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  ان مسئلهبي

اند كه بر اسـاس آن خـود        منابع متعددي را ذكر نموده    شناسان درارتباط با تكوين خود      روان
با مروري بر مطالعات و تحقيقات      ) 1984(شونمن  . يابد  ها شكل يافته و تحول مي       در انسان 

متعدد انجام شده در مورد خود، توانست سه منبع را به عنوان منابع اصلي تكوين خود ذكر                 
  :كند

  . 3پسخوراندهاي اجتماعي. 3 2مقايسة اجتماعي. 2 1گريخود مشاهده. 1
به نظر شونمن كودكان بعد از توانايي تكلم و هم چنين رشـد شـناختي و اسـتقرار سيـستم               
باور خود، دربارة احساس ارزش نسبتاً مهمـي كـه قـبالً بـه وجـود آمـده، تأمـل نمـوده و                       

تـصور افـراد از تـوان    (هـا   دهند، اين خويشتن بيني     هاي خاصي را تشكيل مي      خويشتن بيني 
ها در بسياري از موارد خود        ما انسان . سازد  ، سنگ بناي احترام به نفس را مي       )عف خود وض

دهيم و با اين مشاهده گري عالوه بر ايـن كـه بـر حـاالت، افكـار و       را مورد مداقه قرار مي    
 منبـع   .كنيم  يابيم بسياري از تغييرات مهم را نيز در خود ايجاد مي            احساسات خود آگاهي مي   

تواند بسياري از افكار و عواطف  ي با به كارگيري سيستم خود تنظيمي، ميخود مشاهده گر
  .و در كل شناخت ما را تحت كنترل در آورد

در مقايسة اجتماعي، فرد از نظر ديگران به عنوان معيار قضاوت براي خود سنجي خود               
ده ديـده   كند، در مقايسه با باالتر از خود همـواره نارضـايتي بـراي مقايـسه كننـ                  استفاده مي 

تر از خود، رضايت از خود يا عبرت آموزي براي فرد مقايـسه               شود و در مقايسه با پايين       مي
در روان شناسي، ديدگاهي را كه افراد در رابطه با اعمال، رفتار، عقايـد              . شود  كننده ديده مي  

 بر  توانند براي فرد پسخوراندي فراهم كند كه        كنند، مي   و حتي قيافة ظاهري ديگران بيان مي      
اساس آن، تغييرات الزم را در خود ايجـاد كنـد، بعـضي را پذيرفتـه و بعـضي ديگـر را رد                       

  ).1382يونسي (كند
                                                           
1. self observation  2. social  comparison  3. social feedbacks 
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شونمن اعتقاد دارد كه به كارگيري هر يك از ايـن منـابع بـر اسـاس اقتـضاي مراحـل                     
بعـد از سـه   (اي كه كودكان در سـنين پـايين          به گونه . باشد  مختلف تحول روان شناختي مي    

  ).Master,1971(كنند ر ابتدا شروع به استفاده از مقايسة اجتماعي ميد) سالگي
هـاي اجتمـاعي اسـتفاده        تر از منبع پسخوراند      سالگي، كودكان بيش   6در سنين باالتر از     

در . رسد كنند و در سنين باالي بلوغ و نوجواني استفاده از خود مشاهده گري به اوج مي            مي
ها اعم از زن و مرد به نحوي ايـن            رسد كه تمام انسان     يسالي به نظر م     سنين جواني و بزرگ   

ها بيندازيم حـضور ايـن سـه          اگر نگاهي اجمالي به خود در انسان      . كنند  منابع را استفاده مي   
هـا    هاي فردي در تمـام انـسان        در اين زمينه، تفاوت   . بينيم  منبع را در فرآيند تكوين خود مي      

استفاده از اين منابع و اين كه هر يك از اين منابع            اي كه بر اساس ميزان        وجود دارد به گونه   
هاي بارزي با يكديگر داشته و بر ايـن مبنـا             چه مقدار تكوين خود سهم دارند، افراد تفاوت       

شـود    ميزان سالمت و يا نابهنجاري روانـي افـراد در سـطح فـرد و اجتمـاع مـشخص مـي                    
)Bandora, 1994.(  

هـاي فكـري و       ماننـد بـسياري از جريـان      راهكارهاي درماني بـراي اخـتالالت روانـي         
شناسي دچار افراط و تفريط و نهايتاً بر اسـاس تعـادل جـويي بـه نقطـة                  ها در روان    ديدگاه

راهكارهاي درماني كه امروزه جهت افزايش احتـرام بـه   ). Leahy, 1987(اند اعتدال رسيده
 -اني، درمـان شـناختي    شود، عبارتند از رفتار درماني، شناخت درم        ها استفاده مي    نفس از آن  

هايي از نظـر      ها تفاوت   ها داراي اثر بخشي هستند اما در ميان آن          هر چند اين درمان   . رفتاري
انـد كـه رفتـار درمـاني        تحقيقـات نـشان داده    . ميزان اثر بخشي و با صرفه بودن وجود دارد        

 رفتـار   گيرياگرچه از لحاظ عيني كاركرد خوبي دارد اما از آن جاكه نقش ذهن را در شكل               
رفتـار  . گيرد تأثير پايدار و طوالني مدتي در بهبود افزايش احترام به نفـس نـدارد                ناديده مي 

