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-اي شناختي هاي مقابله رويكردهاي بازسازي شناختي، مهارت(اثربخشي مداخله التقاطي 
  فردي در دانشجويان دختر كارامدي بين از وجود وخود برابر) رفتاري

  
  3 احمد عابدي، 2 فريبا يزدخواستي ، 1 ليال توانگر

  

  
   چكيده

به همين منظـور  . دهند هاي اجتماعي خودكارامدي بين فردي الزم را نشان نمي افراد داراي ابراز وجود پايين در موقعيت :زمينه و هدف
 -شـناختي اي  هـاي مقابلـه   دهـي شـناختي و مهـارت    بـا رويكردهـاي بازسـاخت   (پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان التقـاطي  

 .بر ابراز وجود و خودكارامدي بين فردي دانشجويان انجام پذيرفت) رفتاري

نفـر از   32نمونـه هـدف   . باشـد  آزمـون بـا گـروه كنتـرل مـي      پـس  -آزمون طرح پيش(پژوهش حاضر از نوع آزمايشي  :ها مواد و روش
ابتـدا دو  . نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان انتخاب شدند 278اي از بين  اي چند مرحله گيري خوشه دانشجويان بود كه با استفاده از نمونه

ها دانشجوياني كـه داراي خودكارامـدي بـين     فردي و ابراز وجود بين دانشجويان توزيع شد سپس از بين آن نامه خودكارامدي بين پرسش
درمان التقـاطي  . ايشي و كنترل جايگزين شدندطور تصادفي در دو گروه آزم فردي و ابراز وجود پايين بودند به طور تصادفي انتخاب و به

نامـه ابـراز وجـود و خودكارامـدي بـين فـردي در سـه مرحلـه          پرسـش . طـي ده جلسـه بـر روي گـروه آزمـايش اجـرا شـد        1390در بهار 
  .يدها از شيوه تحليل كواريانس تكراري استفاده گرد براي تحليل داده.آزمون و پيگيري يك ماهه تكميل شدند پس آزمون، پيش
فـردي در دو گـروه آزمـايش و     دار ميزان ابراز وجود و نيز خودكارامدي بين نتايج تحليل كواريانس تكراري بيانگرتفاوت معني :ها يافته

نتـايج آزمـون   . بـود ) آزمون و پيگيري آزمون، پس پيش(دار بين ابراز وجودو خودكارامدي بين فردي در سه مرحله  كنترل و تفاوت معني
LSD )آزمـون و پيگيـري نشـان داد    آزمون، و نيز بـين پـيش   آزمون و پس داري را بين مرحله پيش تفاوت معني) دار كمترين تفاوت معني .
  .چنين اين نتايج بيانگر ثبات تغييرات در مرحله پيگيري بود هم

بـراي افـزايش ابـراز    ) رفتاري - اي شناختي هاي مقابله دهي شناختي و مهارت بازساخت(نتايج اين پژوهش نشان داد كه درمان التقاطي  :گيري نتيجه
   .وجود و خودكارامدي بين فردي دانشجويان مؤثر است

  فردي درمان التقاطي، ابراز وجود، خودكارامدي بين :ي كليديها واژه
  

روي توجه پايدار كودكـان مبـتال بـه كمبـود     تأثير تمرين تكاليف شنيداري مبتني بر رايانه  .عابدي احمد ، فريبايزدخواسني  ، توانگر ليال: ارجاع
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  و همكارانليال توانگر 

  مقدمه
حضور در جمع يكي از نيازهاي . انسان موجودي اجتماعي است

باالخص در دنياي امروزي كه با . شود اساسي او محسوب مي
نيازهاي بشري، برآورده كردن اين نيازها تر شدن  پيچيده

لكن در گذشته با . باشد مستلزم تعامل بيشتري با ديگران مي
ها براي تأمين نيازهاي خود به  توجه به خودكفا بودن مردم، آن

چنين روابط و تعامل گسترده مورد نياز امروز بشر، نياز 
امروزه حتي سالمت رواني افراد در گرو تعريف و .نداشتند

كه افرادي كه به  به طوري. ها قرار دارد رزيابي ديگران از آنا
داليلي نتوانند روابط مثبتي با ديگران برقرار كنند از اصل 

  ).1(مانند  ميبهره  اساسي دنياي امروز يعني ارتباط بي
باشد  هاي اجتماعي مهم مي مهارت ابراز وجود يكي از مهارت

)2(. Azais ،Granger ،Diener تند كه ابراز وجود معتقد هس
يك كاركرد فردي است كه به سازگاري در تعامل اجتماعي 

دارند،  بيان مي) 4( Grahamو  Raise). 3(كند  كمك مي
منظور از ابراز وجود توانايي ابراز خويشتن به صورت صريح، 
مستقيم و مناسب، ارج نهادن به احساس و فكر خودو شناخت 

ف از آموزش ابراز وجود هد. باشد نقاط قوت و ضعف خويش مي
بينانه با  آن است كه فرد توانايي الزم را براي رويارويي واقع

آفرين و فشارزا نيز باشند  تواند تنش هاي بيروني كه مي موقعيت
ايجاد كند و از اين رهگذر به بهبود عزت نفس و خشنودي فرد 

شناختي  ابراز وجود يكي از مباحث روان. از زندگي كمك كند
اخيرا توجه زيادي را به خود جلب كرده است و از آن است كه 

درماني و هم در بهبود سازگاري فرد با محيط و  هم در رفتار
طبعا خشنودي و رضايت وي نسبت به عملكرد خويش بهره 

به بعد متناسب با طرح  1970از دهه ). 4(شود  برداري مي
شناسي، نقش عوامل  هاي شناختي در روان گسترده نظريه

تي و ادراكي در توانايي ابراز وجود مورد توجه قرار گرفت شناخ
)5 .(Green  وYeo )6 (شناختي و ارزشيابي فرد  بر تأثير عوامل

از خود تأكيد كرده و آن را علت متعدد و متفاوت رفتار جرأت 
ها نشان دادند افراد با حساسيت زيادتر،  آن. ورزانه قلمداد نمودند
هدف از آموزش اين . مانند ورزانه ناكام مي در انجام رفتار جرأت

