وجود از رويكرد هاي گوناگوني از قبيل گشتالت درماني و جهت تقويت مهارت ابراز  
حاجي حسني (، تئاتر درماني )2010؛ آدام ريتا، 1391حاجي حسني، (رفتاري  -درمان شناختي

استفاده ... و ) 1391حاجي حسني و كياني پور، (و موسيقي درماني ) 1390و حاجي حسني، 
واند در بهبود ابراز وجود افراد موثر باشد از جمله مفاهيمي كه به نظر مي رسد بت. شده است

  . خود متمايز سازي است
پيرساقي، حاجي ( است 1نوئي ب ترين مفهوم نظريه خودمتمايزسازي يا تمايز خود، مهم

ي ظهور و تفكيك خويشتن در هر  از نظر بوئن، درجه). 1391حسني، فرح بخش و سليماني، 
ك فرآيند عقلي از فرآيند احساسي است كه وي تجربه فرد، بيانگر ميزان توانايي فرد براي تفكي

توان گفت ميزان توانايي فرد جهت اجتناب از تبعيت خودكار رفتار از  پس در واقع، مي. كند مي
، 2000، 2گلدنبرگ و گلدنبرگ( استاحساسات، بيانگر ميزان تفكيك خويشتن در آن فرد 

  ).1390ترجمه برواتي و همكاران، 
لذا افرادي كه از سطح مناسب . توانايي ابراز موضع من است ،خود متمايز سازي

تمايزيافتگي برخوردارند، خودرهبرند؛ يعني به افكار و احساسات خاص خودشان واقف هستند 
نمايند و اجباري جهت وفق دادن خود با انتظارات نامعقول ديگران احساس  و آنها را ابراز مي

شوند و به  فته، معموالً از نظر عاطفي به ديگران وابسته ميدر مقابل، افراد تمايزنايا. كنند نمي
  ).1391پيرساقي و همكاران، ( كنند سختي براي خود، فكر، احساس و عمل مي

رواني، توانايي جداسازي فرآيندهاي عاطفي از فرآيندهاي   تمايز، با توجه به كاركرد درون
ه كردن صميميت همراه با استقالل در عقالني، و با توجه به كاركرد بين فردي، توانايي تجرب
در  ).2000، 4و فريدلندر 3تايسون(دهد  روابط بين فردي و تعادل مناسب ميان آنها را نشان مي

                                                      
1. Bowen¸ M 
2. Goldenberg & Goldenberg 
3. Tuason  , M. T 
4. Friedlander, M. L 
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تحقيقات گذشته، آموزش خود متمايزسازي بيشتر در حيطه مسائل خانوادگي به كار گرفته 
  .شده، كه از مهمترين اين تحقيقات به پژوهش هاي زير اشاره كرد

با استفاده از رويكرد بوئن به بررسي درك نگرش ) 2000 (تايسون و فريندلر در پژوهشي، 
ي طالق بودند، پرداخته  نسبت به ازدواج در زنان جوان ازدواج نكرده كه متعلق به خانواده

ي باليني و دو ابزار مقياس نگرش  داده هاي حاصل از اين مطالعه با توجه به يك مصاحبه. است
نمونه ي اين پژوهش شامل زناني . بدست آمده است 2ي خودمتمايزسازي و پرسشنامه 1زناشويي

نتايج اين پژوهش نشان داد كه اين . بود كه در كودكي، طالق والدين را تجربه كرده بودند
  .ي نرمال بودند افراد متمايل به حفظ نگرش هاي منفي زناشويي در مقايسه با جامعه

تمايزيافتگي را در ارتباط ) 1391نقل از پيرساقي و همكاران،  ، به2004( 4و مورداك 3گور
در بعد مقابله اي، از افراد با سطوح . اي و استرس مورد بررسي قرار دادند هاي مقابله با استراتژي

همچنين در اين . رود تامهارت هاي مقابله اي ضعيفي داشته باشند پايين تمايزيافتگي انتظار مي
اين افراد براي تحت تأثير قرار گرفتن توسط فشارآورنده ها بيشتر  شد كه تحقيق، فرض مي

مستعد بوده و ناكارآمدي بيشتري را نسبت به افراد با سطوح باالي خودمتمايزسازي كه سطح 
اين محققان دريافتند كه استرس . كنند، گزارش خواهند كرد ا تجربه ميمعناداري از استرس ر