كفـايتي و كمبـود احتـرام بـه نفـس كـه             درماني در درمان اختالالتي همچون افسردگي، بي      
گيـري    يـت چـشم   تر نتيجه فرآيندهاي فكري دروني هستند تا شرايط محيطي، بـا موفق             بيش

  ).1371، زادهقاسم(تمواجه نشده اس
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هـاي   تري نسبت به درمـان   رفتاري كارآيي بيش-از سوي ديگر رويكرد تلفيقي شناختي     
انـد كـه رويكـرد شـناختي     تحقيقـات نـشان داده  . رفتاري و شناختي به تنهايي داشته اسـت   

رفتاري در درمان افراد داراي اضطراب فراگيـر، پانيـك، افـسرده واحتـرام بـه نفـس پـايين                
  ).Wallis,2002(بوده است تر  موفق

اما در قرن جديد، شاهد ظهور ديدگاه جديدتري هستيم كه مروج جايگـاه فراشـناخت               
ايـن ديـدگاه كـه بـه حـق      . (Wallis,2002) هاي رواني اسـت  در تشخيص و درمان بيماري

هـاي ذهنـي و شـناختي         هاي شناختي است به موازات افزايش توانمنـدي         تر از ديدگاه    عميق
شناسي روانـي   گوي بسياري از سئواالت و ابهامات در زمينة آسيب          تواند جواب   يها م   انسان

باشد، بسياري از روان شناسان بر خالف ديدگاه فرويد و روان كـاوان بـه نقـش آگـاهي و                    
خودآگاهي در ايجاد بسياري از اختالالت رواني تأكيد فـراوان دارنـد و ريـشة بـسياري از                  

شونمن نيز با تحقيقاتي كه در مورد . دانند يش خودآگاهي ميهاي رواني را در افزا  ناهنجاري
هاي خود مـشاهده      تكوين خود انجام داده است، به اين نتايج دست يافته كه شدت فعاليت            

تواند بـه طـور اخـص خـود اشـتغالي       گري عالوه بر اضطراب و افسردگي به طور اعم، مي   
ر اضطرابي، كاهش شديد در روابـط  ذهني در رابطه با بدن، اختالل وسواس ـ اجباري، افكا 

هاي رواني از عدم تعادل       اجتماعي، كاهش اعتماد به نفس را در بر گيرد، به نظر وي، آسيب            
از نظر يونگ با ايجاد تعادل بين قوا و         .Shmaling,2002)(خيزد  بين منابع تكوبن خود بر مي     

ا رفتـه و بـه      توان به سمت وحدت و هم گرايي نيروهـ          هاي مختلف روان وخود مي      قسمت
هويت دست يابي به اين تعادل و در نتيجة خوديت كه همان            . نوعي خودآگاهي نائل گشت   

 بر اساس نحوة ارتباط با ديگـران    كهيابد     تجسم مي  (selfhood) در خويشتني    و  است فردي
افتد بلكه عدة كمـي از    ها اتفاق نمي     در تمام انسان   گيرد  هاي دوران حيات شكل مي      و تجربه 
هـا از ايـن تعـادل در خـود دور             رسند، بنابراين هر چه انسان      اي مي   ها به چنين مرحله    انسان

ايـن عـدم تعـادل در خـود را          (Maddi,1996).هاي رواني نزديـك ترنـد       باشند به ناهنجاري  
هاي   هاي مختلف ديددر اين بين كودكان ونوجوانان به عنوان يكي از گروه             توان به شكل    مي
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نواع اختالالت رواني قـرار دارنـد كـه ريـشة بـسياري از ايـن                پذير در معرض ا   سني آسيب 
گردد  اختالالت به عدم تعادل در استفاده از منابع تكوين خود و فقدان اعتماد به نفس بر مي    

در تحقيقـاتش دربـارة   ) Woodruff-Borden,2001(وودرف ـ بـرن   ). 1382يونسي الف، (
كـارگيري مقايـسة اجتمـاعي و       افزايش شديد خود مشاهده گري و كـاهش شـديد در بـه              

پسخوراندهاي اجتماعي به اين نتايج دست يافت كه افزايش شـديد خـود مـشاهده گـري                 
شود   سبب نوعي خود اشتغالي ذهني و در نتيجه نوعي شدت توجه تمركز يافته بر خود مي               

هـاي بـاليني و اختالالتـي ماننـد افـسردگي، اخـتالل هـراس،         تواند منتهي به سـندرم    كه مي 
  .اب اجتماعي، اسكيزوفرنيا و الكليسم شوداضطر

با مرور بر ادبيات پژوهشي در اين زمينه پيشنهاد كرده است كه ) Clark, 1996(كالرك 
هاي رواني وجود     تواند فرآيندي نامشخص فرض شود كه در تمام آسيب          تمركز بر خود مي   

 و عالئم افسردگي يافته     دارد، به عنوان مثال ارتباط معناداري بين توجه تمركز يافته بر خود           
هاي انجام شده در رابطه بـا ارتبـاط احتـرام بـه نفـس و                  لذا با توجه به پژوهش    . شده است 

مشاورة گروهي  .شود    هاي ايجاد تعادل در خود بيش از پيش تأكيد مي           منابع تكوين خود راه   
گـاهي  بر مبناي منابع تكوين خود با تأكيد بر شناسـايي منـابع تكـوين خـود و در نهايـت آ      