است كه به افراد كمك كند تا ديدشان را نسبت به خود تغيير 
افكار و احساسات   جسارت و ابراز وجودشان افزايش يابد؛ دهند، 

طور معقولي بيان كنند و به اين ترتيب بر اعتماد به  خود ر ابه
كه چگونه با آموزند  چنين افراد مي هم. نفس خويش بيفزايند

  ).2(شان در تعامالت مقابله كنند  مشكالت روزانه
آموزش ابراز وجود باعث بهبود عقايد و رفتارهاي جرأتمندانه 

ها بتوانند اعتماد به نفس خود را بهبود  كه آن طوري شود به مي
. فردي مؤثرتري را با ديگران برقرار نمايند بخشند، و روابط ميان

اربرد آموزش ابراز وجود براي مراجعاني در واقع شايد بيشترين ك
است كه در ارتباطات و روابط اجتماعي خود احساس عدم 

ها در  كنند و در نتيجه خودكارامدي آن كفايت شخصي مي
خودكارامدي اجتماعي ). 7(هاي اجتماعي پايين است  موقعيت

يا خودكارامدي ميان فردي توانايي فرد براي انجام نوع خاصي 
واضع نظريه ) 9( Bandura). 8(ان فردي است از رفتار مي

يادگيري اجتماعي، در آموزش ابراز وجود مفهوم خودكارامدي 
وي هر اختالفي را ناشي از . دهد فردي را مدنظر قرار مي بين

داند و به اين دليل  هاي منفي از كارامدي خود مي قضاوت
هرگونه روش درماني را فرايندي براي تغيير مثبت اين 

از اين رو انواع . شمارد  ها و ادراك خودكارامدي مي قضاوت
هاي درماني را به عنوان منابع تقويت خودكارامدي معرفي  روش
ها و باورهاي  به نظر وي با تقويت خودكارامدي ادراك. كند مي

يابد و انتظار كارامدي او نسبت به محيط و  فرد تغيير مي
ها  موقعيترود و شخص خود را نسبت به  موقعيت باال مي

در نتيجه خودكارامدي و . كند كارامد و مسلط احساس مي
تواند نقش مؤثري در افزايش ابراز  احساس اثربخشي فرد، مي

  .وجود عمل داشته باشد
اي است كه بر كاهش  دهي شناختي يك شيوه مداخله بازساخت

اين شيوه از طريق چالش بين . ورزد افكار افراطي تأكيد مي
كند كه باورهاي منفي و  ان به افراد كمك ميدرمانگر و مراجع

كه افراد داراي ابراز  دليل اين به). 10(ناكارامد خود را تغيير دهند 
هاي  مثل ناتوانايي) افكار نامطلوب(بر افكار افراطي  وجود پايين

هاي بيرون متمركز  بينانه با موقعيت خود براي رويارويي واقع
اي خودكارامدي بين فردي چنين افراد دار ، هم)11( كنند مي

هاي خود در  بينانه در مورد توانايي پايين نيز افكاري غير واقع
اين روش يكي از ) 12(هاي اجتماعي دارند  مواجهه با موقعيت

آموزش . باشد ي مؤثر براي درمان اين افراد مي هاي مداخله شيوه



 

  

  

 1392/ 6شماره / 11دوره /يعلوم رفتار قاتيتحق  534

      فردي كارآمدي بين اثربخشي مداخله التقاطي بر ابراز وجود وخود

شيوه ) Coping Skills Training(اي  هاي مقابله مهارت
تواند به افراد براي بهبود  شناختي ديگري است كه مي - رفتاري
هاي رفتارهاي شناختي ناآشكار و يا به عبارتي براي  نارسايي

جايي كه  از طرف ديگر از آن.افزايش افكار مطلوب كمك نمايد
سازگاري اجتماعي  نفس، ، اي بر سطح عزت هاي مقابله مهارت

زان خودكارامدي ها بر مي  چنين اين شيوه و هم) 13(مؤثر است 
توان براي افزايش خودكارامدي و نيز  ، مي)14(افراد مؤثر است 

هاي  بهبود سازگاري اجتماعي از طريق آموزش مهارت
پس در اين پژوهش دو روش . اي، به افراد كمك نمود مقابله

اي شناختي به  هاي مقابله دهي شناختي و مهارت بازساخت
آموزش . رار گرفتعنوان دو شيوه مكمل مورد استفاده ق

اي است كه بر  رفتاري مداخله - اي شناختي هاي مقابله مهارت
اين روش . تأكيد دارد) افكار مطلوب(هاي فكري  بهبود نارسايي

ترين افكار  زا و تعيين مطلوب از طريق تمركز بر موقعيت مشكل
ها، آموزش خودگويي ها براي تقويت افكار  در اين موقعيت

هاي  ها از طريق روش ار اين خودگوييمطلوب و تمرين و تكر
هاي مورد نياز در  رفتاري چون ايفاي نقش باعث افزايش مهارت

ايفاي نقش به معناي نمايش يا انجام يك . )15( گردد افراد مي
نقش بازي . نقش خاص يا بازي كردن در يك نقش است

كردن يك روش قوي و مفيد براي تصريح افكار خودانگيز و 
درماني و  هاي تازه بوده و كاربرد وسيعي در روانيادگيري رفتار
بر اين باور است كه ) 17( Bandura). 16(آموزش دارد 

مؤثرترين روش براي افزايش خودكارامدي ميان فردي فراهم 
هايي است كه افراد بتوانند به طور  نمودن موقعيت

هايي را براي افزايش اعتماد به نفس  آميزي مهارت موفقيت
هاي اجتماعي و  ؛ به ويژه ايفاي نقش در موقعيتتجربه كنند

تواند مؤثر  ها مي هايي براي رويارويي با موقعيت آموزش مهارت
در روش ايفاي نقش مراجع بايد احساسات و ادراكات خود . باشد

ساز مربوط بوده و به سختي قابل  را كه به موقعيت مسأله
در . يان كندها را به خوبي ب هستند شناسايي كرده و آن  توصيف

هاي تعامل خود را  گردد كه مراجع شيوه اين روش سعي مي
  ).16(هاي جديد رفتار را تمرين كند  سازي كرده و راه به
هاي رفتاري داراي  استفاده از اين شيوه نسبت به ساير روش 

