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ابراز وجود بر ارتقای هوش هیجانی دانش آموزان پسر سال اول  آموزش تاثیر بررسی

 یزدغیر دولتی دبیرستان های 

 

 کمالی زارچ            محموددکتر ،هادی جاوید زاده  :  نویسندگان

 

  چکیده:

مهارت ابراز وجود بر هوش هیجانی  دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان تاثیر آموزش  با هدف بررسی پژوهش حاضر

انجام گرفت. روش تحقیق در پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون پس آزمون   شهرستان یزدمدارس غیر دولتی 

ه به  ک شهرستان یزدبا گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان مدارس غیر دولتی 

ه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آموزش نفر انتخاب شدند و به دو گرو 08تعداد  یمرحله ا 2 یخوشه اروش نمونه گیری 

جلسه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفت. ابزارهای پژوهش  0مهارت ابراز وجود به مدت 

ش ان بود که بر روی آنها اجرا گردید.یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی آموز -شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار

مهارت ابراز وجود موجب بهبود هوش هیجانی دانش آموزان می گردد. همچنین نتایج حاکی از عدم اثربخشی آموزش مهارت 

ابراز وجود بر روی  مولفه های خودشکوفایی، استقالل عمل و خوش بینی بود.در نتیجه  استفاده از آموزش مهارت ابراز وجود 

 سال اول دبیرستان مدارس غیر دولتی شهر یزد شود. می تواند موجب هوش هیجانی دانش آموزان 

 

 آموز دانش هیجانی، هوش وجود، ابراز مهارت :ها واژه کلید

 

 مقدمه :

امروزه به جز ابعاد شناختی توجه به ابعاد غیرشناختی یعنی توانایی های هیجانی و عاطفی نیز مورد توجه قرارگرفته 

( به طوریکه امروزه 8811، کوهسار به نقل از حدادی، 0222، 1رنیسچگردد)است و از ضروریات موفقیت افراد محسوب می 

 2(. به نظرگلمن8811توانایی های انسان را شامل شود )زهراکار،  بسیاری از اندیشمندان معتقدند هوش تنها می تواند بخشی از

درصد دیگر موفقیت ها به عوامل  12درصد از موفقیت های زندگی است و 02( هوش در بهترین حالت خود تنها عامل 8991)

                                                           
1. cherniss 

2. Golman 
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را تشکیل می دهد.  (EQ)3دیگر وابسته است. سرنوشت افراد در بسیاری از موارد درگرو مهارت هایی است که هوش هیجانی

 (.4،0221گران است )کوپرهوش هیجانی ظرفیت درك و مهار هیجانات خود و دی

بازنگری احساسات و هیجان  اصطالح هوش هیجانی را به عنوان توانایی فرد در 8992در سال  سالوی و مایر نخستین بار

نظم بخشی رفتار تعریف  میان هیجا نها و استفاده از اطالعات هیجانی در حل مسأله و های خود و دیگران، تمیز قایل شدن

هوش هیجانی توانایی شناسایی احساسات و عواطف خود و دیگران است ( 8991)(. از نظر گلمن 8992،  کردند )سالوی و مایر

با توجه به نقش و اهمیت هوش هیجانی در  کار ارتباط مؤثری با دیگران داشته باشیم. کارگیری آنها در محیط تا بتوانیم با به

که زندگی بشر امروزه باتنیدگی های متعدد و پیچیده ای عجین  زندگی خصوصی و بین فردی مطالعات عدیده، بیانگر این است

 شده و توانایی مقابله با این استرس ها زمینه حفظ و تامین سالمت روانی، جسمانی و هیجانی شخص را تامین می کند)حدادی

 بسیاری زندگی، های شیوه در تغییر و فرهنگی عمیق تغییرات ایجاد رغم علی تحقیقات نشان می دهند که  (.8811،کوهسار

 مشکالت و مسائل با مواجهه در را آنان امر همین و هستند اساسی و الزم توانایی فاقد زندگی، مسائل با در رویارویی افراد از

 از آن افراد که ای جامعه که رسد می نظر به طور کلی به(. 0931 محمدخانی، ،ترجمه )کلینکه است کرده پذیر آسیب زندگی

 مستقیم و صادقانه را خود واقعی احساسات توانند، می وجود ابراز مهارت داشتن و با برخوردارند مطلوب اجتماعی های مهارت

 زندگی، مسائل و انواع مشکالت مقابل در باشند؛ خود حق احقاق دنبال به دیگران، حقوق به نمودن توجه با کنند و ابراز

 (.0931 ییالق، شهنی و )نیسی بود پایدارتر خواهند و تر مقاوم ناگوار حوادث و تهدیدها روانی، فشارهای

 قادر کسی کمتر ، 0101 سال از پس که شود می بینی پیش (WHO)جهانی بهداشت سازمان گزارش اساس بر 

 بر ها مهارت این آموزش تاثیر باشد. بخشی داشته رضایت زندگی ، وجود ابراز و اجتماعی های مهارت کسب بدون بود خواهد

 ظرفیت ها، مهارت این آموزش بنابراین است، امکانپذیر افراد اجتماعی- روانی ظرفیت دستکاری طریق از زندگی، در موفقیت

 تحمل با همراه و سازگارانه رفتاری به موقعیت، تحلیل و اندیشه با تا سازد می قادر را آنها و باال برده را افراد اجتماعی -روانی