گروهي از نتيجة مقايسة اين منابع با يكـديگر، نحـوة كـاركرد و تـأثير گـذاري آنـان را در                      
 با تكيه بر سيستم خودتنظيمي، هـدفش تعـادل در   دهدو زندگي رواني ـ اجتماعي نشان مي 

يونـسي  (استفاده از منابع و رسيدن به درجة مطلوب از خودباوري و احترام به نفـس اسـت                
وجه به موارد بيان شده، هدف اين پژوهش بررسي تأثير مشاورة گروهي لذا با ت) 1382ب، 

 .بر اساس منابع تكوين خود بر افزايش احترام به نفس دختران نوجوان دبيرستاني است
  

  چارچوب نظري
اغلب متخصصان، احترام به نفس مثبت را به عنوان عامل اصلي در سـازگاري اجتمـاعي ـ    

اي طـوالني      ديـدگاه، بـسيار گـسترده اسـت و تاريخچـه           گيرند كـه ايـن      عاطفي در نظر مي   
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مشاوران و جامعه شناسان مهمي از قبيل ويليام جيمز، جورج هربرت ميد، چارلز كولي .دارد
هـا بعـد،    سال. از جمله اولين افرادي بودند كه بر اهميت احترام به نفس مثبت تأكيد داشتند          

ام، مفهوم خودپنداره را در نظرات خـود        نئو فرويدي نهائي چون آدلر، هورناي، راجرز و فر        
اي را با تحقيق تجربي در آميختنـد          اخيراً روان شناسان نظريه   .پيرامون شخصيت وارد كردند   

تـر و مـؤثرتر مـرتبط         اند كه احترام به خود مثبت با عمل كرد مناسب         و به اين نتيجه رسيده    
ده اسـت كـه شـامل       براي مثال، افسردگي با نـوعي سـبك شـناختي ارتبـاط داده شـ              . است

احترام بـه خـود سـالم، بـه ويـژه در مـورد              .هاي انتقادي و منفي بيش از خود است         ارزيابي
گردد، زيرا به مثابة بنياني براي ادراك كودك از تجارب       كودكان امري ارزشمند محسوب مي    

كفايت اجتماعي ـ عاطفي ناشي از چنين شناخت مثبتـي از خـود، مـي     .كند زندگي عمل مي
يرويي باشد كـه در جهـت اجتنـاب از مـشكالت جـدي بعـدي بـه كـودك كمـك                      تواند ن 

  ).1385نقل از تجلي، 1998پوپ، مك هيل، كريهد، (كند مي
احترام به خود عالوه بر اين كه جزئي از سالمت روان است، با موفقيت تحـصيلي هـم                  

اي بـاال در    هـ   محققين بسياري به وجود رابطة ميان احترام به خود مثبت و نمره           .ارتباط دارد 
هاي نوجوانان از  گردد كه ارزيا بي اي محرز مي زماني وجود چنين رابطه .اندمدرسه پي برده

ناميد، دقيقاً مورد   » احترام به خود تحصيلي   «توان آن را      خودشان به عنوان دانش آموز كه مي      
ات باال توان مطمئن بود كه احترام به خود قوي باعث كسب نمر البته نمي. بررسي قرار گيرد 

مطمئناً نظر كـودك در مـورد       . كند  گردد يا بر عكس، اما عليت در هر دو جهت عمل مي             مي
اي كه  در مقابل، بر مبناي پديده .گذارد عمل كرد تحصيلي خودش، بر خود سنجي او اثر مي

اعتقادات فرد در مورد خودش، حتي گـاه علـي رغـم            .شود  ناميده مي » پيشگويي كام بخش  «
  .گذارد قعي او بر نحوة عمل كردش تأثير زيادي ميهاي وا توانايي

از احترام به نفـس، بـه عنـوان سـپري           ) 1384، نقل از بيابانگرد،     1982،  فرنچ و وارگو  (
هاي خود به اين  هم چنين كوپر اسميت در پژوهش     . برند  فرهنگي در مقابل اضطراب نام مي     

خود باال افـرادي هـستند كـه بـا     نتيجه رسيد كه كودكان و نوجوانان برخوردار از احترام به           
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پردازند و  گيري از استعداد و خالقيت خود به ابراز وجود مياحساس اعتماد به نفس و بهره
  .گيرند به راحتي تحت تأثير عوامل گوناگون محيطي قرار نمي

تري به اجتناب از مشكالت دارنـد         افرادي كه احترام به خود ضعيفي دارند، تمايل بيش        
هـاي مثبـت    هاي منفي بيش از ويژگـي  ها روبرو شوند و به طور كلي ويژگي         آنتا اين كه با     

هـاي ثابـت و      فرد با احترام به نفس پايين به دنبال ارضـاي هـدف           . شود  ها مشاهده مي    درآن
 تـر شـدن احتـرام بـه نفـس اسـت       بدون چالش است كه خود عاملي بـراي ضـعيف شـدن      

)Branden,2001.(  
هـا دريافـت      هـاي اجتمـاعي كـه آن        ند توسط پسخوراند  توا  مفهوم خوددر نوجوانان مي   

نظري كه افراد در رابطه با اعمال، رفتار، عقايد         . كنند، شكل يافته و تحت تأثير واقع شود         مي
كنند، مي تواند براي نوجوانان پسخوراندي فراهم كند          و حتي قيافة ظاهري نوجوان بيان مي      

