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 چكيده

سازي در برابر فشار رواني بر  پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش ايمن: هدف
آموزان معلول  ميزان ابراز وجود، ميزان احتمال بروز رفتار غيرجرأتمندانه و درجه ناراحتي دانش

يه در اين مطالعه به شيوه نيمه تجربي، از كل :روش بررسي. حركتي دختر انجام گرفت ـ جسمي
حركتي شهر اصفهان در سال  ـ ن جسميدانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدرسه معلوال

گيري در دسترس انتخاب شدند و به شيوه تصادفي در دو گروه  نفر به صورت نمونه 21، 1389
به  :ابزار پژوهشها و  آوري داده روش جمع. قرار گرفتند) نفر 11(و گواه ) نفر 10(آزمايشي 

ريچي استفاده شده  ـ از پرسشنامه ابراز وجود گمبريل پژوهش اين ها در داده منظور گردآوري
ي در مقابل فشار رواني با زسا پيش از برگزاري اولين جلسه آموزش ايمنبه اين ترتيب . است
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سپس  استفاده از پرسشنامه ابراز وجود در مورد گروه آزمايشي وگواه، پيش آزمون اجرا شد؛ 
در هر يك از اين . اي برنامه آموزشي برگزار شد دقيقه 90جلسه هفتگي  8براي گروه آزمايشي 

هاي اساسي مطرح شده در مدل مايكنبام آموزش داده و بالفاصله بعد از  جلسات يكي از مهارت
براي تجزيه . اتمام جلسات آموزشي بر روي هر دو گروه آزمايشي و گواه پس آزمون اجرا شد

تحليل نتايج نشان داد كه آموزش  :ها يافته. واريانس استفاده شدها از تحليل كو و تحليل داده
شده و همچنين ) >01/0p(سازي در مقابل استرس باعث افزايش معني دار ابراز وجود ايمن

آموزان  دانش) >01/0p( و كاهش درجه ناراحتي) >01/0p(موجب كاهش احتمال بروز رفتار 
توان نتيجه  ژوهش مي  هاي پ براساس يافته :يريگ نتيجه. حركتي دختر شده استـ  معلول جسمي

آموزان معلول  نشاسازي در برابر استرس موجب تقويت ابراز وجود د گرفت كه آموزش ايمن
آموزان  اي به منظور افزايش توانايي دانش لذا چنين برنامه. شود حركتي دختر ميـ  جسمي

  .شود آموزان پيشنهاد مي انشاندر كار يادگيري اين د هاي دست استثنايي به كليه حرفه

  

 رفتار غير حركتي، ابراز وجود،ـ  ن جسميسازي، معلوال آموزش ايمن :واژگان كليدي
  .تمندانه، درجه ناراحتيأجر

  

  مقدمه
معلوليت به عنوان يك پديده اجتماعي از ادوار گذشته تاكنون در جوامع وجود داشته است، به 

عنوان يك مشكل ه فيمابين اجتماعي نيز هميشه ب طوري كه از نظر شناخت موجوديت و روابط
اساسي مطرح بوده و بين تكامل اجتماعي و علمي بشر از يك سو و وضع اجتماعي افراد معلول 

صورت ه معلوليت ب). 1388قاسمي و همكاران، ( از سوي ديگر روابط ثابتي وجود نداشته است
اي و در ميان هر گروه و  پذير در هر جامعهناتواني موقت يا دائمي، جزئي يا كلي، ثابت يا تغيير

از زماني كه انسان خود را شناخته با نابهنجاري مادرزادي و نقص عضو يا . كند اي بروز مي طبقه
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). 1963، 1اسپاكمن( قطع عضو ناشي از امراض مختلف و عوامل طبيعي روبرو بوده است

اً معلوليت نه تنها در جسم افراد ظاهر. شناختي است معلوليت جسمي داراي ابعاد جسمي و روان
ها،  هاي منفي، پيشداوري نگرش. بلكه بيشتر در طرز فكر آنان و نيز ديگر افراد جامعه وجود دارد

هاي گوناگون زندگي افرادي كه از نوعي معلوليت  ها و رفتارهاي غيرمنصفانه بر جنبه تبعيض
ثير أبه ويژه بر ميزان ابراز وجود ت ؛ عوامل مزبور)1374نوري، ( گذارد ثير ميأبرند ت رنج مي
اند كه شيوع  نشان داده) 1389، به نقل از بقائي مقدم، 2003( 2هوكس برگن و ترالك. دارند

هاي فشار رواني در معلولين با مورد غفلت واقع شدن آنها از لحاظ جسمي و  باالي نشانه
ت رواني و جسماني فرد به اجتماعي، ارتباط زيادي دارد و اختالالت پايداري در سطح بهداش