 (.0110 ویتمن و پوسنر،)منگرولکار،  آورند روی

 را شخص که است رفتاری وجود ابراز از یکی از این مهارت های مهم  و قابل آموزش مهارت ابراز وجود است. منظور 

کند  ابراز صادقانه را خود واقعی احساسات بایستد، خود روی پاهای اضطرابی هرگونه بدون کند، عمل خود نفع به سازد قادر می

 اتخاذ دیگران با روابط برقراری در که ای (. شیوه5،0330بگیرد )روبرت و ایمونز را خود حق دیگران حقوق به نمودن توجه با و

 و شود منجر ناسالم روابط به تواند می ضعیف ارتباطات .است فردی بین های پویایی در بویژه اهمیتی حائز شود، مسأله می

(. در پژوهش های مختلف اثربخشی مهارت ابراز وجود بر متغیرهای 0933دهد)رنجبر کهن و سجادی نژاد،  افزایش را فشار روانی

مختلفی بررسی شده  و تاثیر آن مورد تائید قرار گرفته است ولیکن در کمتر پژوهشی اثربخشی ابراز وجود بر ارتقاء هوش هیجانی 

                                                           
3.emotional intelligelce 

4 - Cooper 

5 - Robert E, Emmons 
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آموزش مهارت ابراز وجود بر ارتقاء هوش هیجانی دانش آموزان پسر  مطالعه شده است. لذا مسئله اصلی در این پژوهش تاثیر

 سال اول دبیرستان است.

 روش:

پس آزمون باگروه کنترل است که جز روش های تحقیقاتی  –از آن جایی که طرح  پژوهشی ما طرح پیش آزمون 

                             آزمایشی است

مرحله ای است که ابتدا از بین نواحی مختلف  0روش نمونه گیری برای انتخاب یک دبیرستان غیر دولتی روش خوشه ای 

آموزشی، یک ناحیه را انتخاب کرده و سپس در این ناحیه یک دبیرستان غیر دولتی پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شده است 

رس از روش تصادفی ساده استفاده شده است و آنها را بر حسب آرایش تصادفی دانش آموز پسر در این مدا 12و برای انتخاب  

نفر( قرار داده شده است. بعد از گروه بندی تصادفی دانش آموزان گروه  02نفر( و یک گروه کنترل ) 02در یک گروه آزمایشی)

 آزمایش را تحت آموزش مهارت  ابراز وجود قرار گرفتند. 

  گیریابزار اندازه

 :ان-امه هوش هیجانی بارپرسشن

سوال است که از طریق آنها پانزده مولفه )خود آگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت نفس، خود  08این پرسشنامه حاوی 

شکوفایی، روابط بین فردی، مسوولیت بین فردی، مسوولیت پذیری  اجتماعی، مساله گشای، واقعیت سنجی، انعطاف پذیری، 

خرسندی و خوش بینی( مورد اندازه گیری قرارمی گیرد.این پرسشنامه ،در ایران هنجار یابی شده تحمل استرس، کنترل تکانه، 

 گزارش شده است.%69وبا میانگین کلی %09تا%90است .پایایی این آزمون با استفاده ازالفای کرونباخ در موردمقیاسهااز

در هر سوال ،بین یک تا پنج قرار دارد  نمره گذاری پرسشنامه ،پنج درجه ای است و نمره ی اخذ شده ی آزمودنی

 (.8811)زهراکار،

 روش اجرای پژوهش 

 زندگی در آن و فواید ورزی جرأت ت ضرور بیان و تعریف. پژوهش درباره هدفهای توضیح و آموزان دانش با اول: آشنایی جلسه

 عکس و می نموده است عمل ورزانه غیرجرأت صورت آن به در فرد موقعیتهایی که آوردن یاد به در مورد تکلیف دادن . روزمره

 . موقعیتها آن در وی العمل

  .خوراند دادن پس و قبل جلسه تکلیف گزارش دوم: ارائه جلسه

 حق آزادی وجود، ابراز عدم یا ابراز حق ، مثال خود )به عنوان حقوق با آموزان دانش ن کرد و آشنا افراد حقوق خصوص در بحث

 عکس و جدید با موقعیتهای شدن مواجه مورد در تکلیف، دادن  ).غیره و ت اطالعا حق داشتن نظر، و عقیده ابراز حق ب، انتخا

 . آن موقعیتها به نسبت العمل

  .خوراند دادن پس و قبل جلسه تکلیف گزارش سوم:  ارائه جلسه
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 مختلف رفتارها انواع خصوص در بحث ، مثال )به عنوان جایگزین رفتارهای و وجود ابراز بر رفتارهای مبتنی خصوص در بحث

 و ورزانه)پرخاشگرانه ت غیرجرأ و ورزانه رفتارجرأت تشخیص خصوص در تکلیف دادن .تغییر( با آمدن کنار ص خا روشهای و

 منفعل(.