ي معناداري از درماندگي  تعامل ميان آنها، پيش بيني كنندهادراك شده، ميزان تمايز خود و 
در مقابل، تفكر . اي مربوط به سطوح باالي خودمتمايزسازي است تفكر مقابله. رواني بودند

  ).2008، 5كنر( اجتنابي به سطوح پايين تر خودمتمايزسازي مربوط است
وئن و مراحل رشد رواني ارتباط ميان خودمتمايزسازي ب) 2005( 6در يك مطالعه، جنكينز

دراين پژوهش، مورد انتظار بود كه سطوح باالتر . اريكسون را مورد بررسي قرار داد

                                                      
1. Marita Attitude Scale 
2. Self- Differentiation Questionnaire 
3. Gore¸ P 
4. Murdock¸ N. L 
5. Knerr , M .R 
6. Jenkinz 
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خودمتمايزسازي، سطوح باالي تصميم گيري و حل مسأله را در هر يك از هشت مرحله رشد 
ي  مؤلفه 4همچنين جنكينز فرض كرد كه هر يك از . پيش بيني كند 1رواني اريكسون

زسازي، به صورت واحد، بر تصميم گيري فرد در هر يك از هشت مرحله، تأثير خودمتماي
نتايج اين تحقيق نشان داد كه سطوح تمايزيافتگي به صورت مثبت با رشد رواني در . گذارد مي

ي بوئن مبني بر اينكه سطح تمايزيافتگي، ميزان نظم  اين يافته از عقيده. نوجواني مرتبط است
  .كند، حمايت كرد پيش بيني مي رواني را در جوانان

از آنجا كه آموزش خود متمايزسازي در در درمانهاي خانوادگي كاربرد زيادي داشته  
اين مساله براي  ،خانوادگي چندان مورد توجه قرار نگرفته است است اما در نمونه هاي غير

د تا ني به كار گيردانشجويي  انگيزه اي شد تا كاربرد خود متمايزسازي را در يك نمونه انمحقق
همچنين از جمله داليلي . اين اينكه تبيين روشن تري از آموزش خودمتمايز سازي بدست آيد

نوع  ،كه باعث شد محقق براي افزايش ابراز وجود دانشجويان از خود متمايزسازي استفاده كند
ر باال به و د ثر باشدؤم ابراز وجودلفه هايي در اين آموزش است كه مي تواند در آموزش ؤم

لذا، محققان در پژوهش حاضر به در پي اين مساله اند كه  كه آيا درمان . آنها اشاره شده است
  خود متمايز سازي بر ميزان ابراز وجود موثر است؟

  پژوهشروش 
  .پس آزمون با گروه گواه بوده است -اين پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون

ي آماري پژوهش عبارت است از دانشجويان دختر سال اول در مقطع كارشناسي سال  جامعه
ي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران كه در  دانشكده 90-91تحصيلي 

  .خوابگاه دانشجويي سكونت داشتند
ز وجود پرسشنامه ابرا. ي در دسترس بوده است روش نمونه گيري اين پژوهش از نوع نمونه

نفري كه ابراز وجود كمتر  20شركت كننده در پژوهش اجرا  و  200گمبريل و ريجي در بين 

                                                      
1. Ericson 
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در دو گروه آزمايش و كنترل جاي گزين به طور تصادفي،  از ميانگين داشتند انتخاب
الزم به ذكر است كه قبل از اجراي كار ). نفر بوده است 10تعداد هر يك از گروه ها (شدند

ر دو گروه آزمايش و كنترل در مورد رضايت آگاهانه و نيز محرمانه بودن آزمايشي به ه
 .جلسات اطالعات الزم ارائه گرديد

تحت آموزش قرار دقيقه  90جلسه و هر جلسه به مدت  8به مدت سپس گروه آزمايش 
پس از اتمام جلسات آموزش گروه آزمايش، از افراد هر دو گروه پس آزمون گرفته . گرفتند

  . شد
  شرح مختصري از جلسات درمان خود متمايز سازي .1ول جد

  :جلسه اول

اهداف و اصول و قوانين . در جلسه اول، به آشنايي اعضا با همديگر و برقراري رابطه حسنه پرداخته شد
پس از اجراي پيش آزمون، آموزش با شناساندن مفهوم خودمتمايزسازي، . گروه، براي اعضا شرح داده شد