يجاد كننـد، بعـضي را پذيرفتـه و بعـضي را            كه بر اساس آن، تغييرات الزم را در خودشان ا         
گيري احترام به نفس و قضاوت درباره خود عالوه بر اين، خود نوجوان نيز در شكل.ردكنند

هم چنين تمايل دارد كه خود رادر مقايسه بـا          .گري، نقش مهمي دارد   از طريق خود مشاهده   
هـاي عينـي بـرايش مطـرح        ديگران مورد ارزيابي قرار دهد، زيرا كه ديگران به عنوان معيار          

گيري احترام به نفـس و مفهـوم خـود در           همة اين موارد در شكل    ).1998يونسي،  (شوند  مي
در نهايت، احترام به نفس در قابليت نوجوان به عنوان فردي .نوجوانان نقش به سزايي دارند  

ه نفـس،   ارضاي نياز احترام ب   . مستقل و داراي ثبات احساس تأثير تعيين كننده دارد          كارآمد،  
هـا و كفايـت خودشـان مطمـئن           هـا، ارزش    دهـد تـا از توانمنـدي        به نوجوانان امكـان مـي     

  .)1385اختياري، (شوند
 

  هاي انجام شده مروري كوتاه بر پژوهش
رابطة ميان پسخوراندهاي اجتماعي را با احترام به نفـس، اضـطراب و             ) Beach,2006(بيچ  

 كه كثرت استفاده از پسخوراندهاي اجتماعي،       ها نشان داد    يافته. اختالل هراس بررسي نمود   
هـم چنـين موجـب افـزايش        . دهـد   احترام به نفس را به ويژه در بعد جسماني افزايش مـي           
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شود، زيرا اين افراد همواره خود را از نگـاه ديگـران              اضطراب و اختالل هراس در افراد مي      
  .كنند و اضطراب بااليي در جمع دارند بسيار ضعيف ارزيابي مي

 در پژوهشي تحت عنوان احترام به نفس به عنوان متغيـر            )Bokingam,2005(كينگام  بو
تعديل گر بر ميزان مقايسة اجتماعي بر تصور بدني زنان، نشان داد كه زناني كه احتـرام بـه                   

تري نسبت به سايرين دارند، كساني هستند كه تصور بدني ضعيفي از خود دارند  نفس پايين
  .د با ديگران همواره ارزيابي پاييني از خود و توانايي شان دارندو در فرآيند مقايسة خو
 در رابطه با تنظيم منابع شناخت )Younesi& Mohammaddi,2004(يونسي و محمدي 

در . اي انجام دادنـد     خود جهت تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد پژوهشي مداخله          
دانـش آمـوزان   ) تـر از خـود      با پـايين   مقايسه(اين پژوهش، توسط تشديد مقايسة اجتماعي       

هـم چنـين محققـان بيـان        . دبيرستاني تغيير نگرش محسوسي نسبت به اعتياد نـشان دادنـد          
) پسخوراندهاي اجتماعي(نمودند كه توسط منابع تكوين خود و با تشديد فيدبك اجتماعي       

ه كـارآيي   گيري از اعتياد داشت كـ       توان در قالب رويكرد نشر اطالعات مدلي براي پيش          مي
  . اين مدل نيز در بين نوجوانان به اثبات رسيد

در پژوهـشي كـه تحـت عنـوان      Nicksic& Ducharme,2044)(نيك سيك و دوچارم 
هاي جنسيتي در رابطه با مقايسة اجتماعي كم بر ميزان احترام به نفس انجـام دادنـد                   تفاوت

آزمـون عـزت نفـس كـوپر      دانش آمور دختر و پـسر و بـا اسـتفاده از    55اطالعات الزم از  
شركت كنندگان پـس از پـيش       . اسميت به صورت پيش آزمون و پس آزمون گردآوري شد         

هاي داسـتان، تحـت پـس آزمـون      آزمون با خواندن يك سناريو و مقايسة خود با شخصيت        
ها تا چه حد تحت تأثير مقايسه بـا           قرار گرفتند تا مشاهده شود كه ميزان احترام به نفس آن          

تـري    نتايج نشان داد كه زنان احترام بـه نفـس كـم           . داستاني قرار گرفته است   هاي    شخصيت
  .نسبت به مردان دارند
در پژوهشي با عنوان رابطة ميـان مقايـسة   ) Bunk& Spinvall,2004(بونك و اسپينوال 

دهـد كـه نوجوانـاني كـه          اجتماعي بر ميزان اضطراب و جرأت ورزي نوجوانان نـشان مـي           
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ارگيري مقايسة اجتماعي دارند جرأت سخن گفتن به صورت مخالف افزايش شديد در به ك 
  .را در برابر ديگران ندارند و به ميزان بااليي دچار اضطراب اجتماعي هستند 

رابطـة بـين فرآينـد مقايـسة اجتمـاعي را بـر احتـرام بـه نفـس و                   ) (Yager,2003 ياگر
ج نشان داد كه مقايسة اجتماعي نتاي. افسردگي نوجوانا ن دبيرستاني را مورد بررسي قرار داد

كند و مقايسة اجتمـاعي   در بعد جذابيت اجتماعي به طور معنادار افسردگي را پيش بيني مي         
باال با احترام به نفي پايين رابطة معكوس دارد، به طوري كه مقايسة اجتماعي با افراد باالتر                 