  .خوراند دادن پس و قبل جلسه تکلیف گزارش چهارم:  ارائه جلسه

 در دادن. تکلیف .پنهانی خشم عالیم از برخی و توصیف شرح . آن بازدارنده و منفی و پیامدهای خشم خصوص در بحث

 . مختلف موقعیتهای در کنترل خشم و آرامش حفظ خصوص

  .خوراند دادن پس و قبل جلسه تکلیف گزارش پنجم:  ارائه جلسه

ه های  شیو (.  اهداف به دستیابی و ت کردن احساسا رها روانی، فشار تخلیه ، مثال عنوان خشم )به فواید ص خصو در بحث

 . خشم با آمدن کنار زمینه در تکلیف .ابراز خشم برای رهنمودهایی و خشم با آمدن کنار

 خوراند دادن پس و قبل جلسه تکلیف گزارش ششم:  ارائه جلسه

 گفتن " بله " بحث برای تکلیف دادن . و گفتن کردن" بله " و " نه " ناتوانی علل . گفتن " نه "درخواست ص خصو در بحث

 . بعد جلسه و در

  .خوراند دادن پس و قبل جلسه تکلیف گزارش هفتم:  ارائه جلسه

 در خصوص تکلیف دادن .انتقاد مضرات و فواید .انتقاد با آمدن کنار .انتقاد با مؤثر و برخورد مناسب .انتقاد خصوص در بحث

 . انتقاد با آمدن کنار

  .خوراند دادن پس و قبل جلسه تکلیف گزارش هشتم: ارائه جلسه

 با خشم آمدن کنار گفتن، نه و بله ، کردن ،  درخواست عقیده ابراز بر تأکید . قبل جلسه در هفت شده ارائه مطالب بر مروری

 . آنها برای موفقیت ش آموزان و آرزوی دان از تشکر .انتقاد با برخورد و

 یافته های آماری پژوهش 
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 کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر خودآگاهی هیجانی در مرحله پس آزمون: نتایج تحلیل 5-4جدول

  

کمتر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده  21/2که از  028/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

درصد  3/6نمرات خودآگاهی هیجانی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و میزان تفاوت ها حاکی از آن است که 

بنابراین آموزش ابراز وجود بر خودآگاهی هیجانی دانش آموزان ابراز وجود است.  کواریانس نمرات پس آزمون ناشی از آموزش

 درصد معنادار است. 3/19همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر  پسر دبیرستان موثر است.

 پس آزمون: نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر قاطعیت در مرحله 82-0جدول

  

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده  21/2که از  110/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

بنابراین آموزش ابراز وجود بر قاطعیت دانش آموزان پسر نمرات قاطعیت آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. 

 درصد معنادار است. 9/88و میزان اثر  220/2زمون با سطح معناداری همچنین متغیر پیش آ دبیرستان موثر نیست.

 

 

 

 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری
 میزان تاثیر

 193. 000. 17.902 100.943 1 100.943 پیش آزمون

 063. 028. 5.015 28.280 1 28.280 گروه

  5.639 75 422.904 خطا

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 119. 002. 9.975 83.707 1 83.707 پیش آزمون

 000. 884. 021. 180. 1 180. گروه

  8.391 74 620.954 خطا
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 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر احترام بر خود در مرحله پس آزمون 81-0جدول

  

کمتر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده نمرات  21/2که از  221/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

درصد کواریانس نمرات  82عزت نفس آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و میزان تفاوت ها حاکی از آن است که 

بنابراین آموزش ابراز وجود بر احترام به خود دانش آموزان پسر دبیرستان موثر ست. پس آزمون ناشی از آموزش ابراز وجود ا

 درصد معنادار است. 7/81همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر  است.

 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر خودشکوفایی در مرحله پس آزمون02-4جدول

  

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین  80/8که از  766/8با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

بنابراین آموزش ابراز وجود بر خودشکوفایی برآوردشده نمرات خودشکوفایی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. 

 درصد معنادار است. 6/76پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر ولی متغیر  دانش آموزان پسر دبیرستان موثر نیست.

  

 

 

 

 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 167. 000. 14.992 95.848 1 95.848 پیش آزمون

 100. 005. 8.321 53.195 1 53.195 گروه

  6.393 75 479.486 خطا

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی جموع مربعاتم 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 377. 000. 45.428 270.188 1 270.188 پیش آزمون

 010. 377. 790. 4.696 1 4.696 گروه

  5.948 75 446.069 خطا
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 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر استقالل در مرحله پس آزمون05-4جدول

  

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده نمرات  21/2که از  77/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

بنابراین آموزش ابراز وجود بر استقالل دانش آموزان پسر دبیرستان استقالل آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. 

 درصد معنادار است. 0/81و میزان اثر  228/2همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری  موثر نیست.

 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر همدلی در مرحله پس آزمون 02-4جدول

   

کمتر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده نمرات  21/2که از  208/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

درصد کواریانس نمرات پس  1همدلی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و میزان تفاوت ها حاکی از آن است که 

 همچنین بنابراین آموزش ابراز وجود بر همدلی دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. آزمون ناشی از آموزش ابراز وجود است.

 درصد معنادار است 09متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر 

 

 

 

 

 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 152. 001. 13.214 180.806 1 180.806 پیش آزمون

 001. 770. 086. 1.179 1 1.179 گروه

  13.683 74 1012.525 خطا

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 293. 000. 31.036 291.989 1 291.989 پیش آزمون

 049. 043. 3.861 36.320 1 36.320 گروه

  9.408 75 705.601 خطا
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 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر روابط بین فردی در مرحله پس آزمون05-4جدول

  

کمتر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده نمرات  21/2که از  026/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

درصد کواریانس  1/1روابط بین فردی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و میزان تفاوت ها حاکی از آن است که 

بین فردی دانش آموزان پسر دبیرستان  بنابراین آموزش ابراز وجود بر روابطنمرات پس آزمون ناشی از آموزش ابراز وجود است. 