در نمايش رفتار اشتباه به فرد ضرر و . 1: چندين مزايا است

در . 2. جامعه واقعي چنين نيستكه در  رسد در حالي زياني نمي
شوند از اعضاي گروه  مورد مؤثر بودن رفتارهايي كه تجربه مي

امكان تكرار رفتارها تا جايي كه . 3. كند خوراند دريافت مي پس
  ).18(رضايت خاطر را فراهم آورد وجود دارد 

هاي شناختي عمدتا براي  هاي گذشته روش پژوهش در
امد صورت گرفته است اما افراد شناسايي و كاهش افكار ناكار

كه نياز به  چنان داراي ابراز وجود پايين و خودكارامدي پايين هم
هاي شناختي هستند از خأل افكار مطلوب و  اصالح تحريف

پس درتحقيق حاضر تلفيقي از .برند كارامد رنج مي
اي  هاي مقابله دهي شناختي و آموزش مهارت بازساخت
زا، پي بردن  تعيين موقعيت مشكلرفتاري به منظور  - شناختي

به افكار غير منطقي و هيجانات و رفتارهاي ناشي از افكار غير 
ها به جاي  منطقي، يافتن افكار مطلوب و جايگزين كردن آن

ها و آموزش  افكار غيرمنطقي از طريق تعيين خودگويي
ها  چون ايفاي نقش براي تمرين آن هاي رفتاري هم مهارت

جا كه حضور در جمع يكي از نيازهاي  ز آنشود ا استفاده مي
، بنابراين افرادي كه به )1(شود  محسوب مي نساناساسي ا

داليلي چون عدم ابراز وجود و يا عدم احساس خودكارامدي 
فردي نتوانند تعامل مثبتي با ديگران برقرار كنند ، حضور در  بين

ها اضطراب زيادي به همراه خواهد داشت و  جمع براي آن
. شود شان مي اجتماعي - همين سبب اختالل در كاركرد شغلي

فردي  اي كه بتواند ابراز وجود و نيز خودكارامدي بين پس مداخله
بنابراين اين پژوهش به . باشد افراد را افزايش دهد ضروري مي

دهي  رويكرد بازساخت(بررسي اثربخشي درمان التقاطي 
بر ابراز وجود ) اريرفت - اي شناختي هاي مقابله شناختي، مهارت

و خودكارامدي بين فردي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه 
با توجه به هدف فوق فرضيات پژوهش در . پردازد اصفهان مي

  .زير آمده است
هاي  رويكرد بازسازي شناختي، مهارت(مداخله التقاطي - 1

بر افزايش ابراز وجود و ) رفتاري - اي شناختي مقابله
  .دي دانشجويان مؤثر استفر خودكارامدي بين

رويكرد بازسازي شناختي، (اثربخشي مداخله التقاطي . 2
بر افزايش ابراز وجود و ) رفتاري - اي شناختي هاي مقابله مهارت
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خودكارامدي بين فردي دانشجويان در مرحله پيگيري ثبات 
  .دارد

  
  ها مواد و روش

پژوهش حاضر از نوع آزمايشي بوده و طرح آن به صورت 
متغير . باشد آزمون و پيگيري با گروه كنترل مي آزمون، پس پيش

دهي شناختي  با رويكردهاي بازساخت(مستقل، مداخله التقاطي 
به شيوه گروهي ) رفتاري - اي شناختي هاي مقابله و مهارت

تنها در گروه آزمايش  1390است كه طي ده جلسه در بهار 
مون و پيگيري آز اعمال شده و تأثير آن بر نمرات بر نمرات پس

افراد گروه آزمايش بررسي شده است و با گروه كنترل مورد 
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل . مقايسه قرار گرفته است

كليه دانشجويان دختر مشغول به تحصيل در دانشگاه اصفهان 
در اين پژوهش از روش . باشد در دوره كارشناسي مي

به اين صورت . داي استفاده ش اي چندمرحله گيري خوشه نمونه
كه ابتدا از دانشگاه اصفهان دو دانشكده به طور تصادفي انتخاب 

هاي آن چندين كالس به طور تصادفي  شدند و از بين كالس
هاي ابراز وجود و خودكارامدي بين  نامه انتخاب شد و پرسش

. ها توزيع شد نفر از اين دانشجويان آن كالس 300فردي بين 
نفر از افرادي كه داراي ابراز وجود پايين  32ها،  گاه از بين آن آن

فردي كسب  و همزمان نمره پايين در مقياس خودكارامدي بين
كرده بودند و نيز بنابر ارزيابي متخصص باليني داراي اضطراب 
اجتماعي بودند، انتخاب سپس به صورت تصادفي در دو گروه 

  ا،ه هاي ورود آزمودني مالك. آزمايش و كنترل جايگزين شدند
 110تر از  تر در مقياس ابراز وجود و نمره پايين و پايين 18نمره 

در مقياس خودكارامدي بين فردي، دانشجوي مقطع 
سال و جنس مؤنث، در نظر گرفته  25تا  19كارشناسي، سنين 

پزشكي همراه و  هاي خروج وجود بيماري روان مالك. شد
وسيله  مقاطع باالتر ازكارشناسي و جنس مذكر بود كه به

  .كنندگان غربال شدند متخصص باليني ارزيابي و شركت
  ابزار پژوهش

ها در مراحل  آوري داده ابزارهاي اين پژوهش براي جمع
آزمون و پيگيري شامل مقياس ابراز وجود  ، پس آزمون پيش

كوركي و مقياس كارامدي بين فردي لوك - يزدخواستي
  .باشد مي
- يزدخواستينامه مهارت ابراز وجود  پرسش- الف

  كوركي
نامه مهارت ابراز وجود توسط فريبا يزدخواستي و مريم  پرسش

نامه داراي  اين پرسش. ساخته شده است 1389كوركي در سال 
نامه بر اساس يك مقياس  هاي اين پرسش پاسخ. سازه است 4

، تا حدودي  )نمره 2(خيلي كم  ،)نمره 1(؛ اصال  5تا  1ليكرتي از 
بندي شده  ؛ درجه)نمره5(و خيلي زياد ) نمره 4(، غالبا )نمره3(

  ).19(است 
نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان  200نامه روي  اين پرسش 

گزارش 70/0انجام شده است و ضريب آلفاي كرونباخ كلي آن 
چنين روايي محتوايي آن توسط تعدادي از  هم. شده است