 .دهد از خود، رفتارهاي جرأت آميز نوجوانان را كاهش مي

يقاتشان دربارة افزايش شديد خود مشاهده گري و كاهش شديد در به كارگيري             در تحق 
مقايسة اجتماعي و پسخوراندهاي اجتماعي به اين نتايج دست يافتنـد كـه افـزايش شـديد                 
خود مشاهده گري سبب نوعي خود اشتغالي ذهني و در نتيجه نوعي شدت توجـه تمركـز                 

هاي باليني و اختالالتي ماننـد افـسردگي،           سندرم تواند منتهي به    شود كه مي    يافته بر خود مي   
  .اختالل هراس، اضطراب اجتماعي، اسكيزوفرنيا و الكليسم شود

 كـاهش  در تحقيقاتشان نشان دادند كـه ) Kaprara &Servneh,2000(كاپرا و سروونه  
هاي خود را     تواند كاهش ارزيابي در مورد توانمندي       گري مي شديد در فعاليت خود مشاهده    

توانند مستعد كاهش اعتماد و احترام به نفس           بر داشته باشد، به عالوه اين گونه افراد مي         در
  .و كاهش حس صالحيت خود باشند

خداياري فرد، سهرابي، شكوهي يكتا، غباري بناب، به پژوه، فقيهـي، اكبـري زردخانـه،               
 بخـشي   در پژوهشي بـا عنـوان روان درمـانگري و تـوان           ) 1386،  سعيد و عابديني، يونسي   

هـاي منـابع تكـوين خـود          زندانيان و بررسي اثربخشي آن در زندان رجايي شهر، از تكنيك          
هاي روانـي ـ اجتمـاعي در زنـدانيان افـزايش       نتايج نشان داد كه سازگاري .استفاده نمودند

  .يافته است
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  روش تحقيق
 كنتـرل  در اين مطالعه، طرح تجربي پيش آزمون ـ پس آزمون همراه بـا گـروه    طرح تحقيق

 .است

 
  گيريجامعة آماري و روش نمونه

 6جامعة آماري پژوهش حاضر عبارت است از همة دانش آموزان دختر دبيرسـتاني منطقـة                
  . مشغول به تحصيل بودند1386-1387آموزش و پرورش شهر تهران كه در سال تحصيلي 

در مرحلة  :اي به قرار زير انجام گرفت       گيري به صورت تصادفي چند مرحله     روش نمونه 
يك دبيرستان دخترانه به طور تصادفي انتخاب       ) 6(هاي دخترانة منطقة      اول از بين دبيرستان   

در مرحلة بعد، پس از اطالع رساني عمومي در بين همة دانش آموزان دربارة تحقيـق،                 ..شد
 دانش آموز به طور تصادفي انتخاب شدند، سپس از دانش آموزان، آزمون عزت نفـس                123

 بود نمـره    10ها زير نمرة      شد و فقط پرسشنامة افرادي كه نمرة دروغ سنجي آن         پوپ گرفته   
تـر   ها از ميـانگين پـايين   كه نمرة عزت نفس آن   دانش آموزي    38گذاري شد، سپس از بين      

بـه  )  نفـر  12(و كنتـرل  )  نفـر  12(هاي آزمايش    نفر به صورت تصادفي به گروه      24بود تعداد 
  .عنوان گروه نمونه، تقسيم شدند

  
  وش اجرار

 24گيري صورت گرفت و انتخـاب تـصادفي         پس از انجام پيش آزمون كه در مراحل نمونه        
تر از ميانگين بـود و انتـصاب تـصادفي افـراد بـه                ها در آزمون كم     نفر از كساني كه نمرة آن     

تعداد مساوي در دو گروه كنترل و آزمايش با همكاري مشاور دبيرستان، طي تماس تلفنـي                
 آزمايش و كسب رضايت جهت حضور دانـش آمـوزان در جلـسات گـروه              با والدين گروه  

به اين  .درماني، جلسات گروه درماني با حضور همة دانش آموزان گروه آزمايش برگزار شد            
اي يـك بـار در        اي به مـدت چهـار مـاه، هفتـه            دقيقه 90 جلسه 14ترتيب گروه آزمايش در     
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اي   رل در ايـن مـدت مداخلـه       گـروه كنتـ   .جلسات گروهي منابع تكوين خود شركت كردند      
 روز پس از پايان جلسات گروه درماني، مجدداً پرسش نامة عزت نفـس              10. دريافت نكرد 

هـاي آزمـايش و       پوپ در اختيار هر دو گروه قرار گرفت و پـس از تكميـل توسـط گـروه                 
هاي به دست آمده از طريق روش تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار                كنترل، داده 

   .گرفت
برنامة مشاورة گروه بر اساس منابع تكوين خود، طرحي است كه يونسي بـا اقتبـاس از                 

هاي شـناختي ـ رفتـاري و     نظريات يونگ و شونمن در مورد خود، و با به كارگيري تكنيك
با هدف افزايش تعادل قوا و در نهايت افزايش احترام به نفس و خود باوري بين نوجوانان                 

  :اين شيوة روان درماني گروهي بر دو اصل استوار است.  استو جوانان تدوين نموده
تـر از     مقايسه با باالتر و پايين    «مقايسة اجتماعي   : شامل( شناسايي منابع تكوين خود      -1
از طـرف افـراد شـركت كننـده در          ) هـاي اجتمـاعي     ، خود مشاهده گري، پـسخوراند     »خود