 درصد معنادار است. 00همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر  موثر است.

 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر مسئولیت پذیری در مرحله پس آزمون42-4جدول

  

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده  21/2که از  298/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

بنابراین آموزش ابراز وجود بر مسئولیت پذیری نمرات مسئولیت پذیری آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. 

درصد معنادار  08ین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر همچن دانش آموزان پسر دبیرستان موثر نیست.

 است.

 

 

 

 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مربعاتمجموع  
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 243. 000. 24.137 307.073 1 307.073 پیش آزمون

 065. 026. 5.176 65.845 1 65.845 گروه

  12.722 75 954.158 خطا

 Fآماره  مربعاتمیانگین  درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 231. 000. 22.478 107.055 1 107.055 پیش آزمون

 037. 093. 2.904 13.830 1 13.830 گروه

  4.763 75 357.201 خطا
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 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر حل مسئله در مرحله پس آزمون45-4جدول

  

کمتر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده نمرات  21/2که از  200/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

درصد کواریانس نمرات  1/1حل مسئله آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و میزان تفاوت ها حاکی از آن است که 

 بنابراین آموزش ابراز وجود بر حل مسئله دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است.است.  پس آزمون ناشی از آموزش ابراز وجود

 درصد معنادار است.08همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر 

 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر واقعیت گرایی در مرحله پس آزمون52-4جدول

کمتر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده نمرات  21/2که از  201/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

درصد کواریانس  0/1واقعیت گرایی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و میزان تفاوت ها حاکی از آن است که

بنابراین آموزش ابراز وجود بر واقعیت گرایی دانش آموزان پسر دبیرستان جود است. نمرات پس آزمون ناشی از آموزش ابراز و

 درصد معنادار است.07همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر  موثر است.

 

 

 

 

 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 214. 000. 20.364 268.587 1 268.587 پیش آزمون

 066. 024. 5.322 70.188 1 70.188 گروه

  13.189 75 989.208 خطا

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مربعات مجموع 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 271. 000. 27.947 365.638 1 365.638 پیش آزمون

 064. 026. 5.138 67.220 1 67.220 گروه

  13.083 75 981.233 خطا
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 آزمون: نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر انعطاف پذیری در مرحله پس 55-4جدول

  

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده  21/2که از  819/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

بنابراین آموزش ابراز وجود بر انعطاف پذیری دانش نمرات انعطاف پذیری آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارند .

 درصد معنادار است. 1/80و میزان اثر  228/2ن متغیر پیش آزمون با سطح معناداری همچنی آموزان پسر دبیرستان موثر نیست.

 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر تحمل استرس در مرحله پس آزمون02-4جدول

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده  21/2که از  244/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

بنابراین آموزش ابراز وجود بر تحمل استرس دانش نمرات تحمل استرس آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. 

 درصد معنادار است. 88و میزان اثر  228/2همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری  آموزان پسر دبیرستان موثرنیست.

 

 

 

 

 

 

 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 148. 001. 12.985 137.478 1 137.478 پیش آزمون

 025. 169. 1.928 20.416 1 20.416 گروه

  10.587 75 794.060 خطا

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 111. 003. 9.359 70.244 1 70.244 پیش آزمون

 042. 074. 3.272 24.557 1 24.557 گروه

  7.505 75 562.884 خطا
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 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر کنترل تکانه در مرحله پس آزمون65-4جدول

  

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده  21/2که از  820/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

وجود بر کنترل تکانه دانش آموزان بنابراین آموزش ابراز نمرات کنترل تکانه آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارند .

 درصد معنادار است. 1/1همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفرو میزان اثر  پسر دبیرستان موثر نیست.

 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر شادکامی در مرحله پس آزمون72-0جدول

  

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده  21/2که از  877/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

بنابراین آموزش ابراز وجود بر شادکامی دانش آموزان پسر نمرات شادکامی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارند .

 درصد معنادار است. 1/80و میزان اثر 228/2ش آزمون با سطح معناداری همچنین متغیر پی دبیرستان موثر نیست.

 

 

 

 

 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 580. 000. 103.495 1671.369 1 1671.369 پیش آزمون

 014. 304. 1.070 17.288 1 17.288 گروه

  16.149 75 1211.195 خطا

 Fآماره  مربعاتمیانگین  درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 146. 001. 12.808 61.152 1 61.152 پیش آزمون

 024. 177. 1.854 8.853 1 8.853 گروه

  4.774 75 358.078 خطا
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 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر خوش بینی در مرحله پس آزمون71-0جدول

  

بیش تر است  تفاوت معناداری بین میانگین برآوردشده  21/2که از  179/2با توجه به جدول باال و میزان سطح معناداری  

بنابراین آموزش ابراز وجود بر خوش بینی دانش آموزان نمرات خوش بینی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود ندارند.

 درصد معنادار است. 1/81همچنین متغیر پیش آزمون با سطح معناداری صفر و میزان اثر  پسر دبیرستان موثر نیست.

 : نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی اثر آموزش ابراز وجود بر هوش هیجانی در مرحله پس آزمون12-0جدول

  

 بحث و نتیجه گیری:

 دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است.فرضیه اصلی پژوهش:  آموزش ابراز وجود بر هوش هیجانی 

براز اهمانگونه که مالحظه گردید نتایج پژوهش حاضر حاکی از تایید این فرضیه پژوهشی است. بدین معناکه آموزش 

 و یطاهر زاده،یعل یحاج نان،یبحر قیتحق جیکه با نتابوده است  موثر رستانیدانش آموزان پسر دب یجانیوجود بر هوش ه

در بسیاری از  پژوهش های انجام گرفته محققان به این نتیجه دست یافتند که هوش  ( همسو است.0708) یگرج یهاشم

 تالقی نقطه اجتماعی -هیجانی هوشهیجانی متغیری قابل رشد و توسعه است و می توان بر اثر آموزش  آن را ارتقاء داد. 

 مجموعه این دارند. متقابل ارتباط یکدیگر با که است فرد اجتماعی و هیجانی های کننده تسهیل ها و ها، مهارت توانمندی

 مشکالت و نیازها با مقابله و آنها با ارتباط برقراری دیگران، درك خود، ابراز و درك در اندازه چه تا ما که کند می مشخص

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 186. 000. 17.128 123.857 1 123.857 پیش آزمون

 000. 879. 023. 168. 1 168. گروه

  7.231 75 542.348 خطا

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مربعاتمجموع  
سطح 

 معناداری

 میزان تاثیر

 417. 000. 53.645 14266.763 1 14266.763 پیش آزمون

 107. 004. 9.031 2401.784 1 2401.784 گروه

  265.945 75 19945.904 خطا
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های  توانمندی و ها مهارت ها، هیجان اجتماعی -هیجانی هوش از منظر کنیم. عمل اثربخش ای شیوه به روزمره زندگی

 روزمره مسائل حل چگونگی درباره ارزشمندی برگیرنده اطالعات در که هستند انسان زندگی مهم های پدیده فردی و اجتماعی

( هوش هیجانی را ظرفیت 2888سالوی و کارسو ) ،مایر .(0931هستند )بحرینیان، حاجی علیزاده، طاهری و هاشمی گرجی،

 ها، دستیابی و گسترشهای درك درست هیجانتوانایی در برگیرنده دانند که ش تفکر هیجانی میها، افزایی هیجانشخص درباره

ها برای ارتقای عقالنی و هیجانی است. هیجان ی ها و دانش هیجانی و تنظیم فکورانهها برای کمک به تفکر، فهم هیجانهیجان

در حقیقت شخصی که به واسطه ابراز وجود مناسب بتواند احساسات و هیجانات خود را بشناسد و قادر به ابراز آنها در موقعیت 

 های مختلف باشد از هوش هیجانی باالیی برخوردار است. 

 توجه به مقدارفرضیه اول پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر خودآگاهی هیجانی دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. با 

میانگین ها، نمره خودآگاهی هیجانی دانش آموزان در پس آزمون بیشتر از پیش آزمون است بنابراین آموزش تاثیر مثبتی را 

  داشته است. این بدین معناست که فرضیه اول پژوهش تایید گردیده است.

نا شده و هرچه بیشتر   می تواند احساسات از آنجایی که با پرورش مهارت ابراز وجود شخص با نقاط قوت و ضعف خود آش

خود را بشناسد لذا با آموزش ابراز وجود خودآگاهی هیجانی افراد بیشتر می شود نتیجه پژوهش حاضر نیز حاکی از اثر مثبت 

آموزش ابراز وجود بر روی خودآگاهی هیجانی دانش اموزان است. هرچند علی رغم جستجوی محقق تحقیقی که اثر مستقیم 

وزش ابراز وجود را بر مولفه خودآگاهی هیجانی بسنجد یافت نشد لیکن باتوجه به آنکه در تعریفی که از عزت نفس امده است آم

مشاهده می شود که نوعی از عزت نفس، عزت نفس عاطفی است. عزت نفس عاطفی به توانایی کنترل زندگی عاطفی و اینکه 

های ایجاد عزت نفس الم و ماندگاری با دیگران به وجود آورد گفته می شود. راهفرد بداند چه احساسی دارد و چگونه ارتباط س

 های خود در ایجاد ارتباطهای خود در شناخت و تشخیص احساسات خویشتن، باور به تواناییعاطفی عبارتند از: باور به توانایی

فاهم و شفقت در هر موقعیتی، اعتماد به خود و در این معنی دار و محبت آمیز با دیگران، باور به توانایی خود در دریافت عشق، ت

 (. 0701تواند به دیگران هدیه کند، ارزشمند است)طالبی، که به عنوان یک انسان آنچه می

فرضیه دوم پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر قاطعیت دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. طبق نتایج تحقیق حاضر 

 موثر ستانریدانش آموزان پسر دب تیبر قاطعنتوانسته است آموزش ابراز وجود  نگردیده است. یعنیاین فرضیه پژوهشی تایید 

 واقع شود.

 می شود. استفاده روابط اجتماعی بخشی اثر بهبود برای آن از که است یافته ساخت شیوه مداخله یک وجود ابراز آموزش .