ه شناسان عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان تأييد شد روان
 75/0نامه در پژوهش حاضر  پايايي اين پرسش). 20(است 

  .دست آمده است به
 Circumplex( نامه كارامدي بين فردي پرسش- ب

Scales of Interpersonal Efficacy  ياCSIE-Form( 
 Kenneth D. Lockeنامه كارامدي بين فردي، توسط  پرسش

ت هاي سؤاال پاسخ. سازه است 16ساخته شده و داراي ) 21(
 10تا  0نامه بر اساس يك مقياس ليكرتي از  اين پرسش

) اصال مطمئن نيستم(براي گزينه  0نمره . بندي شده است درجه
براي  10و نمره ) تا حدودي مطمئن هستم(براي گزينه  5نمره 

شود؛ بنابراين نمره باالتر  داده مي) كامال مطمئن هستم(گزينه 
اين . بيشتر استفردي  دهنده خودكارامدي ميان نشان
بندي بر اين اساس است كه آزمودني چه ميزان اطمينان  درجه

. تواند با ساير مردم به آن شيوه واكنش نشان دهد دارد كه مي
پايايي دروني اين ). 21(باشد  مي 79/0نامه  پايايي اين پرسش

  . دست آمده است به 71/0نامه در اين پژوهش، معادل  پرسش
  شيوه اجراي پژوهش 

احلي كه براي مشخص نمودن گروه آزمايش و گروه كنترل مر
آزمون انجام گرفت بدين  نامه پيش قبل و بعد از توزيع پرسش

  .شرح است
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      فردي كارآمدي بين اثربخشي مداخله التقاطي بر ابراز وجود وخود

ها مورد  نامه آزمون پاسخ هاي پيش نامه پس از توزيع پرسش
نامه مهارت ابراز وجود  افرادي كه در پرسش. بررسي قرار گرفت

ترين نمره را گرفته  پايين نامه كارامدي بين فردي و نيز پرسش
بودند و نيز بنابرتشخيص متخصص باليني اختالل اضطراب 

آزمودني كه  32ها  اجتماعي داشتند مشخص و از بين آن
سپس . هاي آموزش بودند انتخاب شدند داوطلب شركت در دوره

نفر براي  16نفر براي گروه آزمايش و  16اي تصادفي  به گونه
ها براي  بدين ترتيب اسامي آزمودني. گروه كنترل قرار گرفتند

دو گروه آزمايش و كنترل مشخص و تاريخ شروع مداخله با 
يك هفته قبل از شروع . ها تعيين گرديد هماهنگي آزمودني

هاي آموزشي به منظور اطالع از زمان و مكان اجراي  دوره
هاي گروه آزمايش تماس گرفته شد و از  مداخله با آزمودني

از . كت در جلسات مداخله دعوت به عمل آمدها براي شر آن
هاي  نامه اعضاي گروه كنترل نيز خواسته شد تا پرسش

سپس جلسات مداخله توسط . آزمون را تكميل كنند پس
بعد از . شناسي باليني آموزش ديده اجرا شد ارشد روان كارشناس

گذشت حدود يك ماه يك جلسه نيز به منظور انجام پيگيري 
هاي حاصل از اين پژوهش با استفاده از  داده. نيز انجام گرفت

و روش تحليل كواريانس و تحليل كواريانس  spss-16افزار  نرم
  .تكراري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  طرح مداخله
ها در دو  آزمون و مشخص نمودن آزمودني پس از اجراي پيش

مداخله قرار  طرحگروه آزمايش تحت گروه كنترل و آزمايش،
اي  بدين صورت كه گروه آزمايش در ده جلسه، هفته. گرفتند

دقيقه تحت مداخله التقاطي قرار  75بار و هر جلسه به مدت دو
جهت تنظيم پروتكل آموزشي جهت افزايش مهارت . گرفتند

دهي  ابراز وجود و از مداخله التقاطي با دو رويكرد بازساخت
. رفتاري استفاده شد - شناختياي  هاي مقابله شناختي و مهارت

  .اين رويكرد شامل دو مرحله بود مرحله اجرا و مرحله مشاركت
مشكلي را مناسب ) در نقش مراجع(در مرحله اجرا يكي از حضار 

با موضوع جلسه مطرح و با به كار گرفتن اعضاي گروه از در 
حضور درمانگر آن را در جمع به صورت عملي به نمايش 

شد و با افكار،  ين راه موقعيت برايش تداعي ميگذاشت و از ا مي
در اين . شد رو مي هاي خود در زمان روبه ها و واكنش هيجان

دهي  مرحله درمانگر با به كار بردن رويكردهاي بازساخت
رفتاري در صحنه راه  - اي شناختي هاي مقابله شناختي و مهارت

راه ) ها آزمودني(حل مشكل را پيدا كرده و سپس در جمع حضار 
گاه با ورود به  آن. كرد حل اكتشافي را به صورت عملي ايفا مي

مرحله مشاركت حضار در مورد تجارب و احساسات مشترك 
براي مثال موضوع جلسه دوم . كردند خود با مراجع صحبت مي

مهارت دفاع از حق خود و افزايش احساس خودكارامدي به 
  . هنگام برخورد با موقعيت بين فردي بود

ه آزمايشي به چهار گروه تقسيم شدند و اعضاي هر گروه گرو
. توانستند از حق خود دفاع كنند موقعيتي را به ياد آوردند كه نمي

موقعيت . گيري يك موقعيت براي اجرا انتخاب شد سپس با رأي
خواست  انتخابي در مورد يكي از اعضاي گروه بود كه مي

جاي پارك پاركينگ . ماشينش رادر پاركينگ پارك نمايد
اي كه پشت ماشينش بود خواست كه  نداشت و او از راننده

. جا كند و ماشين او را در پاركينگ جا بدهد ماشينش را جابه
كه او دليل اين  راننده در مقابل اين خواسته ايستاد و پس از آن

كار را خواست او پاسخ داد به اين دليل كه او دوست ندارد 
كه از حقش دفاع كند ساكت ماند و  فرد بدون اين. جا شود جابه

مجبور شد كه پاركينگ ديگري پيدا كند او به عنوان شخص 
سپس درمانگر از .عنوان راننده انتخاب شد اول و فرد ديگري به