  )1981-1984(جلسات روان درماني گروهي بر اساس ديدگاه شونمن
 سوق دادن افراد شركت كننده در جلـسات بـه سـمت تعـادل در اسـتفاده از منـابع                     -2

تر نسبت به تجارب خود فرد و ديگـران نـسبت             تكوين خود، با ايجاد آگاهي و تمركز بيش       
. به هر يك از اين منابع و در نهايت آگاهي گروهي از نتيجة مقايسة اين منـابع بـا بكـديگر                    

ف مربوط به خود مشاهده گري و سـپس در مـورد پـسخوراندهاي              شروع جلسات با تكالي   
اجتماعي و مقايسة اجتماعي بود و در ادامه چند جلسه منبع خود مـشاهده گـري بـا سـاير                    

جلسات براي تقويت خود بـاوري بـا خـود مـشاهده گـري              . منابع تكوين خودمقايسه شد   
هي بر اسـاس منـابع      شروع شد و به خود مشاهده گري منتهي شد در جلسات مشاورة گرو            

هـا، اميـدها، آرزوهـا و     مشاركت در ترس:(هاي ذكر شده استفاده شد تكوين خود از تكنيك   
احساسات و عواطف به صورت گروهي، توضيح منـابع تكـوين خـود از ديـدگاه شـونمن                  

هاي عيني و قابل فهم، تصور يك   براي اعضاء گروه به طور واضح و با مثال        ) 1984-1981(
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 در مـورد ايـن      A4 از خود و مقايسة خود با وي و نوشتن حداقل يك صـفحة               فرد با باالتر  
تر از خود و مقايسة خـود بـا وي و نوشـتن حـداقل يـك             مقايسه و تصور يك فرد با پايين      

 در مورد اين مقايسه، صحبت در مورد مسائل جامعه و نقش مقايـسة اجتمـاعي                A4صفحة  
ة اجتمـاعي در آن، ترسـيم نمودارهـايي بـه           در مورد اين مسائل مانند ازدواج و نقش مقايس        

شكل دايره توسط همة اعضاي گروه و نشان دادن ميزان استفاده از هر يك از منابع تكـوين            
...)  وrole playingخود در زندگي روزمرة دو نفر از بستگان خـود، مهـارت حـل مـسئله،     

ت گـروه درمـاني،     پس از پايـان جلـسا     . اي دريافت نكرد    گروه كنترل در اين مدت مداخله     .
  .  روز در اختيار هر دو گروه قرار گرفت10مجدداً پرسش نامة احترام به نفس پوپ پس از

 
  ابزار پژوهش 

بـه گفتـة پـوپ      . در اين پژوهش از پرسش نامة احترام به نفس پوپ اسـتفاده شـده اسـت               
، اين آزمون توسط پـوپ، مـك هيـل وكريهـد            )24: 1371، نقل از اكبري آورزمان،      1989(

 5 سئوال و    60گيري عزت نفس كودكان و نوجوانان ساخته شده است و شامل            براي اندازه 
و يك دورغ سـنج اسـت       ) عمومي، جسماني، تحصيلي، خانوادگي، اجتماعي    (خرده مقياس   

همبستگي آزمون مذكور و سياهة عزت نفس كوپر اسـميت را بـه             ) 1371(اكبري آورزمان   .
پـژوهش  .  گـزارش داده اسـت     63/0و  67/0ر برابر با    هاي دختر و پس     ترتيب براي آزمودني  

 نفـر   649 دختر و    603( نفر 1252اي به حجم      ، كه بر روي نمونه    )1373(غفاري و رمضاني    
 بـه دسـت     86/0 تهران انجام شد، ضريب اعتبار را برابر با          15از دانش آموزان منطقه     ) پسر

% 93 آلفاي كرونباخ، برابر بـا       )α(ضريب اعتباردر اين پژوهش نيز با توجه به فرمول        . آورده
به دست آمد كه نشان گر آن است كه پرسش نامة عزت نفس اليس پـوپ بـر روي گـروه                     

 .نوجوانان ابزار معتبري است
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  :ها روش تجزيه و تحليل داده
هاي به دست آمـده بـه دو طريـق            به منظور تجزيه و تحليل اطالعات در اين پژوهش، داده         

  :دمورد ارزيابي قرار گرفتن
 آمار توصيفي براي تنظيم جداول و ترسيم نمودارها و به محاسـبة ميـانگين و انحـراف                  -1

  .استاندارد
هـاي مـستقل، بـه منظـور اطمينـان نـسبت بـه همـساني                   استودنت براي گـروه    tآزمون  - 2

 .هاي دو گروه در پيش آزمون ميانگين ها و برابري واريانس

  ههاي وابست  استودنت براي گروهt آزمون -3
 تحليل كوواريانس به منظور آزمون فرضية پژوهش و حذف تأثير پيش آزمون بـر پـس                 -4

  .آزمون
 
  ها يافته

آزمـايش در   شود، در مقياس عزت نفس، ميانگين گـروه  چنان كه در نموداريك مشاهده مي
دهـد   است و نشان مي) 08/58(فقط اندكي باالتر از ميانگين گروه كنترل   ) 5/58(پيش آزمون 