 دهند، افزایش را وجودشان دهند، ابراز تغییر خود به نسبت را دیدشان تا کند کمک افراد به است که این وجود ابراز آموزش هدف

از مهارت  یکی وجود ابراز آموزش خود بیفزایند. نفس به اعتماد بر طریق این از و کنند بیان را و افکارشان خو و خلق معقولی به طور

 - ارتباطی مهارت های بهبود اضطراب، کاهشاحساسات،  و افکار منطقی بیان نفس، عزت افزایش باعث است که زندگی های

است)لین  شادکامی و زندگی از رضایت افزایش میزان نهایت در و خود حق گرفتن حال، عین در و دیگران مالحظه حقوق و اجتماعی

اه اشد کوت(. شاید یکی از دالیلی که باعث شده است آموزش ابراز وجود بر قاطعیت دانش آموزان   اثر گذار نب2881و همکاران،

بودن دوره آموزش و عدم تثبیت یادگیری دانش آموزان باشد به طوریکه آنها نتوانسته اند یادگیری خود را در عملکرد خود نشان 

 دهند.

 فرضیه سوم پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر احترام به خود دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است.
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همچنین متغیر پیش آزمون با . احترام به خود دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است نتایج نشان داد که  آموزش ابراز وجود بر

 کیارتباط نزد یجانیهوش ه یشود مولفه ها یهمانگونه که مالحظه م .درصد معنادار است 74سطح معناداری صفر و میزان اثر 

ود احترام به خ نیوجود بر عزت نفس و همچن آموزش ابراز یهم اثربخش قاتیاز تحق یاریبا عزت نفس دارد در بس یو تنگاتنگ

 شده است.  دییتا

 فرضیه چهارم پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر خودشکوفایی دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است.

 یلع طبق نتایج تحقیق حاضر آموزش ابراز وجود بر خودشکوفایی دانش آموزان موثر نبوده است و این فرضیه تایید نمی گردد.

که هوش  دهدینشان م نیاست. همچن ییو خودشکوفا یهوش عاطف نیب یارائه شده نشان دهنده همبستگ جیآنکه نتا رغم

 (.8818 گران،یود یاروچیکند)س ینیب شیافراد را پ ییخودشکوفا ییتوانا تواندیم یعاطف

ی بالقوه خویش است. این جنبه از هوش هیجانی تبیینی هاهمانگونه که ذکر شد خودشکوفایی توانمندی شناخت قابلیت

 ی خود، خود شکوفایی فرایندیهااست برای جستجوی غنا و معنا بخشیدن به زندگی، تالشی است جهت شکوفا ساختن بالقوه

و استعدادها. این بعد به تالش مصرانه جهت دارا بودن بهترین  ها، قابلیتهاییمستمر و پویاست برای کسب باالترین حد رشد توانا

 (. 0702عملکرد و تالش برای بهتر ساختن خود مربوط است، خودشکوفایی به احساس و توجه به خود وابسته است )کرمی، 

 ر روان شناسان افراد کمی وجودهمسو نبودن نتیجه این فرضیه پژوهشی را می توان اینگونه استدالل نمود که طبق نظ

دارند که به سطح خودشکوفایی می رسند و می توانند به باالترین رشد توانایی ها و قابلیت های خود دست یابند. طبق نظریه 

مازلو خودشکوفایی در آخرین قسمت هرم نیازها قرار دارد و همین می تواند سبب شود که آموزش کوتاه مدت ابراز وجود بر 

دشکوفایی دانش آموزان اثربخش نباشد و برای موثر بودن بر روی خودشکوفایی دوره هایی دراز مدت و عمیق تری نیاز روی خو

 است.

فرضیه پنجم پژوهشی:  آموزش ابراز وجود بر استقالل دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. طبق آنچه که در این 

ل دانش آموزان موثر نبوده است و این فرضیه نیز مورد تایید قرار نگرفته فرضیه مشاهده گردید آموزش ابراز وجود بر استقال

 است. 

توان توانمندی هدایت خود، کنترل خود در تفکر عمل و عدم وابستگی عاطفی معنا کرد. افراد مستقل استقالل را می 

ه قبل از تصمیم گیری با دیگران نیز مشورت ی مهم به خود اتکاء دارند و البتهاافرادی هستند که در برنامه ریزی و تصمیم گیری

کنند. اساساً استقالل توانایی رفتار خودمختار در مقابل نیاز به حفاظت و حمایت است. مستقل بودن به میزان اعتماد به نفس، می

فرضیه ششم  (.0702)کرمی،  و تعهدات مبتنی است، بدون آنکه اسیر آنها شوند هاخواسته   نیروی درونی و به تمایل درآوردن 

پژوهشی:  آموزش ابراز وجود بر همدلی دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. نتایج این فرضیه حاکی از موثر بودن آموزش 

 ابراز وجود بر همدلی دانش آموزان پسر دبیرستان است. 