معلوليت از هر نوع و به هر صورت كه باشد ممكن است باعث ايجاد . آورد وجود مي
توجهي به اين مسائل گاه مشكالت فراواني براي معلولين  بي. هاي رواني و رفتاري گردد بحران

ع قانون كلي هاي ناشي از ناتواني جسمي را تاب بعضي از صاحب نظران بازتاب. آورد به وجود مي
و  4اولين بازتاب را انكار) 1974( 3اند، از جمله هلسينگ دانسته و براي آن مراحلي را ذكر نموده

كند  وي اضافه مي. داند مي 7و پذيرش واقعيت 6، بيداري5هاي بعدي را به ترتيب طغيان اببازت
ا به صورت متناوب مانند ي كه بسياري از معلولين در يكي از اين حاالت به طور دائمي باقي مي

هاي رواني ـ اجتماعي  ها ممكن است واكنش در كل انسان). 5( گردند هاي قبلي بر مي به بازتاب
  . متعددي نسبت به معلوليت نشان دهند كه عدم ابراز وجود از جملة آنهاست
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در تحقيقي ) 1385، به نقل از مرادي، 2003( 5، سوآنك4، تيلر3، سودييوند2، هيوز1بوسكه
معلول خودشناسي كمتر و عزت نفس معلول نسبت به زنان غيرفتند كه زنان تحقيقي دريا

احساسي را كه زنان مبتال به  ،در يك تحقيق) 2003(و ديگران  6نوسك. تري دارند پايين
درك اينكه ديگران آنها را چگونه (هاي جسمي از لحاظ عزت نفس، خودشناسي  ناتواني

ها نشان داد  تحليل همبستگي. ود داشتند بررسي كردندو انزواي اجتماعي، در مورد خ) بينند مي
داري خودشناسي كمتر و عزت نفس  كه زنان معلول نسبت به زنان غيرمعلول به طور معني

داري از سطح تحصيالت  همچنين به طور معني. تر و ارتباطات اجتماعي كمتري دارند پايين
اند، ارتباط  افراطي قرار گرفتهكمتري برخوردارند، در دوران كودكي بيشتر مورد حمايت 

در مورد وضعيت رواني تعدادي از افرادي كه در اثر ) 1970( 7دانيل .صميمي كمتري دارند
نتايج اين تحقيق نشان داد كه شدت . ضايعات نخاعي فلج شده بودند، پژوهشي انجام داد

هاي دفاعي  انيزمقراري، هيجانات، شكايات جسماني، انكار، نااميدي، كاربرد مك افسردگي، بي
در زندگي اجتماعي كنوني، ابراز وجود . در اين بيماران در جهت غيرطبيعي تغيير يافته بود

اي جايگزين براي پرخاشگري و رفتار منفعالنه است و براي حل مشكالتي كه افراد در  گزينه
) 2001( عتقدندم 9و امونز 8آلبرتي. آيد تر به نظر مي شوند، مناسب روابط خود با آنها روبرو مي

سازد به نفع خودش عمل كند، بدون هرگونه  ابراز وجود رفتاري است كه شخص را قادر مي
اضطرابي روي پاهاي خودش بايستد، احساسات واقعي خود را صادقانه ابراز كند، و بدون 

فردي و كليد  ورزي قلب رفتار ميان جرأت. توجهي به حقوق ديگران حق خود را بگيرد بي
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و در شكوفايي استعدادها و رشد خالقيت دانش ) 2004 و همكاران، 1لين(ساني است روابط ان

بين ابراز وجود مستقيم و ). 1386رحيميان بوگر، (كند  آموزان نقش مؤثري را ايفا مي
: ، ترجمه1994و همكاران،  4به نقل از هارجي( 3و اگان 2مستقيم نيز تمايز وجود دارد، لينهنغير

معتقدند ابراز وجود مستقيم و صريح هميشه بهترين شيوه ) 1384 بيگي و فيروز بخت،: ترجمه
خواهند ديگران نظر مثبتي دربارة  نيست، خصوصاً موقعي كه با افرادي سروكار داريم كه مي

كنند كه اگر سبك مستقيم، به سبك مستقيم  بنابراين دو پژوهشگر پيشنهاد مي. آنها داشته باشند
كنند از  لينهن واگان توصيه مي. د بودكمتر ناراحت كننده خواهپيچيده تبديل شود، ابراز وجود 

مالحظات «منظور از. گويند استفاده شود مي» مالحظات اضافي«به آن  6و دور 5آنچه ولفولك
ها   ثير منفي رد درخواستأهاست، تا بدين ترتيب ت  درخواست رنگ و لعاب دادن به رد» اضافي

  . حفظ شود در طرف مقابل كاهش يافته و روابط
هاي فردي زيادي دارند به طوري كه يك رويداد  ها، تفاوت ها از نظر درك رويداد انسان