ميـانگين نمـرات گـروه      . ن عزت نفس دو گروه اختالف اندكي بـا يكـديگر دارنـد            كه ميزا 
چنـان كـه    . است) 25/58(تر از نمرات گروه كنترل      و بيش ) 17/63(آزمايش در پس آزمون     

 بـسيار   نشـود تفـاوت بـين ميـانگين گـروه كنتـرل و آزمـايش در پـس آزمـو                     مالحظه مي 
  .ها در پس آزمون است گيرتر از تفاوت آن چشم
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  هاي دو گروه در پيش آزمون و پس آزمونشكل يك ـ نمودار ميانگين
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
مورد مقايسه قـرار    ) احترام به نفس  (ژوهش حاضر دو گروه مستقل از لحاظ يك متغير            در پ 
ها قبل از مداخلة آگاهي و اطمينان  گيرند، بنابراين الزم است نسبت به همگوني واريانس        مي

هاي آزمايش وكنترل در مقياس عزت نفس از طريـق            ور نمرة گروه  حاصل نمود، به اين منظ    
نتايج اين مقايـسه در     . هاي لون با يكديگر مقايسه شدند        وآزمون همگوني واريانس   tآزمون  
  .  نشان داده شده است2جدول 

  
   نتايج آزمون همگوني لون براي مقياس عزت نفس در دو گروه كنترل و آزمايش1جدول 

  F α  t  df  α  مقياس
  88/0  22  146/0  572/0  329/0  نفس عزت

 اسـت كـه از      146/0 مشاهده شده برابر بـا       tشود مقدار   چنان چه در جدول باال مالحظه مي      
 329/0در آزمون لـون برابـر بـا      مشاهده شدهFهمچنين مقدار. لحاظ آماري معنادار نيست

هـا بـا      واريانس گروه توان نتيجه گرفت      است كه از لحاظ آماري معنادار نيست، بنابراين مي        
در اين بخش بـه     . هاي آنان وجود ندارد     يكديگر همگون است و تفاوت آماري بين ميانگين       

  .شود آزمون فرضية پژوهش پرداخته مي

25/5808/58 5/58

17/63

54
56
58
60
62
64

 آزمون پس  آزمونپيش

كنترل
آزمايش
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  :فرضية پژوهش
 مشاورة گروهي براساس منابع تكوين خود، عـزت نفـس دختـران نوجـوان دبيرسـتاني را                 

روش تحليل كوواريانس استفاده و نتـايج آن در         براي آزمون اين فرضيه از      . دهد  افزايش مي 
 : آمده است2جدول 

  
   نتايج خالصة محاسبات تحليل كوواريانس براي مقياس احترام به نفس2جدول 

مجموع   منبع پراش
  مجذورات

درجة 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F 
سطح 
 معناداري

396/19  734/960  1  734/960  پيش آزمون  027/ 0  
446/25  60/122  1  60/122  )گروه(مداخله  036/0  

      818/4  21  183/101  خطا

      563/5  24  89659  كل

   
 محاسبه شـده مربـوط بـه اثـر پـيش آزمـون              Fشود،     مالحظه مي  2چنان كه در جدول     

هاي پـيش     توان نتيجه گرفت كه نمره      بنابراين مي . از لحاظ آماري معنا دار است     ) 396/199(
) مداخلـه (مربوط به اثر گروه F عالوه بر اين، . ته استآزمون بر نتايج پس آزمون تأثير داش

به دست آمده است، كـه از لحـاظ آمـاري معنـادار     ) 446/25(پس از تعديل ميانگين برابر با    
تر نسبت به تأثير روش درماني، ميانگين پـيش آزمـون و پـس           به منظور اطمينان بيش   . است

رسي قـرار گرفـت، كـه نتـايج آن در      وابسته مورد برtآزمون گروه آزمايش از طريق آزمون      
  : آمده است3جدول
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ها در پيش آزمون با پس آزمون در مقياس   وابسته براي بررسي تفاوت بين ميانگين گروه t آزمون3جدول 
  احترام به نفس

  سطح معناداري t  درجة آزادي  انحراف معيار  ميانگين  گروه
  000/0  75/5  11  8/2  66/4  آزمايش
  /.658  45/0  11  26/1  16/0  كنترل

  
 مشاهده شده براي بررسي تفاوت بين گـروه         tشود،    چنان كه در جدول باال مشاهده مي      

 است كه از لحاظ آماري معنـادار نيـست؛          45/0كنترل در پيش آزمون با پس آزمون برابر با          
 مشاهده شده براي مقايسة گروه آزمايش در پيش آزمون با پس آزمون برابر با tدر حالي كه 

است كه از لحاظ آماري معنادار است؛ به عبارت ديگر ميانگين گروه آزمايش در پس                75/5
هـاي دو گـروه ايـن         كه بـا مالحظـة ميـانگين      ) >001/0p(داري داشته   آزمون افزايش معني  

گير است؛ بنابراين مشاورة گروهي بر مبناي منـابع تكـوين خـود بـر افـزايش                   تفاوت چشم 
  .ي مؤثر استعزت نفس دختران نوجوان دبيرستان

  
  گيريبحث و نتيجه

  :اعتقاد داشت كه سه منبع اصلي براي تكوين خود وجود دارد) 1981-1984(شونمن 
  گري خود مشاهده .1
 مقايسة اجتماعي  .2