تن د و بپذیرد آنها بیشتر مایل به پذیرفهمدلی مهارتی مهم برای تقویت روابط صمیمانه است. اگر فرد نیازهای دیگران را درك کن

خواسته ها و امیال وی  خواهند بود. اما این به معنای آن نیست که فرد هر چه دیگران می خواهند قبول کند، فرد می تواند با 

ه، لینیکخواسته های افراد دیگر مخالفت کند، ولی باید نشان دهد که احساس آنها را درك می کند وآن را محترم می شمارد)ک

(. همانگونه که قبال ذکر شد سه مهارتی که به بهبود جرأتمندی فرد کمک می کند، عبارت است از: 8892ترجمه محمدخانی،
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(. از اینرو می توان استنباط کرد که بین جرأتمندی 8892بیان احساسات خود، همدلی وکاردانی)کلینیکه، ترجمه محمدخانی،

 و اساسا ابراز وجود می تواند نقش مهمی در همدلی افراد داشته باشد.و همدلی ارتباط نزدیکی وجود دارد 

فرضیه هفتم پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر روابط بین فردی دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. مطابق یافته های 

ترتیب این فرضیه مورد تحقیق حاضر آموزش ابراز وجود بر روابط بین فردی دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. بدین 

  پذیرش واقع شده است.

باید در نظر داشت که اگر درك عمیق نیازها و احساسات خود فرد و نحوه ارضای آنها، این استعدادهای بین فردی را 

 شود، یعنی محبوبیتی که به قیمت از بین رفتن رضایت واقعی فرد به دستمتعادل نسازد، به موفقیت اجتماعی پوچی منتهی می

 یا  (0311همکاران، فردی )لین و میان رفتار قلب توان می را وجود ابراز یا ورزی جرات (.7030 ترجمه پارسا، گلمن،)آیدمی

 برشمرد. (0112آمون، و آلبرتی) فردی میان ارتباط برقراری مهارت

در ابراز وجود فرد آموزش می بیند که در عین حالی که حقوق دیگران را رعایت کند حقوق خود رانیز به دست آورد و 

 برای اجتماعی مناسب رفتارهای آن در که روشی است وجود ابراز آموزشبه یک احساس رضایت و محبوبیت اجتماعی برسد. 

 و ترس بدون و راحتی به بتوانند تا شوند می افراد آموخته به عالیق و راتنظ نقطه آرزوها، و ها بیان احساسات، نگرش و ابراز

  (.0931کنند)عاشوری و همکاران، ابراز را خود عواطف و احساسات باورها، نگرانی

 فرضیه هشتم پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر مسئولیت پذیری دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. 

 دیگران مشخصی با اهداف براساس منظم یک چهارچوب در افراد که معناست این به وجود ابرازکه  است یادآوری به الزم

 و ای باشد) استنهپ حرفه خصوصیات و حفظ خالقیت، وظیفه شناسی اعتماد، اساس بر ارتباطی که نمایند، می برقرار ارتباط

 (. لذا آموزشی که مبتنی بر این خصوصیات باشد بر رشد مسئولیت پذیری افراد اثر مثبت می گذارد. 0000، لنکستر

 فرضیه نهم پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر حل مسئله دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. 

 یک ایبر مناسبی حلراه  تا ستا شتالدر  دفرآن  سیلهوبه  که ،شناختی ستا ییندآفر گشایی مسئله مسئله یا حل

 ایبر موثر یها هشیوآن  کمک به دفر که ستا نهامبتکرو  ریفتار -شناختی ییندآفر ،مسئله حل (.2881پرال،) بیابد مشکل

  (.0009کسیدی و النگ، ) میکند اعبدا یا شناسایی را همرروز تمشکال

 فرضیه دهم پژوهشی:  آموزش ابراز وجود بر واقعیت آزمایی دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است. 

علی رغم جستجوی محقق تحقیقی در زمینه اثر بخشی آموزش مهارت ابراز وجود بر واقعیت آزمایی یافت نشد. لیکن 

ر ه آنکه ابراز وجود به افراد کمک می کند تا هرچه بیشتدر توجیه این یافته پژوهشی می توان اینگونه استدالل نمود که با توجه ب

با نقاط قوت و ضعف خویش آشنا شده و به شناخت خود و دنیای اطراف خود نائل آید لذا فردی که در دوره آموزش مهارت ابراز 

اف خود دست یابد وجود شرکت کند و تحت تعالیم این مهارت قرار بگیرد می تواند به درك صحیح تری از خود و موقعیت اطر

و دنیا را دقیقا همان چیزی مشاهده کند که در عالم خارج وجود دارد و در شناخت دنیای پیرامون خود دچار غلو و خرافات 

 نگردد و این دقیقا همان چیزی است که به واقعیت آزمایی نامگذاری گردیده است.   

 دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است.فرضیه یازدهم پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر انعطاف پذیری 
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(. مهارت ابراز وجود 0708یافتن به روابط بین فردی متقابال رضایت بخش است )کلینکه، ترجمه محمدخانی،مهارت ابراز 

د و برای رسیدن به آنها تالش کند خواسته ها وجباشود به افراد می آموزد در عین حال که خواسته های خود را در نظر داشته 

نیازهای دیگران را نیز در نظر بگیرد و متوجه باشد که همیشه نمی توان فقط خواست و امیال خود را در نظر داشت و نسبت و 

 به نیل به خواسته های خود انعطاف پذیر باشد. در خصوص این یافته پژوهشی تحقیقی یافت نگردید.

 آموزان پسر دبیرستان موثر است.فرضیه دوازدهم پژوهشی: آموزش ابراز وجود بر تحمل استرس دانش 

 نتایج نشان داد فرضیه دوازدهم پژوهش حاضر تایید نشده است. 