او بيان . شخص اول خواست تا افكار و احساساتش را بيان نمايد
ام و اگر  كردم كه تحقير شده كرد كه در اين موقعيت فكر مي

احساس غمگيني . توانستم از حق خود دفاع كنم ودم ميپسر ب
دهي شناختي اين  ابتدا با استفاده از تكنيك بازساخت. كردم مي

شد چه شواهدي داري  از او پرسيده. افكار به چالش كشيده شد
كند؟ داشتن  اي و چه شواهدي اين فكر را رد مي كه تحقير شده

هاي ديگري هم  عيتاين فكر چه مزايا و معايبي دارد؟ آيا موق
خواست پسر باشي؟ آيا مواردي بوده كه از  بوده كه دلت مي

ها فرد متوجه شد  دختر بودنت راضي بوده باشي؟ با اين سؤال
چنين فقط  ام هيچ سندي ندارد؛ هم كه اين فكر كه تحقير شده

شود بلكه صرف نظر از جنسيت  پسر بودن باعث موفقيت نمي
اجراي اين موقعيت نشان . شود داشتن مهارت سبب موفقيت مي

جا  پس در اين. داد كه فرد مهارت خواهش كردن را بلد نيست
رفتاري استفاده  - اي شناختي هاي مقابله تكنيك آموزش مهارت
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  و همكارانليال توانگر 

توانم  فكر مناسب در اين موقعيت اين بود كه من مي. شد
راحتي از طرف مقابلم خواهش كنم و فرد در حين خودگويي  به

پس موقعيت دوباره . گفت را به خود مياين فكر مناسب 
بازسازي شد اما با وجود خودگويي فرد نتوانست به طور مؤثر از 
طرف مقابل خواهش نمايد پس از تكنيك فاصله نمادين 

هاي  كند در نقش استفاده شد در اين روش فرد ابتدا سعي مي
جا در نقش  مثال در اين چه خودش هست،  تر از آن بسيار متفاوت

تواند از فرد مقابل خواهش نمايد شده و  تر مي دوستي كه راحت
به تدريج نقش خود را ايفا نمايد بنابراين كارگردان از اعضا 

تواند از عهده چنين موقعيتي برآيد  خواست كه اگر كسي مي
. وارد موقعيت شده و به جاي شخص اول به ايفاي نقش بپردازد

شخص اول نقش بازي كه يكي از اعضا به عنوان  پس از اين
كرد از شخص اول خواسته شد كه مانند فردي كه به جاي او 
ايفاي نقش كرد به اجراي موقعيت بپردازد او اين نقش را ايفا 

كرد سپس فرد در قالب شخصيت خودش نقش فردي را كه به 
او اين موقعيت را چند بار . جاي او ايفاي نقش كرده بازي نمايد

اي مؤثر خواهش نمايد و بر  نست به گونهكه توا بازي كرد تا اين
او . موقعيت مسلط شود سپس از افكار واحساس فرد سؤال شد

او ابراز داشت كه فكر . ديگر فكرهاي منفي قبل را نداشت
كند بر موقعيت مسلط شده و رفتاري مؤثر نشان داده به  مي

 كه احتماال با اين رفتار بتواند تأثير مثبتي بر رفتار مخاطب طوري
ترتيب افكار  به اين. داشته و براي تقاضايش پاسخي مثبت بگيرد

مثبت جايگزين فكرهاي منفي قبلي شد و فرد توانست با 
احساس تسلط بر موقعيت بين (فردي  احساس كارامدي بين

اي از  خالصه) 1(جدول . با موقعيت برخورد كند) فردي
ان ها را نش هاي افراد، جلسات، هدف جلسات و تكنيك ويژگي

  .دهد مي

  
  ها هاي افراد، جلسات، هدف جلسات، تكنيك خالصه ويژگي. 1جدول 

  
  ها يافته

هاي توصيفي  ها از روش براي تجزيه و تحليل داده
هاي  هاي توصيفي متغير مشخصه. واستنباطي استفاده شد

آزمون،  پژوهش، ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش
ابراز وجود و خودكارامدي بين فردي آزمون و پيگيري  پس

  :ارايه شده است 2در جدول 
دد ميانگين گر مشاهده مي 2گونه كه در جدول  همان

آزمون برابر  نمرات ابراز وجود گروه آزمايش در مرحله پيش
آزمون به  بوده است كه اين مقدار در مرحله پس 40/13با 
رسيده  46/16است و در مرحله پيگيري نيز به  93/16

 طرح كلي جلسات  هدف جلسات  جلسات  هاي افراد ويژگي
  

    شروع مكالمه  1جلسه   مهارت ابراز وجود پايين
ــده افكــار منفــي   موقعيــت ايجــادشناســايي .1 شناســايي . 2كنن

يادداشــت افكــار ايجادكننــده . 3هيجانــات ناشــي از موقعيــت 
بررسي شواهد رد و پذيرش، بررسـي سـود و   . 4هيجانات منفي
يـــافتن .6تـــرين افكـــار  تعيـــين مطلـــوب. 5 ...زيـــان افكـــار و

توانند باعث تقويـت افكـار مطلـوب در     هايي كه مي خودگويي
ها از طريـق   تمرين و تكرار اين خودگويي. 7وند موقعيت را ش

هاي رفتـاري از طريـق    هاي رفتاري چون آموزش مهارت روش
هاي مختلف ايفاي نقش مانند نقـش معكـوس، فاصـله     تكنيك

  نمادين، فن فرافكني ذر آينده

  دفاع از حقوق خود  2جلسه   مدي بين فردي پاييناخودكار
  كردن احساسات بيان  3جلسه 
  مديريت تعارض  4جلسه 
  گفتن "نه"  6و  5جلسه 
  درخواست كمك  7جلسه 
  معذرتخواهي  8جلسه 
  بيان نظر مخالف  9جلسه 
ــراي   10جلسه  ــتها و اجـ ــابي نشسـ ارزيـ

آزمــون و گذاشــتن قــرار  پـس 
  پيگيري
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در گروه كنترل ميانگين نمرات ابراز وجود در مرحله . است
و در  76/12آزمون  ، در مرحله پس92/13آزمون  پيش