در پايان تكليفي به اعضا . وحدت و ويژگي هاي افراد تمايزيافته و تمايزنيافته آغاز گرديدمفهوم تفرد و 
  .داده شد

جلسه دوم و 
  :سوم

در جلسات دوم و سوم، پس ار رسيدگي به تكليف اعضا، اجزاي تمايزيافتگي، چگونگي تأثيرپذيري رفتار 
از فكر و احساس و مفهوم انتقال چد نسلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تكاليفي مرتبط، جهت انجام 

  . به اعضا داده شد

جلسه چهارم 
  :و پنجم

به تكاليف نشست هاي پيشين، قوانيني در جهت تفكيك فكر  در جلسات چهارم و پنجم، پس از رسيدگي
از اعضا خواسته شد مثال هايي در مورد  چگونگي برخوردشان در موقعيت . از احساس به اعضا آموخته شد

مفهوم مثلث و مثلث سازي مورد بررسي قرار گرفت و قوانيني در جهت . هاي اضطراب زا ارائه دهند
  . ه شدنامثلث سازي به اعضا آموخت

جلسه ششم و 
  :هفتم

ي دوبيني ذهن نسبت به مسائل و  در اين جلسات، پس از رسيدگي به تكاليف اعضاي گروه، مسأله
ي مفهوم واپس روي اجتماعي و نقش جامعه در  همچنين در باره. ارتباطات مورد بررسي قرار گرفت

شت به خانه به اعضا آموزش داده در نهايت، بازگ. تحميل ارزش ها و عقايد مطالبي به بحث گذاشته شد
  .شد و تكاليفي جهت انجام، به اعضا ارائه شد

  :جلسه هشتم
در اين جلسه پس از رسيدگي به تكاليف اعضا، رهبر و اعضاي گروه به جمع بندي گفته ها و كارهاي 

  .انجام شد در گروه پرداختند  و در پايان از اعضاي گروه پس آزمون به عمل آمد
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  پژوهشابزار 
بوده ) 1975( ابراز اندازه گيري در پژوهش حاضر، پرسشنامه ابراز وجود گمبريل و ريجي

 40تهيه شده است و داراي ) 1975( پرسشنامه  ابراز وجود بر اساس آزمون  ابراز وجود . است
ماده اصلي است كه در برخي از مواد آن به دليل عدم تطابق با فرهنگ ايراني، تغييراتي داده 

ي آزمون، يك موقعيتي را كه مستلزم رفتار ابراز وجود  هر ماده. سوال رسيده است 22ه و به شد
شود كه براي پاسخ دادن به سؤاالت بر حسب يك  دهد و از آزمودني خواسته مي است نشان مي

هاي ابراز  اين پرسشنامه بر خالف ساير پرسشنامه اي عمل نمايد گزينه 5مقياس درجه بندي 
هاي  افراد خاصي ساخته نشده است و سؤاالت آن محدوده وسيعي از موقعيت وجود براي

از نظر ميزان پايايي، همبستگي بااليي بين ماده هاي   ).1386ارجمند، ( گيرد  مختلف را در برمي
درصد گزارش  70تا  39بار عاملي ماده هاي مختلف آزمون بين . آزمون با يكديگر قرار دارد

 18پس از حذف .گزارش شده است 81/0ي توسط گمبريل و ريجي ضريب پاياي. شده است
ماده و هماهنگي با فرهنگ ايراني ضريب پايايي توسط شهره آملي در انستيتو روانپژشكي تهران 

محمودي و (  تعيين شد 82/0روز،  25دانش آموز دختر راهنمايي با فاصله زماني  40بر روي 
ي پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرار در تحقيق حاضر پاياي).  1383همكاران، 

  .برآورد گرديده است 80/0گرفت كه ميزان آن 
روايي آن از نظر استادان دانشگاه عالمه طباطبايي تهران تاييد شده است و روايي عاملي   

  ).1375بهرامي، (گزارش شده است  75/0تا  39/0ماده هاي اين آزمون  بين 

  ها يافته
بخش به بررسي آماره هاي توصيفي شامل فراواني، درصد، درصد تراكمي، در اين 

  .پردازيم ميانگين، واريانس و انحراف استاندارد مي
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  شاخصهاي آماري گروههاي مورد مطالعه .2 جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروهها

  82/5  10/54  10  پيش آزمون گروه آزمايش
  16/5  60/69  10  پس آزمون  آزمايش

  86/3  50/52  10  پيش آزمون گروه كنترل
  67/5  80/56  10  پس آزمون گروه كنترل

ها  مالحظه مي شود كه ميانگين پس آزمون هر كدام از گروه 2با توجه به جدول شماره  
اما اين افزايش ميانگين در گروه  آزمايش نسبت به . نسبت به پيش آزمون افزايش يافته است

  .بوده استگروه كنترل بيشتر 
ي متغير مستقل  از تحليل  براي آزمون  تفاوت ميان گروههاي مورد مطالعه بعد از ارائه

از آن جايي كه پيش فرض . شود ارائه مي  2كوواريانس استفاده شد كه  نتايج آن در جدول 
هاي دو گروه در متغير وابسته، نرمال  هاي اصلي كاربرد تحليل كوواريانس، برابري واريانس

با ) در اينجا پيش آزمون(ي متغير تصادفي كمكي دن توزيع متغير وابسته، خطي بودن رابطهبو
و همگني شيب رگرسيون در گروههاي مورد مطالعه مي ) در اينجا پس آزمون(متغير وابسته

  .باشد، در ادامه به آزمون اين مفروضه ها مي پردازيم
ه شد و از آنجا كه آماره به دست لوين استفاد Fجهت بررسي فرض همگني واريانس ها از 

معنادار نبوده است لذا فرض همگني واريانس ها مورد تاييد قرار مي  05/0آمده  در سطح 
   .)P<05(گيرد

اسميرنف  -همچنين، جهت بررسي فرض  نرمال بودن متغير وابسته از آزمون كولموگروف
معنادار نبوده است لذا فرض  05/0استفاده شد و از آنجا كه آماره به دست آمده  در سطح 

  .)P<05(نرمال بودن نيز  مورد تاييد قرار مي گيرد
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  بررسي خطي بودن رابطه و همگني شيب رگرسيون .1نمودار 
) پيش آزمون(ي بين متغير تصادفي كمكي شود رابطه مشاهده مي 1همانطور كه در نمودار 

خطوط همديگر را قطع ننموده اند، خطي است و با توجه به اينكه ) پس آزمون(و متغير وابسته
  .ي همگني شيب رگرسيون نيز تأييد شده است مفروضه

از آنجا كه مفروضه هاي تحليل كوواريانس برقرار بوده است لذا، در ادامه نتايج تحليل 
  :كوواريانس ارائه مي گردد
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  ورزي تحليل كوواريانس گروهها در ميزان جرأت .3ل جدو

  منابع تغيير
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  اندازه اثر  F P  مجذورات

توان 
  آزمون

  091/0  023/0  540/0  391/0  929/11  1  929/11  پيش آزمون

  997/0  596/0  01/0  055/25  560/763  1  560/763  بين گروهها

          475/30  17  071/518  درون گروهها

            19  00/81234  كل

دهد كه بعد از تعديل نمرات پيش آزمون، تفاوت معناداري بين  نشان مي 3نتايج جدول 
و ميزان اتا  ) p<  ،055/25: F 01/0( يعني آزمايش، تأثيرگذار بوده استگروهها وجود دارد؛ 

  .است 59/0كه حاكي از ميزان تاثير متغير بر متغير وابسته مي باشد برابر با 

  گيريبحث و نتيجه
تحليل داده ها نشان داد كه درمان خود متمايز سازي بر ميزان ابراز وجود تاثير مثبت و 

ي  قبل از اينكه نتايج پژوهش حاضر با پژوهشها و يافته هاي قبلي مورد مقايسه. معنادار دارد
تقلي در اين تطبيقي قرار بگيرد، الزم است اين نكته يادآوري شود كه تاكنون تحقيق جامع و مس

هايي كه نزديك به موضوع پژوهش است، ارائه  ، پژوهشرو از ايننه به انجام نرسيده است؛ زمي
  . گيرد و مورد مقايسه قرار مي

هاي اين پژوهش با يافته هاي ساير پژوهش ها كه خودمتمايزسازي را براي كاهش  يافته  
از لحاظ تأثيرگذاري آموزش . اند، هماهنگ است ساير مشكالت، آموزش داده