كند اما براي فرد ديگر هيچ استرسي به همراه ندارد،  معين براي فردي استرس شديد ايجاد مي
يند چگونگي رويارويي شخص با حوادث و وقايعي است اهاي مقابله با استرس فر در واقع شيوه

شود  كه از آن براي مقابله موفق و تطابق با شرايط و تعامالت محيطي مناسب استفاده مي
در عوض يك مداخله . آموزش مقابله با استرس، داروي همه دردها نيست). 1380گنجي، (

اي مورد ارزيابي قرار گيرد  جانبه است كه بايد با ديد نقادانهبعدي و چنددرماني دقيق و چند
هايي براي  مايكنبام و همكارانش به منظور آموختن مهارت). 1376جمه مبيني، ، تر7مايكنبام(

تدوين ) SIT( 8سازي در برابر استرس نام ايمنه كاستن از استرس و رسيدن به اهداف، روشي ب
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آموزش ايمن سازي در مقابل استرس، يك مداخله شناختي ـ رفتاري است كه تركيبي . كردند
آموزش آرميدگي،   ث سقراطي، بازسازي شناختي، حل مسئله،از تعليم آموزگارمحور، بح

هاي در جهت  سازي ذهني و رفتاري، تعليم خود و تقويت خود و همچنين تالش تمرين تجسم
هاي  رتامثبت، مه ي در برابراسترس انگيزشساز با استفاده از آموزش ايمن. دباش تغيير محيط مي

شود و منجر به كاهش تنش و ناآرامي و  ت مياجتماعي تقوي ـ هيجاني و شناختي  رفتاري،
اين روش در مراحل مختلف به بازسازي و . گردد افزايش مقابله با رويدادهاي چالش برانگيز مي

سازي در برابر استرس،  پردازد، هدف از آموزش ايمن اصالح شيوة رويارويي با مسائل مي
). 1997مايكنبام، (يريت آن است مواجه شدن افراد با يك استرس و پيدا كردن روشي براي مد

بعد از بررسي آموزش ايمن سازي ) 2007به نقل از لهرر و همكاران،  1994( 1مگ و كوتلش
  . در برابر استرس كاربرد اين روش درماني را براي كودكان و نوجوانان پيشنهاد كردند

رل خشم هاي زندگي بر كنت در مطالعه خود اثربخشي آموزش مهارت) 1388(بقائي مقدم 
، به نقل 1999(برون  و 3تامس ،2هيبنر. حركتي تأييد كرد ـ و خودپندارة نوجوانان معلول جسمي

 شناختي روان مشكالت كه معلولي دانشجويان كه بردند پي تحقيقي در) 1385نقل از مرادي، 

 كنند مي فكر فردي بين روابط در امنيت نبود مورد در معلول دانشجويان ديگر از بيشتر دارند،

هاي  در تحقيقي دريافتند كه آموزش شيوه) 2009( 4زئور ـ بن .دارند خصومت انتظار بيشتر و
 داده نشان نيز ) 2006( 5ميشارا تحقيق .باشد مقابله يك عامل مهم براي بهزيستي زندگي مي

 رضايت و ازخشنودى استرس، با مقابله هاي مهارت آموزش دنبال به دانشجويان كه است

پژوهش  .دهند مي گزارش را كمترى تحصيلى ـ روانى فشار و شوند مي ربرخوردا بيشترى
سازي در برابر استرس كاهش معناداري را در  نشان داد آموزش ايمن) 2006( و همكاران 6ارباچ
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. اي را در عملكرد حل مسألة رياضي به دنبال داشت در اضطراب رياضي و بهبود قابل مالحظه

، Aسازي در برابر استرس را بر رفتار نوع  موزش ايمنتأثير آ) 2003( و همكاران 1هاروي
، استرس و  Aنتايج نشان داد كه اين روش بر رفتار نوع . استرس و اسناد عليت بررسي نمودند

، بيشتر  Aاسناد عليت تأثيرگذار بوده است و اين اثر بخشي در مورد استرس و رفتار نوع 
اي با عنوان بررسي تأثير  در مطالعه )2000( 2ويتالف و همكاران). 19( گزارش شده است

ها نشان  ورزي و پرخاشگري در آزمودني هاي مقابله بر خودكارآمدي، جرأت آموزش مهارت
شود ودر  ورزي در مراجعان مي دادند كه اين آموزش باعث افزايش خودكارآمدي و جرأت

نتايج . دست آمده داري ب ميزان پرخاشگري و خصومت بين شخصي مراجعان كاهش معني
اي روش  هاي مقابله نشان داد كه آموزش مهارت) 1387(تحقيق صادقي موحد و همكاران 

  . مناسبي براي كاهش عالئم اختالل رواني در بين دانشجويان مشكوك به اختالل رواني است
زدايي  هاي حساسيت به بررسي مقايسه اثربخشي تكنيك) 1386( توزنده جاني و همكاران