ميانگين نمرات . بوده است 46/13مرحله پيگيري
خودكارامدي بين فردي گروه آزمايش در مرحله 

بوده است كه اين مقدار در  33/89آزمون برابر با  پيش
است و در مرحله پيگيري نيز به  105آزمون به  مرحله پس

در گروه كنترل ميانگين نمرات . رسيده است 07/106

، در 61/90آزمون  در مرحله پيش فردي خودكارامدي بين
بوده  38/89و در مرحله پيگيري  31/84آزمون مرحله پس

  .است
براي تحليل استنباطي نتايج از تحليل كواريانس تكراري 

  .استفاده گرديده است
  

  
فردي در دو گروه آزمايش و  يگيري ابراز وجود و خودكارامدي بينآزمون و پ آزمون، پس ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش. 2جدول 

  كنترل

  گروه  متغير

  پيگيري  آزمون پس  آزمون پيش

  ميانگين  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  ميانگين  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  ميانگين  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  ابراز وجود
  29/2  46/16  16  98/1  93/16  16  61/2  40/13  16  آزمايش
  98/1  46/13  16  78/1  76/12  16  49/2  92/13  16  كنترل

خودكارامدي 
  فردي بين

  68/1  07/106  16  06/2  00/105  16  21/1  33/89  16  آزمايش
  29/2  38/89  16  01/2  31/84  16  67/1  61/90  16  كنترل

  
  

آزمون،  بين مراحل پيش( ها فردي در درون آزمودني بينهاي تكراري ابراز وجود و خودكارامدي  نتايج تحليل كواريانس با اندازه. 3جدول 
 )آزمون و پيگيري پس

توان 
  آماري

ميانگين   Fضريب   داري معني  اندازه اثر
  مجذورات

درجه 
  آزادي

مجموع 
  مجذورات

  متغير  

  ابراز وجود  عامل  017/29  2  51/14  51/8  001/0  247/0  96/0
عامل و  تعامل  017/83  2  51/41  33/24  000/0  483/0  00/1

  گروه
خودكارامدي   عامل  583/1584  2  29/792  653/5  006/0  179/0  84/0

تعامل عامل و   106/3280  2  05/1640  701/11  000/0  31/0  99/0  فردي بين
  گروه
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  )LSD( دار آزمون كمترين تفاوت معني .4 جدول
  داري معني  ها تفاوت ميانگين  ها آزمون  متغير

  001/0  - 19/1  آزمون وپس آزمون  پيش  ابراز وجود

  002/0  - 303/1  آزمونو پيگيري  پيش

  741/0  - 13/1  آزمون و پيگيري پس
  013/0  - 14/8  آزمون آزمون وپس  پيش  خودكارامدي

  011/0  - 88/9  و پيگيري.آزمون  پيش
  592/0  - 47/1  آزمون و پيگيري پس

  
  ابراز وجود و خودكارامدي بين فردي در بين گروه آزمايش و كنترلهاي تكراري  نتايج تحليل كواريانس با اندازه. 5جدول 

توان 
ميانگين   Fضريب   داري معني  اندازه اثر  آماري

  مجذورات
درجه 
  آزادي

مجموع 
    متغير  مجذورات

  ابراز وجود  2/17552 1 25/17552 54/1 000/0 98/0 00/1

  ها آزمودني بين
86/0 276/0 004/0 924/9 785/5309 1 78/5309  

خودكارآمدي 
  فردي بين

  
هاي تكراري حاصل از ارزيابي  نتايج تحليل كواريانس با اندازه

هاي  رويكرد بازسازي شناختي، مهارت(تأثير مداخله التقاطي 
بر ميزان ابراز وجود و ) رفتاري - اي شناختي مقابله

اين نتايج . شده استارايه  3فردي در جدول  خودكارامدي بين
آزمون و پيگيري در متغير ابراز  آزمون، پس بين مرحله پيش

فردي  و متغير خودكارامدي بين) >001/0P(وجود 
)006/0P< (چنين اين  دهد هم داري را نشان مي تفاوت معني

آزمون و پيگيري در متغير  آزمون، پس نتايج بين مرحله پيش
ارامدي بين فردي و متغير خودك) >001/0P(ابراز وجود 

)001/0P< (داري را  بر حسب عضويت گروهي تفاوت معني
مداخله التقاطي در سه مرحله (تعامل عامل . دهد نشان مي

و عضويت گروهي در ) آزمون و پيگيري آزمون، پس پيش
كارامدي  و خود) >001/0P(مورد هر دو متغير ابراز وجود 

دهد كه  دار است و اين نشان مي معني) >001/0P(فردي  بين
مداخله التقاطي در دو گروه آزمايش و كنترل در مرحله 

آزمون و پيگيري در مورد ابراز وجود و  آزمون، پس پيش
براي مشخص ساختن . دار دارد خودكارامدي تفاوت معني

كه كدام مراحل با هم تفاوت دارند از آزمون تعقيبي  اين
اين آزمون ). 4جدول(ده شد دار استفا كمترين تفاوت معني

آزمون در مورد دو  آزمون و پس نشان داد كه در مرحله پيش
) >013/0P(و خودكارامدي ) >001/0P(متغير ابراز وجود 

آزمون و  چنين در مرحله پيش هم. دار وجود دارد تفاوت معني
و ) >002/0P(پيگيري در مورد دو متغير ابراز وجود 

اين . دار وجود دارد معني تفاوت) >011/0P(خودكارامدي 
دهد كه مداخله التقاطي در اين پژوهش درهر دو  نشان مي
نتايج آزمون . آزمون و پيگيري اثربخش بوده است مرحله پس

آزمون و  دار بين مراحل پس تعقيبي كمترين تفاوت معني
و خودكارامدي ) >74/0P(پيگيري در دو متغير ابراز وجود 

)59/0P< (اين مسأله بيانگر . را نشان ندادداري  تفاوت معني
اين است كه تأثيرات مداخله التقاطي در مرحله پيگيري در 

چنين نتايج تحليل  هم. است مورد هر دو متغير ثبات داشته
داري را بين دو  هاي تكراري تفاوت معني كواريانس با اندازه

) >001/0P(گروه آزمايش و كنترل در هر دو متغير ابراز وجود 
نشان ) >004/0P(فردي در مرحله پيگيري  امدي بينخود كار
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      فردي كارآمدي بين اثربخشي مداخله التقاطي بر ابراز وجود وخود