هاي  ي مختلف، چندين پژوهش در دسترس است كه يافته ودمتمايزسازي بر متغيرهاي وابستهخ
، كاهش )1385شكيبايي، (آنها از اثربخشي آن در مورد متغيرهاي مختلف مانند سالمت رواني 

، تغيير نگرش )1389نريماني و همكاران، ( عود نشانه هاي مرضي مبتاليان به سوء مصرف مواد
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و تغيير نگرش دختران نسبت به ) 1387ويسي، (ي انتخاب همسر  ر نسبت به نحوهدانشجويان پس
هاي  هاي پژوهش هاي پژوهش با يافته يافته. اند حمايت كرده) 1386مرادي پور، ( انتخاب همسر

 و )2008، 2005( ، پلگ)2002( ، پاپكو)2005( ، جنكينز)2004(خارجي نظير گور و مورداك 
  . راستاستدر يك ) 2004( اسكورون

ي سيستم ها، زمانيكه  مي توان اظهار داشت كه از بعد نظريه هاي پژوهش در تبيين يافته
اشت كه منجر به كاهش اي وجود خواهد د پايين باشد، احتماالً خود آميختهخودمتمايزسازي 

ي  با توجه به اينكه پايه. فرديت و يكساني تفكرات و احساسات فرد با ديگران خواهد شد
رو، آموزش خودمتمايزسازي  است، از ايني اضطراب  د خودمتمايزسازي، كنترل آگاهانهفرآين

اي از بيان و تفكيك احساسات و تفكرات است، موجب كاهش اضطراب در روابط  كه شيوه
. شود  بين فردي و ايجاد فرصتي براي پديد آمدن خويشتني مستحكم و ابراز عقايد شخصي مي

كند كه بر روي اضطرابش هيچ  ورزي احساس مي توانايي جرأتاز آنجايي كه شخص فاقد 
كند، لذا با دريافت آموزش  ت كه او را برانگيخته و كنترل ميكنترلي ندارد و اين اضطراب اس

يابد و  هاي بين فردي دست مي خودمتمايزسازي فرد به توانايي كنترل اضطراب در موقعيت
ايي ابراز وجود، موقعيت را ارزيابي كرده، تصميم شخص داراي توان. جرأتمندانه عمل مي نمايد

  .گيرد كه چگونه بدون اضطراب يا احساس گناه عمل كند مي
ابراز افكار و عقايد و احساسات  ورزي شامل احقاق حق خود،  از طرف ديگر، جرأت   

خود به شيوه اي مناسب و مستقيم و صادقانه مي باشد، به گونه اي كه حقوق ديگران را از بين 
بدون هيچ  سازد تا به نفع خود عمل كند، و همچنين رفتاري است كه شخص را قادر مي نبريم؛

خود را صادقانه ابراز كند و گونه اضطرابي رفتاري متكي به خود داشته باشد، احساسات واقعي 
  در حاليكه افراد غير).  2005هارجي ،(با توجه به حقوق ديگران، حق خود را بدست آورد 

ورز در بيان عقايد، ابراز احساسات و مطرح نمودن نگرش هاي خود كه هدف مهم  جرأت
ناسب و م باشد، مشكل دارند و از توان كافي براي برقراري روابط آموزش خودمتمايزسازي مي

رود، فرد با آموزش خودمتمايزسازي، در  لذا انتظار مي. صحيح با اطرافيان برخوردار نيستند
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روابط بين فردي خود، جرأت ورزتر بوده، موضع من محكمي داشته باشد، و بهتر و راحت تر 
فردي كه از ابراز وجود كافي برخوردار . قادر به ابراز عقايد و احساساتش به ديگران باشد

است، كسي است كه قادر است نقطه نظرات خود را بيان كند و اين حاكي از تقويت موضع من 
در آموزش خودمتمايزسازي، فرد . گردد در فرد است كه با آموزش خودمتمايزسازي ميسر مي

آموزد تا با تفكيك خود از ديگران، در قبال موقعيت ها به شيوه اي متفاوت پاسخ دهد و  مي
به افزايش جرأت فرد مي شود چراكه انتخاب و پاسخدهي به شيوه ي  نجرچنين تغييري، م

  .متفاوت، جرأت مي خواهد
در تبيين ديگر مي توان گفت كه يك فرد زماني تمايز يافته است كه نيازهاي عاطفي و   