 بدون کند، عمل خویش نفع به می سازد قادر را شخص داند که می رفتارهایی و ها کُنش شامل را ورزی ( جرأت0330آلبرتی)

حق  دیگران، حقوق به بی توجهی بدون و کند ابراز صادقانه خود را واقعی احساسات بایستد، خود پای روی اضطرابی هر گونه

. در تبیین این یافته پژوهشی می توان اینگونه بیان کرد که ابراز وجود باعث تغییر شناختی دانش آموزان شده بستاند را خود

ش ها تاثیر قابل مالحظه ای است و شناخت آنها را نسبت به ابراز وجود و رفتارهای جرات مندانه بیشتر   می کند اما این آموز

 بر تحمل استرس دانش آموزان نداشته است. 

 فرضیه سیزدهم پژوهشی:  آموزش ابراز وجود بر کنترل تکانه دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است.

تکانه آموزش ابراز وجود بر کنترل یعنی   .طبق آنچه که در این پژوهش به دست آمد این فرضیه مورد پذیرش واقع نشد

توانایی مقاومت فرد را در برابر تنش ها یا وسوسه و کنترل هیجان  ها کنترل تکانهنبوده است. موثر  رستانیدانش آموزان پسر دب

ای توانایی مقاومت یا به تعویق انداختن تکانه، سائق یا وسوسه انجام کنترل تکانه(. 7992ان، -بار)های خویش بررسی می کند

پایین بودن تحمل ناکامی، . های پرخاشگرانه، خوددار بودن و کنترل خشم استیی شامل پذیرفتن تکانهاین توانا. عملی است

کرمی، )های کنترل ضعیف تکانه است ناتوانی در کنترل مشکالت، آزارگری و رفتارهای خشن و غیرقابل پیش بینی از نشانه

7030.)  

 ی دانش آموزان پسر دبیرستان موثر است.فرضیه چهاردهم پژوهشی:  آموزش ابراز وجود بر شادکام

سر دانش آموزان پ یآموزش ابراز وجود بر شادکامنتایج کسب شده حاکی از عدم تایید این فرضیه پژوهش است. بدین معنا که 

 تلقی مثبت شادکامی، با ارتباط در را وجود نیز ابراز جامعه که شرایطی در بخصوص امر این  نبوده است.  . موثر رستانیدب

 به را، وجود ابراز جامعه چنانچه برعکس،  است. انتظار قابل بیشتر آورد، فراهم بیان آن برای را کافی و الزم شرایط و کرده

 بی یا گستاخی نوعی را سازنده، آن و مثبت خصوصیت یک عنوان به آن ادراك جای به و کرده تفسیر و تعبیر ای منفی گونه

 شیوه طریق از را خود شادکامی و باشند داشته وجود ابراز به تمایل کمتر افراد که رود می انتظار گاه آن نماید، تلقی ادبی

 (0931هاشمی) (. نتیجه این فرضیه با تحقیق0331ایشی، و سا )داینر، دارند ابراز است، مناسب دانسته را آن جامعه که هایی

همخوانی ندارد. هاشمی در  تحقیق خود گزارش نموده است که آموزش مهارت ابراز وجود بر شادکامی دانش آموزان موثر بوده 

است. از آنجایی که شادکامی متغییری است که تحت تاثیر متغییرهای مختلفی از جمله برداشت فرد و سبک اسناد وی در 

ن جلسات کم نتوانسته است شادکامی دانش آموزان را تحت تاثیر قابل توجهی جریانات زندگی است آموزش ابراز وجود در ای

قرار دهد و ارتقاء شادکامی مستلزم جلسات آموزشی بیشتر و افزایش شناخت دانش آموزان در خصوص نحوه برداشتشان از 

 اوضاع اطرافشان است. 
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 ن پسر دبیرستان موثر است.فرضیه پانزدهم پژوهشی:  آموزش ابراز وجود بر خوش بینی دانش آموزا

مطابق یافته های پژوهش حاضر این فرضیه تایید نشده است. بدین معنا که آموزش ابراز وجود بر      خوش بینی دانش آموزان 

 موثر نبوده است. 

در  کهافراد با توجه به شیوه های فرزند پروری که با آن رشد کرده اند و با در نظر گرفتن محیط خانوادگی و اجتماعی 

آن حضور داشتند نسبتی از خوش بینی یا بدبینی را دارا می باشند و دوره های کوتاه مدت شاید نتواند آنچنانکه باید این وجه 

 شخصیت فرد را تغییر دهد و برای تحول فرد باید برنامه ریزی بلند مدت و از پایه های ابتدایی رشد را تدوین نمود.

 منابع:

 نفس عزت و شناختی روان سالمت بر وجود ابراز آموزش اثربخشی(. 0933الناز) پوراحمدی، و  جاللی، محسن -82

 .07-81. ص 87. اندیشه و رفتار، دوره پنجم شمارهنوجوانان

  -25، ص  81 توسعه و مدیریتهیجانی،  هوش ابعاد  (.0930دوستار. ) محمد و احمدعلی الهی، خائف -00

سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری. نشریه مرکز تحقیقات مراقبت (. رابطه 8898خدابخش، رضا. ) -80

 -09. ص 8898. شهریور 77شماره  01علوم پزشکی تهران. دوره انشگاههای پرستاری د

 دانشجویان افسردگی در و نفس عزّت بر وجود ابراز آموزش تأثیر (.0933. )سادات مرضیه ،نژاد سجادی رنجبرکهن، زهره و -31
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