هاي تعديل شده ابراز  ميانگيننمودارهاي زير ). 5جدول (داد 
هاي تعديل شده خودكارامدي بين  و ميانگين) 1نمودار (وجود 

آزمون و  ، پس آزمون را در سه مرحله پيش) 2نمودار (فردي 
  . دهد پيگيري نشان مي

  
  

  
  هاي تعديل شده ابراز وجود ميانگين. 1نمودار

  

  
  مدياركا هاي تعديل شده خود ميانگين .2 نمودار
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  گيري  بحث و نتيجه
درمان التقاطي هاي پژوهش حاضر حاكي از آن است كه  يافته

- اي شناختي هاي مقابله رويكردهاي بازسازي شناختي، مهارت(
داري ابراز وجود را در گروه آزمايشي در  طور معني به) رفتاري

كه در گروه كنترل  دهد در حالي آزمون افزايش مي مرحله پس
اين نتيجه با نتايج پژوهش رحيمي، . كند چنين تغييري ايجاد نمي

ها  آن. هماهنگ است) 12(ه هنرمند و بشليده زاد حقيقي، مهرابي
ورزي باعث افزايش  در پژوهشي دريافتند كه آموزش جرأت

. شود آموزان مي هاي اجتماعي وابراز وجود در دانش مهارت
با هدف ) 11(زاده، بهاري و نريماني  چنين پژوهش قاسم هم

رفتاري در  - بررسي اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد شناختي
آموزان بيانگر آن بود  اضطراب و افزايش ابراز وجود دانش كاهش

رفتاري موجب كاهش  - كه مشاوره گروهي با رويكرد شناختي
هاي  يافته. شود آموزان مي اضطراب و افزايش ابراز وجود در دانش

رويكردهاي (پژوهش حاضر نشان دادند كه درمان التقاطي 
) ي و ايفاي نقشاي شناخت هاي مقابله بازسازي شناختي، مهارت

فردي را در گروه آزمايشي در  داري خودكارامدي بين به طور معني
دهد اين يافته با پژوهش  آزمون افزايش مي مرحله پس

Brittany, Thompson, Russell )22 (ها  آن. هماهنگ است
در پژوهشي دريافتند كه بين خودگويي منفي و خودكارامدي 

چنين  هم.داري وجود دارد عمومي و اجتماعي رابطه منفي معني
در پژوهشي تحت عنوان ) 23(ابوالقاسمي، بيگي و نريماني 

رفتاري و  - بررسي اثربخشي دو روش آموزش شناختي
هاي تنظيم هيجان بر اضطراب امتحان و خودكارامدي  مهارت
آموزان دريافتند كه اين دو روش سبب كاهش اضطراب  دانش

ها  آن. گردد آموزان مي دانشامتحان و افزايش خودكارامدي 
بودن متغير  چنين اظهار داشتند كه با توجه به شناختي هم

 - طور قطع براي افزايش آن، آموزش شناختي خودكارامدي، به
پژوهش جعفري، شهيدي و . تواند اثربخش باشد رفتاري بيشتر مي

رفتاري بر  - ، نيز مبين اثربخشي درمان شناختي)24(عابدين 
در تبيين اثربخشي درمان . مدي نوجوانان بودبهبود خودكارا

توان گفت كه اين  التقاطي به كار رفته در اين پژوهش مي
عنوان  پژوهش با تأكيد بر باورهاي ناكارامد و افكار غيرمنطقي به

در درجه اول ) 12(و خودكارامدي ) 11(عوامل كاهش ابراز وجود 

اي مناسبي ه به كاهش اين افكار مبادرت ورزيده و سپس آموزش
هاي ارتباطي، احساس كفايت و خودكارامدي  را در زمينه مهارت

هاي اجتماعي و حل مسأله به منظور توسعه رفتارهاي  در موقعيت
چنين با استفاده از اين مداخله مراجع  هم. ارتباطي مؤثر ارايه نمود

در مورد روابط مخل خود با ديگران بينش پيدا كرده و در مورد 
احساساتي چون خشم، اضطراب و ناراحتي  چگونگي كنترل

هاي مفيد  شد كه خودگويي شد و به مراجع ياد داده  آموزش داده 
در واقع اين . براي تغيير افكار و كنترل احساسات خود به كار برد

چنين با  هاي ارتباطي و حل مسأله و هم رويكرد با بررسي سبك
آگاهي، هاي ارتباطي مناسب مانند خود به كارگيري مهارت

فردي، افزايش اعتماد به  برقراري ارتباط مؤثر، برقراري ارتباط بين
ها و پرهيز از خطاي  مقابله با هيجان  نفس و احساس كفايت،

شناختي در روابط كالمي و غيركالمي به افراد براي بهبود ابراز 
مداخله  اين . وجود و افزايش خودكارامدي بين فردي كمك نمود

خطاي اعضا در برقراري ارتباط و انجام  سبب شد كه كوشش و
تدريج با اصالح نقايص  هاي اجتماعي افزايش يافته و به فعاليت

ارتباطي از طريق خودگويي مثبت تمرينات و بازخوردها به تجارب 
ها در گروه و خارج از آن افزوده شده و در نهايت  آميز آن موفقيت

ي شكست و ها اين تجارب مثبت جايگزين مناسب ذهني تجربه
به اين . هاي اجتماعي اين افراد گرديد يا تصور شكست در صحنه

ترتيب همراه با فنون شناختي به كار گرفته شده و آموزش 
رفتاري در فرايند مداخله در گروه  - اي شناختي هاي مقابله مهارت

آميز اعضا در زمينه برقراري  آزمايش، داشتن تجارب موفقيت
ها  اعث شده تا فرايند اصالح تحريفارتباطات اجتماعي مطلوب ب

نظر  و باورهاي ناكارامد در ذهن اين افراد قابل بارور و عملي به
شود  برسد كه اين امر چرخه معيوب باورها را شكسته و باعث مي

رفتاري اعضا، مهارت ايشان در  - تا عالوه بر بهبود شناختي
توانايي  برقراري ارتباط اجتماعي و نيز باور شخصي افراد به اين

فردي نيز بهبود يافته، و اين چرخه مثبت  يعني خودكارامدي بين
چنين  هم. گردد به تدريج تكرار شده جايگزين چرخه معيوب مي