. وزي و تركيب آنها در درمان بيماران مبتال به هراس اجتماعي پرداختندآم جرأت تدريجي،
ها  آزمودني) درجه ناراحتي(ورزي  هاي درماني در جرأت بخشي از نتايج نشان داد كه تكنيك

در گروه درماني تركيبي، ) درجه ناراحتي(ورزي  اثربخش است و ميانگين نمرة پرسشنامة جرأت
رأت ورزي همچنين نشان دادند كه ميانگين نمرة پرسشنامة ج. استپايين تر از سه گروه ديگر 

. در گروه درماني تركيبي، پايين تر از سه گروه ديگر است) تمندانهأجراحتمال بروز رفتار غير(
درجه ناراحتي و (هاي درماني به صورت تركيبي در رفتار جرأتمندانه  بنابراين كاربرد تكنيك

دو روش شناختي ـ رفتاري و شيوه ) 1380( جاللي. وده استمؤثرتر ب) احتمال بروز رفتار
نتايج نشان داد كه رفتار جرأتمندانه در دو . تمندانه مقايسه نمودأرفتاري را در افزايش رفتار جر

طور معني ه در مقايسه با گروه كنترل ب) گروه شناختي رفتاري و شيوه رفتاري(گروه آزمايش 
   .داري افزايش يافته است

                                                 
1. Harwey  
2. Weitlauf et al  
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 ويژه نيازهاي با افراد جمله معلول از حاضر با درك اهميت اين موضوع كه افراد مطالعه

 علت به روزمره زندگي الزم براي هاي مهارت آنها از دربسياري طرفي از كه هستند

 افراد منفي هاي كالسيك، نگرش هاي آموزش از كمتر مندي جسمي،بهره هاي محدوديت

 و نيافته مطلوب پرورش حد در قبيل، اين از امليوعو اجتماعي روابط محدوديت غيرمعلول،
 كسب زندگي نيازمند مختلف هاي جنبه در موفقيت براي اشخاص عادي ساير مانند افراد اين

اگر چه در زمينه تأثير آموزش ايمن سازي در برابر  ديگر طرف از و هستند الزم هاي مهارت
جهان صورت گرفته ،ولي در زمينه افراد استرس در افراد سالم مطالعات زيادي در ايران و سطح 

تحقيقات بيشتر در  گرفتن خصوص در كشورمان لزوم انجامه معلول اين تحقيقات كمتر بوده و ب
 تعيين پژوهش حاضر با هدف مطرح شده، لذا با توجه به مسائل .شود اين زمينه احساس مي

 بروزاحتمال د وكاهش ابراز وجو افزايش بر آموزش ايمن سازي در برابر استرس اثربخشي
صورت  حركتي ـ جسميدختر معلول دانش آموزان و درجه ناراحتي رفتار  غيرجراتمندانه رفتار

  .گرفته است
  

 روش پژوهش

جامعه پژوهش عبارت بود از كليه . پژوهش حاضر يك مطالعه به شيوه نيمه تجربي است
 1389اصفهان در سال  آموزان دختر معلول جسمي ـ حركتي كه در مقطع متوسطه شهر دانش

لذا با توجه به محدود بودن جامعه آماري همه افراد جامعه كه ). نفر 23(كردند  تحصيل مي
اعضاي . گيري در دسترس انتخاب شدند  شرايط شركت در پژوهش را داشتند به صورت نمونه

ها شود كردند و بيماري حاد و مزمن كه مانع شركت آن نمونه بايد در مقطع متوسطه تحصيل مي
 زمان بروز سن، متغيرهاي تحقيق اين در كه است ذكر به الزم. نداشته باشند.... مثل صرع و 

 كوواريانس تحليل از استفاده با نمرات پيش آزمون و )از بدو تولد يا بعد از تولد(معلوليت 

در  .شدند همسان متغيرها اين نظر از گواه گروه و آزمايشي گروه ترتيب اين به شد و كنترل



  
  81                       ...تأثير آموزش ايمن سازي در برابر فشار رواني بر افزايش ابراز وجود

 
و ) نفر10( صورت تصادفي ساده در دو گروه آزمايشيه بنفربودند كه  21مجموع اعضاي نمونه 

   .جايگزين شدند) نفر11( گواه
  

  ابزار پژوهش
) 1975( 1ريچي ـپرسشنامه ابراز وجود گمبريل  از پژوهش اين ها در به منظور گردآوري داده

ماده است و هر ماده آن  40ست و داراي اين پرسشنامه از دو قسمت تشكيل شده ا. استفاده شد
در قسمت اول از آزمودني . دهد يك موقعيت را كه مستلزم رفتار جرأت ورزي است، نشان مي