امنيت، او را مجبور نكند تا فرديت خود را جهت كسب اطمينان از عشق و پذيرش ديگران از 
ها تمايل دارند تا خودمختاري  تمايزيافته). 2000، تاسون( يا آن را محدود نمايد دست بدهد و

اي را براي  كننده هاي ناتوان ها و اضطراب بيشتري را در روابطشان داشته باشند؛ بدون اينكه ترس
رها كردن ارتباطاتشان تجربه كنند؛ و مايل اند صميميت بيشتري در روابطشان بدون غرق شدن 

آنها به آساني تحت تأثير ديگران براي سهيم شدن يا ). 2002پاپكو، ( اشته باشنداحساسات ددر 
گيرند و به خاطر ديگران، موضوعات، مشكالت،  جذب كردن افكار و احساسات آنها قرار نمي

اين افراد از ). 2006فيشر، (دهند  هاي آسيب را در خود نشان نمي ها و نشانه شكست ها، اضطراب
زندگي، افكار و عقايد خود به خوبي آگاهند و تعريف روشن و واضحي از آنها دارند؛ اهداف 

گيرند  ها را به دست مي كنند، بلكه كنترل موقعيت در مواجهه با موقعيت ها غيرارادي رفتار نمي
با توجه به اين مؤلفه، در . نمايند و با توجه به عقل و منطق خويش تصميم گرفته و رفتار مي

ودمتمايزسازي انتظار داريم كه افرادي كه در جلسات آموزشي شركت مي كنند، از آموزش خ
  .ميزان جرأت بيشتري برخوردار شوند

فرد، با كسب و تقويت ويژگي هايي كه براي افراد تمايزيافته برشمرديم، ديگر تحت تأثير   
فرد جرأت ورز به  باشد؛ ورزي مي موج حاكم بر موقعيتها قرار نمي گيرد كه اين به معني جرأت

كند، او ترسو نيست و نگران از  فرد جرأت مند، منفعل عمل نمي. كند تأييد ديگران تكيه نمي
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دست دادن تأييد ديگران نمي باشد؛ عالوه بر اين، به خواسته ها و نيازهاي خود نيز واقف است 
  .و به آنها اهميت مي دهد

ه است بنابراين، مي بايستي در تعميم مهمترين محدوديت اين تحقيق، در دسترس بودن نمون
ي مورد بررسي در اين پژوهش، دانشجويان دختر سال اول  نمونهاز آنجا كه . نتايج احتياط كرد

شود كه جهت تعميم نتايج به  به پژوهشگران آينده توصيه مي. ي كارشناسي بوده است دوره
و نتايج را مورد مقايسه قرار  هي بزرگتر، از هر دو جنس به عنوان نمونه استفاده نمود جامعه
 .دهند

  منابع
مقايسه اثربخشي آموزش روشهاي جرات ورزي به دانش آموزان كم جرات ). 1375. (بهرامي، فاطمه

پايان نامه چاپ نشده  كارشناسي ارشد دانشگاه . و گروهيدي دختر دبيرستاني با شيوه هاي فر
  . عالمه طباطبايي

تعيين سهم ). 1391. ( مهرداد، فرح بخش، كيومرث و سليماني، سميهپيرساقي، فهيمه، حاجي حسني، 
 .تعارض زناشويي، خود متمايز سازي، منبع كنترل، و استرس شغلي در پيش بيني فرسودگي شغلي

  .23 -9 ،10، 3.مجله روانشناسي صنعتي سازماني دانشگاه گرمسار
مقاالت  . اتر درماني بر ابراز وجوداثربخشي تئ). 1390. (حاجي حسني، كاظم و حاجي حسني، مهرداد

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي : تهران). 28ص (سومين كنگره سراسري هنر درماني در ايران 
  .   تهران

. اثر بخشي موسيقي درماني فعال بر ميزان ابراز وجود). 1389. (حاجي حسني، مهرداد و كياني پور، عمر
انتشارات : تهران). 261-262صص (شناسي ايران  مجموعه مقاالت  سومين كنگره انجمن روان

  .   كنگره انجمن روان شناسي ايران
رفتاري بر ميزان ابراز  -اثربخشي گشتالت درماني و درمان شناختي). 1391. (حاجي حسني، مهرداد

  . پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي تهران. وجود
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