زمينه انجام   ورزانه ، هاي جرأت اين پژوهش با تمرين فعاليت
ها پيش از آن اجتناب  هايي را كه بسياري از آزمودني فعاليت

توانستند در مورد ميزان توانايي خود در  ميكردند و بنابراين ن مي
قرار . انجام آن فعاليت ارزيابي درستي داشته باشند فراهم كرد
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هاي عملكردي و مقايسه احساس و برداشت  گرفتن در موقعيت
خود با نظر و بازخورد ديگران باعث شد كه اين تصورات نادرست 

تواند  كه مي تا حد زيادي تصحيح شود و در نتيجه باور فرد به اين
هاي اجتماعي يك فعاليت خاص را با موفقيت انجام  در موقعيت

دهد تقويت شد، يعني خودكارامدي بين فردي او افزايش يافته و 
بايد گفت كه . ورزانه را انجام دهند توانستند رفتارهاي جرأت

 - اي شناختي هاي مقابله ترين مزيت رويكرد آموزش مهارت مهم
هاي درمانگري در عملي واجرايي  ر روشرفتاري، نسبت به ساي

كه در قسمت رفتاري آن با كاربرد ايفاي  بودن آن است، به طوري
شد تا با تجسم و بازي كردن يك مسأله  نقش به فرد كمك مي

به جاي فقط صحبت كردن در مورد آن، مسأله را بازنگري كرده 
قش، در جلسات ايفاي ن). 15(و براي آن راه حل مناسبي پيدا كند 

اي  گونه افراد ياد گرفتند كه ابتكار عمل را به دست گرفته و به
انگيخته با ديگران ارتباط برقرار كنند و همين سبب بهبود ابراز  بر

  . شود فردي در افراد مي وجود و افزايش خودكارامدي بين
Bandura )17 ( معتقد است كه تجارب به عنوان ابزار اصلي

ري كه موفقيت عملكرد مؤثرترين روش طو باشد به تغيير رفتار مي
در افزايش باور به كارامدي شخصي، كاهش اضطراب و ابراز 

هاي رفتاري،  چنين معتقد است كه تمرين او هم. خويشتن است
ها را افزايش داده و توانايي  توجه و هشياري نسبت به موقعيت

عالوه بر اين حضور . دهد ها را افزايش مي كنترل بر پيامد
هاي استرس را كاهش داده باعث  مشابه، واكنشاشخاص 

ايفاي نقش با فراهم ساختن چنين . شود افزايش جرأت مي

كند كه افراد بتوانند راهكارهاي  شرايطي، الگوهايي فراهم مي
اي صحيح را ياد بگيرند كه همين باعث كاهش استرس و  مقابله

  .شود افزايش جرأتمندي افراد مي
مورد نياز براي اجراي بهتر جلسات  در دسترس نداشتن امكانات

چنين كم  مداخله مانند كمبود فضا براي صحنه نمايش و هم
ها در  بودن شمار جلسات درماني و نبود امكان برگزاري نشست

. هاي اين پژوهش بودند فاصله زماني پيگيري، از جمله محدوديت
رويكردهاي (بنابراين براي بررسي بهتر اثربخشي مداخله التقاطي 

بر ) رفتاري - شناختي اي هاي مقابله بازسازي شناختي، مهارت
نياز به  افزايش ابراز وجود و بهبود خودكارامدي بين فردي، 

چنين در نظر گرفتن مكاني  هاي بيشتر و هم طراحي نشست
هاي ديگر  از محدوديت. باشد ها مي مناسب براي اجراي آن

. انجام نشدپژوهش آن بود كه براي گروه گواه مداخله خاصي 
هاي آينده اثربخشي مداخله  شود كه در بررسي پيشنهاد مي

اي  هاي مقابله رويكردهاي بازسازي شناختي، مهارت(التقاطي 
بر افزايش ابراز وجود و خودكارامدي بين ) شناختي و ايفاي نقش

  .فردي با يك روش درماني ديگر مقايسه شود
  

  و قدرداني تشكر 
دانشجويان ارجمندي كه جهت انجام اين جا از كليه  در اين

  .شود پژوهش همكاري نمودند قدرداني مي
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Cognitive-behavioral coping skills) on Self-assertivenessand 

Interpersonal Self-Efficacyamong University of Isfahan Students 
 

Leila Tavangar 1, Fariba Yazdkhasti 2, Ahmad Abedi 3 
 
 

  
Abstract 
Aim and Background: Persons with low self-assertiveness don’t show enough interpersonal self-efficacy 
in the social situations, so the aim of this study is evaluating of effectiveness of Eclectic Intervention 
(Cognitive Restructuring, Cognitive-behavioral coping skills) on self-assertiveness and interpersonal self-
efficacy among Students. 
Methods and Materials: This study is an experimental one and its plan is pre-test, post-test with 
experimental and control group. The target sample was 32 students of that were selected by several stages 
cluster sampling from 278 students of university of Isfahan. At beginning 2 questioners consist of 
interpersonal self-efficacy and Self-assertiveness scale was distributed between students. Then between 
them students with low interpersonal self-efficacy and low self-assertiveness were randomly selected. 
They were randomly assigned into experimental and control group 10 sessions of Eclectic intervention in 
2012, spring were performed for the experimental group. Interpersonal Self-Efficacy Scale and Self-
assertiveness Scale were completed in 3 stages: pre-test and post-test and follow-up after 1 month..  
Findings: Results of repetitive covariance analysis revealed significant differences between self-
assertiveness and interpersonal self-efficacy in experimental and control groups and significant differences 
between self-assertiveness and interpersonal self-efficacy at 3 stages(pre-test, post-test and follow-up). 
Results of LSD (least significant differences) showed significant differences between self-assertiveness 
and interpersonal self-efficacy at pre-test and post-test also between pre-test and follow up stags. Also 
These result showed consistent changes at follow up stages. 
Conclusion: Findings of this study revealed that Eclectic Intervention (Cognitive Restructuring and  
Cognitive- behavioral coping skills) is effective for increasing self-assertiveness and interpersonal self-
efficacy in students 
Keywords: Eclectic Intervention, Self-assertiveness, Interpersonal Self-Efficacy 
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