هايي كه نياز به ابراز  شود كه شدت ناراحتي خود را در هنگام مواجه شدن با موقعيت خواسته مي
، و در قسمت )درجة ناراحتي(د اي بيان كن گزينه 5بندي  وجود دارد برحسب يك مقياس درجه

اي مشخص كند چقدر احتمال  گزينه 5بندي  دوم آزمودني بايد بر حسب يك مقياس درجه
دامنه ). احتمال بروز رفتارغيرجرأتمندانه(ها رفتار توصيه شده را انجام دهد  دارد در آن موقعيت

مودني در هر قسمت باشد و هر چه نمره آز مي 200تا  40نمره اين آزمون در هر قسمت بين 
هاي مختلف  اعتبار عاملي ماده. بيشتر باشد حاكي از اين است كه ابراز وجود او كمتر است

ضريب پايايي اين . دست آمده استه ب81/0آزمون با نتايج ارزيابي توسط گمبريل و ريچي 
ارش گز 81/0و براي احتمال بروز رفتار  87/0آزمون را گمبريل و ريچي براي درجه ناراحتي 

روايي اين پرسشنامه را متخصصان دانشگاه علوم تربيتي و ). 1380 جاللي،(اند  نموده
مورد بررسي قرار داده و روايي  75ـ74شناسي عالمه طباطبائي و دانشگاه اصفهان در سال  روان

از ) 1374(دست آمده توسط بهرامي ه ضريب پايايي ب. محتوايي از نظر آنها تأييد شده است
است  88/0و در مورد احتمال بروز رفتار  71/0آزمائي در مورد درجة ناراحتي طريق باز 

ژوهش حاضر روايي محتوايي پرسشنامه به   همچنين در پ). 1386 توزنده جاني و همكاران،(
رسيد واعتبار آن با استفاده از آلفاي تأييد متخصصان دانشگاه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان 

  . دست آمده ب 76/0كرونباخ در پژوهش حاضر 
  

                                                 
1. GambirilـRichi  
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  ها روش جمع آوري داده
هاي گروه آزمايشي دعوت شد  ها طي مقدماتي حضوري، از آزمودني پس از انتخاب آزمودني

درست قبل از برگزاري . سازي در مقابل استرس شركت كنند كه در جلسات آموزش ايمن
سپس براي . آزمون در مورد هر دو گروه آزمايشي و گواه اجرا شد جلسه آموزشي، پيشاولين 

 90جلسه هفتگي  8سازي در مقابل استرس در قالب  گروه آزمايشي برنامه آموزش ايمن
آزمون بر روي هر دو گروه  اي برگزار و بالفاصله بعد از اتمام جلسات آموزشي، پس دقيقه

سازي و توصيف  مفهوم: محتواي جلسات آموزشي عبارت بود از. آزمايشي و گواه انجام شد
آشنايي با مفاهيم شناختي،  ؛زدايي دهي و تنش هاي آن آموزش آرامش استرس، عالئم و پيامد

هاي افكار  يي با ويژگينقش افكار در ايجاد استرس و ارتباط افكار با احساسات و رفتار، آشنا
آموزش  ؛آموزش چگونگي مقابله با افكار منفي ؛منفي و مصرفي خطاهاي شناختيخود آيند 

آموزش تمركز فكر  ؛هاي منفي در ايجاد استرس گويي هاي هدايت شده و نقش خود گويي خود
كارگيري اين  ههاي آموخته شده و لزوم ب تمرين مهارت ؛هاي توجه برگرداني و تكنيك

  ). 1376ترجمه مبيني،  مايكنبام،(زا  هاي استرس ها در هنگام برخورد با موقعيت مهارت
آوري  نحوه كار در جلسات آموزشي به اين ترتيب بود كه در هر جلسه بعد از جمع

اي كه از انجام  تكاليف خانگي مربوط به موضوع جلسه قبل از تك تك اعضا در مورد نتيجه
سپس موضوع مورد بحث در آن جلسه مطرح و از . شد ال ميؤاند، س تكاليف خاص گرفتهدادن 
سپس . و به تبادل نظر بپردازند كنندشد كه نظر خود را در مورد آن بيان  ا خواسته مياعض
براي . آمد گيري به عمل مي بندي شده و از آن نتيجه هاي مطرح شده در آن جلسه جمع بحث

  .هاي جمع آوري شده از تحليل كوواريانس استفاده شد تجزيه و تحليل داده
  

 هاي پژوهش يافته

 هاي گروه احتمال بروز رفتار، درجه ناراحتي ابراز وجود، نمرات معيار رافانح و ميانگين

 كوواريانس تحليل نتايجو  1 جدول آزمون پس و آزمون پيش مراحل در كنترل و آزمايشي
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 ـ موزان دختر معلول جسميآايمن سازي در مقابل استرس را بر روي دانش  آموزش تأثير

  .ارائه شده است 2 در جدول آزمون پس مرحله در حركتي
  

،احتمال بروز رفتار، درجه ها در ابراز وجود ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني .1جدول 
  در مرحله پيش آزمون و پس آزمون راحتينا

  

 آزمون پس مرحله در آزمايشي ابراز وجود گروه نمرات ميانگين دهد، نشان مي 1جدول

 در(اسـت   داشته چشمگيري كاهش كنترل گروه با مقايسه در و آزمون پيش مرحله به نسبت

 ميـانگين  همچنـين  ).است بيشتر ابراز وجود دهنده نشان تر پايين نمرات ابراز وجود، پرسشنامه

 بـه  نسـبت  آزمـون  پـس  مرحلـه  در آزمايشي احتمال بروز رفتار و درجه ناراحتي گروه نمرات

  .  است داشته چشمگيري كاهش كنترل گروه با مقايسه در و آزمون پيش مرحله

  گروه گواه  گروه آزمايشي  ها گروه  مرحله
   ها شاخص

  ها مقوله
  انحراف  ميانگين  تعداد

  معيار
  انحراف  ميانگين  تعداد

  معيار
  پيش

  آزمون
  55/15  81/234  11  24/17  221  10  ابراز وجود

  16/19  63/129  11  11/15  80/119  10  احتمال بروز رفتار

  05/16  18/105  11  81/10  101  10  درجه ناراحتي

  پس
  آزمون

  60/15  63/237  11  61/18  70/201  10  ابراز وجود

  13/15  63/125  11  74/15  30/110  10  احتمال بروز رفتار

  88/17  112  11  15/90  40/91  10  درجه ناراحتي
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نتايج تحليل كواريانس تأثير آموزش ايمن سازي در برابر استرس بر ميزان ابراز وجود، . 2جدول 
  آزمون ال بروز رفتار و درجه ناراحتي در مرحله پساحتم

 01/0 P =  
  

مرحله  در ايمن سازي در مقابل استرس دهد آموزش نشان مي 2طور كه نتايج جدول  همان
دار احتمال بروز  و كاهش معني )=001/0p(ابراز وجود  دار معني افزايش پس آزمون باعث

 در حركتي ـ معلول جسميدانش آموزان دختر  )=001/0p(و درجه ناراحتي  )=01/0p( رفتار

  .است شده كنترل، گروه با مقايسه
  

  و نتيجه گيريبحث 
ابراز  ميزان ،سازي در مقابل استرس ايمن برنامه آموزش نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه

هاي  اين يافته با يافته. داده است را افزايش حركتي ـ آموزان دختر معلول جسمي دانش وجود
هاي درماني  در اثر كاربرد تكنيك دمبني بر افزايش ابراز وجو) 1386( توزنده جاني و همكاران

تحقيق و نتايج ) حساسيت زدايي تدريجي، جرأت آموزي و تركيب آنها(به صورت تركيبي 
مندانه  رفتاري در افزايش رفتار جرأت ـ بخشي روش شناختيكه در آن اثر) 1380(جاللي 
كه ) 2000(نتايج تحقيق ويتالف و همكاران  آموزان نشان داده شده و همچنين با دانش
ورزي و پرخاشگري در  هاي مقابله بر خودكارآمدي، جرأت دهندة تأثير آموزش مهارت نشان

پذيري در تركيب با  كه اثر قاطع سرمشق) 1377( ها بود، همچنين با پژوهش جاللي آزمودني
) 1375(، و نيز نتايج تحقيق بهرامي دهد مندانه نشان مي تأجررين رفتار را در درمان رفتار غيرتم

  ها شاخص
  ها مقوله

درجه 
  )1(آزادي 

درجه 
  ) 2(آزادي 

  ميانگين 
  مجذورات

F P  ميزان  
  تفاوت

  توان
  آماري 

  95/0  50/0  001/0  97/14  92/1927  19  1  ابراز وجود
  67/0  27/0  105/0  48/6  55/375  19  1  احتمال بروزرفتار
  1  65/0  001/0  082/32  062/1005  19  1  درجه ناراحتي
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آموزان كم جرأت  هاي گروهي و فردي در افزايش جرأت ورزي دانش بخشي شيوهمبني بر اثر

هاي   كه در واقع تأييدكننده نقش مهارت) 1982( 1درماني استيوس ـ اي و با نتايج مطالعه مداخله
يافته ديگر اين تحقيق اين . دمقابله در سازگاري و احساس خود ارزشمندي بود، همخواني دار

كاهش احتمال بروز رفتار و درجه موجب  ايمن سازي در مقابل استرس برنامه آموزش بود كه
،كه با يافته توزنده جاني و شده است حركتي ـ آموزان دختر معلول جسمي دانشناراحتي 
أت آموزي زدايي تدريجي،جر هاي حساسيت مبني بر مقايسه اثربخشي تكنيك) 1386( همكاران

ها  و تركيب آنها،كه نشان داد تكنيك هاي درماني در درجه ناراحتي و احتمال بروز آزمودني
  .شود، هم راستا است اثربخش است و باعث كاهش درجه ناراحتي و احتمال بروز رفتار مي

سـازي در برابـر اسـترس     توان نتيجه گرفت در آموزش ايمـن  هاي پژوهش مي براساس يافته
گرايانه يا تفكر همه يا هيچ معلولين، به آنـان آمـوزش    غيير تفكر غيرواقع بينانه و كمالعالوه بر ت
شود تا از اجتناب رفتاري و يا اجتنـاب شـناختي پرهيـز كننـد و راهبـردي مناسـب بـراي         داده مي

آموختن روش ارتباط مؤثر با ديگران و داشتن سبك بين فـردي  . برقراري ارتباط انتخاب نمايند
شود كه افراد عالوه بر ابراز احساسات و عقايد شخصي خود بتوانند بـدون   انه باعث ميايابرازگر

تجاوز به حقوق ديگران از حقوق خود دفاع نمايند و بدون دنباله روي از ديگران اهـداف خـود   
را براساس تمايالت شخصي تعيين نمايند، كه اين منجر به افزايش خودكارآمدي و ابراز وجـود  

در واقع كسب اطالعات جديد و مخالف افكار خودآيند . گردد رض بين فردي ميو كاهش تعا
وجودآورندة تنش و سلسله مراتب آن منجر به حل تعارض و از بـين رفـتن   ه و بررسي موقعيت ب

له شناختي، هـدف  ئبدين معنا كه حل مس. گردد احساس گناه ناشي از بيان عقايد واحساسات مي
ردي كارآمـد، در بهبـود روابـط و عملكـرد معلـولين و افـزايش       گزيني مطلوب و انتخـاب راهبـ  

هاي پـژوهش پـس    در نهايت اينكه آزمودني. شود رفتارهاي خودابراز گرايانة آنان مؤثر واقع مي
عنوان يك ساز و كار دفـاع از  ه از دريافت آموزش دريافتند غير از ابراز خشم و رفتار منفعالنه ب

توانند با ايجاد ارتبـاط مسـتقيم و صـادقانه بـدون اينكـه بـه        مي  هاي خصمانه، حقوق خود به شيوه
                                                 
1. Astyvs  
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چگـونگي رفتـار صـحيح بـا اطرافيـان خـود را در         افكار و احساسات ديگران خدشه وارد كنند،
هـا بـه    هايي كه نياز به جرأت ورزي و رفتار جرأتمندانه است بياموزند و در اين موقعيت موقعيت

بـه   را تواند ميـزان نـاراحتي   مي ن سازي در مقابل استرسايم همچنين آموزش. خوبي عمل كنند
يـادگيري مهـارت   . هايي كه نيازمند ابراز وجود است كاهش دهـد  هنگام مواجه شدن با موقعيت

ن توان و جرأت مقابله با مشـكالت را خواهـد داد و حـل    ايمن سازي در برابر استرس، به معلوال
شود تا فرد احساس توانمندي نمايد، كـه ايـن    مي مشكالت نيز به نوبه خود از نظر رواني موجب
توانـد نقـاط    همچنـين آمـوختن ايـن مهـارت مـي     . امر در افزايش ابراز وجود تأثير خواهد داشت

هـاي خـود    هاي مختلف توانمنـدي  و در مقابل به جنبه دهداي كاهش  ن را تا اندازهضعف معلوال
شـي از احسـاس نـاتواني و تجـارب منفـي      توانـد نا  از آنجا كه عدم ابراز وجـود مـي  . آگاه شوند

گذشته فرد هم باشد، لذا آموختن مهارت ايمن سـازي در برابـر اسـترس موجـب از ميـان رفـتن       
ايـن امـر خـود موجـب     . كند احساس ناتواني شده و تجارب مثبت را جايگزين تجارب منفي مي

اثـر بسـزايي   شـود، درنتيجـه درايجـاد خـودابرازي      هـاي جديـد مثبـت در فـرد مـي      ايجاد نگرش
  . خواهدداشت

همچنـين در دسـترس   . هاي پژوهش حاضر كم بودن حجـم نمونـه بـود    يكي از محدوديت
  .نمود ها را دشوار مي ارزيابي يافته هايي همانند پژوهش حاضر كه مقايسه و نبودن پژوهش

  

  پيشنهادها 
در كل باعث  سازي در برابر استرس، از آنجا كه اين تحقيق نشان دادكه برنامه آموزش ايمن

شود، پيشنهاد محققان اين است  حركتي ميـ  افزايش ميزان ابراز وجود دختران معلول جسمي
سسات مربوطه مثل سازمان بهزيستي، بنياد جانبازان و ؤصورت منظم، در مه اي ب كه چنين برنامه

نيز همچنين به منظور اثربخشي بيشتر آموزش، والدين . پرورش استثنائي اجرا شود آموزش و
  .تحت آموزش قرار گيرند
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هاي زندگي بر كنترل خشم و  بررسي اثربخشي آموزش مهارت). 1388. (بقايي مقدم، گلناز

چاپ (نامه كارشناسي ارشد  ، پايانخودپنداري نوجوانان با ناتواني جسمي ـ حركتي شهر اصفهان
  .دانشگاه اصفهان: ، اصفهان)نشده

جرأت دختر دبيرستاني  آموزان كم آموزي به دانش هاي جرأت مقايسة روش). 1375. (بهرامي، فاطمه
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  .دانشگاه عالمه طباطبايي). چاپ نشده(كارشناسي ارشد 
هاي  ريخشي تكنيكمقايسه اث). 1386.(نجات، حميد و كمال پور،نسرين. توزنده جاني، حسن

آموزي و تركيب آنها در درمان بيماران مبتال به اختالل هراس  حساسيت زدايي منظم، جرأت
  .63ـ 74ص . 6شماره . دوره دوم. مجله انديشه و رفتار. اجتماعي

هاي شناختي ـ رفتاري و  آموزي گروهي به شيوه بررسي تأثير جرأت). 1380. (جاللي، مهدي
  .،دانشگاه اصفهان)چاپ نشده(نامة كارشناسي ارشد  پايان. مندانهرفتاري بر رفتار جرأت
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  . 23ششم، شماره 
سازي در برابر استرس بر ميزان اضطراب  اثربخشي آموزش گروهي ايمن). 1389. (سروش، محمد

نامه كارشناسي  پايان. امتحان، سبك اسناد و پرخاشگري كالمي نوجوانان دختر شهر اصفهان
  .، دانشگاه اصفهان)چاپ نشده(شناسي ارشد روان

آموزش مهارتهاي  بررسي تأثير). 1387. (سوزان  نريماني، محمد و رجبي،. صادقي موحد، فريبا
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اثر بخشي روش مقابله با تنيدگي ). 1379.(دالور، علي و آزاد، حسين. منصور، محمود. كتيبائي، ژيال
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  .انتشارات رشد: تهران. و مهرداد، فيروزبخت ترجمة خشايار، بيگي. فردي

  
  

  منابع التين
Alberti R E . Emmons M L .(2001). Your Perfect Right : Assertiveness and Equality in 

your life and Relationships. Eight ed. Impact publisher,Atas cadre, CA,USA. PP: 
 .174ـ167

BenـZur, H. (2009). Coping Styles and Affect. International Journal of  Stress  
Management.16(2): 87101ـ.  

Daniel R. (1970). American : Philanthropy in the near east 18201960ـ. Athens : Oxford 
up xiii+322 pp. 

Harwy A. (2003). Effect of Stress inoculation training for first years law students. 
Avizons State University. 14(3):103107ـ. 

Helsing K J . (1974). The women health and aging study. Journal of Clinical psychology. 
pp: 5063ـ. 

Lehrer,R L ,Wollfolk, R L & Sime , W S. (2007). Stress inoculation training approach. 
Canada. University Of Waterllo,  pp 1518ـ. 

Lin Y R, Shiah I S, Chang Y C, Lai T J, Wang K Y , Chouk R. (2004). Evaluation of an 
assertiveness training program on nursing and medical students assertiveness, 
selfـesteem and interpersonal communication satisfaction. Nurse Education Today. 
 .665ـ656: (3) 24

Meichenbaum, D. (1996). Stress inoculation training for coping with stressors. Journal 
of clinical psychology. 49(3): 47ـ. 



  
  89                       ...تأثير آموزش ايمن سازي در برابر فشار رواني بر افزايش ابراز وجود

 
Mishara B L , Ystgaard M. (2006). Effectiveness of a mental health promotion program 

to improve coping skills in young children: Zippo’s Friends. Early Childhood  
Research Quarterly. 21(4): 110123ـ. 

Nosek M , Arhughes R B, Swdlund, Ntaglor H B , swank p. (2003). Selfـesteem and 
woman with disabilities. Social. Science and medicines. 2003; 56(8) :173147 ـ. 

Spackman A J. (1963). Depression and cognitive impairment in disability free early. 
Journal of Clinical psychology. PP : 5562ـ.  

Weitlauf J C, Smith R E, Cervon D. (2000). Generalization Effects of CopingـSkills 
Training: Influence of SelfـDefense Training on Women's Efficacy Beliefs, 
Assertiveness, and Aggression. Journal of Applied Psychology. 85 (4): 625655ـ 

 