 پسخوراند اجتماعي  .3
  

او اذعان داشت كه پس از بررسي صدها تحقيق انجام شده در مـورد خـود بـه ايـن نتيجـه               
. شناسد و با ديگران تعامل دارنـد   بر اساس اين سه منبع ميها خود را رسيده است كه انسان  

بر هم خوردن تعادل ميان منابع سه گانه زمينه ساز مشكالت در زمينة سازگاري خواهد بود                
در حقيقت زماني كه خدا انسان را خلـق كـرد نفـس او را بـر اسـاس تعـادل بـين قـوا و                          .
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خورم بـه نفـس، و آن وجـود           ند مي سوگ: و نفسٍ و ما سواها    (هاي مختلف آن آفريد     قسمت
نيرومند و دانا و حكيمي كه آن را اين چنين مرتب خلق كرد و اعضايش را منظم و قوايش                   

لذا بنيان اوليـة خلقـت انـسان بـر بهداشـت روانـي و                ).7را تعديل كرد، سورة شمس، آية       
نـابع  سالمت مبتني بوده است و با گذشت زمان و تعامالت غلط بين نفس، محيط و بـين م                 

اين امر در مورد نوجوانـان بـسيار        . گردد  مختلف تكوين خود، بيماري و اختالل عارض مي       
صادق است آنچه كه مسلم است احترام به نفس به واسطة تجارب روزمره به ويژه تجارب                

گيرد و دراين دوره است كه مفهـوم خـود و آگـاهي از                دوران كودكي و نوجواني شكل مي     
  ).1382الف، يونسي (گيرد  شكل ميخود

اند كه بين يـك  گران اظهار داشته هاي انجام شده بر روي نوجوانان، پژوهش        در پژوهش 
دوم تا يك سوم از نوجوانان به ويژه در اوايل دورة نوجواني بـا مـشكل احتـرام بـه نفـس                      

دهـد كـه بـين احتـرام بـه نفـس پـايين بـا                  هاي گوناگون نشان مـي      پژوهش. روبرو هستند 
هاي اخالل گر در مدرسه رابطـه وجـود           يلي و حتي عضويت در گروه     افسردگي، افت تحص  

لذا توجه بـه منـابع تكـوين خـود و تحـول و رشـد آن از ديـدگاه                    ). 1383خاطري،  (دارد  
رسد، زيرا شخصيت سالم      در ميان كودكان و نوجوانان ضروري به نظر مي        ) 1984 ،شونمن(

مختلف را ايجـاد كـرده باشـد بـه          در ديد گاه يونگ شخصيتي است كه تعادلي از نيروهاي           
اي كه دراثر تعادل نيروها به نوعي وحدت كه نشأت گرفته از هماهنگي و هم خـواني                   گونه

رسيدن به اين مرحلـه    .هاي مختلف شخصيت است، رسيده باشد         نيروها و در نتيجه قسمت    
تفـاق  هـا ا  شود نائل شدن به ايـن تعـادل در تمـام انـسا ن     با عنوان مفهوم خوديت تعبيرمي

شوند بنا بر ايـن       اي مي   ها موفق به رسيدن به چنين مرحله        افتد، بلكه عدة كمي از انسان       نمي
 هـاي روانـي نزديـك ترنـد      ها از اين تعادل در خود دور باشند بـه ناهنجـاري             هر چه انسان  

فرضية اساسي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت اين بـود             ). 1382يونسي الف،   (
وهي بر اساس منابع تكوين خود موجب افزايش احتـرام بـه نفـس دختـران                كه مشاورة گر  

لذا اين پژوهش اثربخـشي مـشاورة گروهـي بـر اسـاس منـابع               . شود  نوجوان دبيرستاني مي  
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تكوين خود را بر افزايش احترام به نفس دختران نوجـوان دبيرسـتاني مـورد بررسـي قـرار          
يل كوواريانس به عمل آمده، نتيجه گرفته       با توجه به تحل   و در نهايت    پس از پس آزمون     .داد

شد كه مشاورة گروهي بر اساس منابع تكوين خود موجب افزايش احترام به نفس دختران                
نوجوان دبيرستاني شده است، و با توجه به اين كه آزمون تحليل كواريـانس نقـش عوامـل                  

دهـد،   سي قرار مـي كند و تأثير متغير آزمايشي را مورد برر       مؤثر در پيش آزمون را حذف مي      
توان نتيجه گرفت كه تفاوت ايجاد شده در پس آزمون گروه آزمـايش نـسبت بـه پـيش                     مي

آزمون و گروه كنترل به احتمال زياد ناشي از متغير مستقل يعني مشاورة گروهي بر اسـاس                 
هـاي زيركـه در    هـاي پـژوهش حاضـر بـا يافتـه           يافتـه . منابع تكوين خود بـوده اسـت      

اند، تأثير يكي از منابع تكوين خود بر احترام به نفس گزارش كرده     هاي خود از      پژوهش
اظهار نمـود كـه كثـرت اسـتفاده از پـسخوراندهاي      ) Beach, 2006(بيچ . هم خواني دارد

هـم چنـين موجـب      . دهـد   اجتماعي، احترام به نفس را به ويژه در بعد جسماني افزايش مي           
زيرا اين افراد همواره خـود را از نگـاه          . شود  افزايش اضطراب و اختالل هراس در افراد مي       

  .كنند و اضطراب بااليي در جمع دارند ديگران بسيار ضعيف ارزيابي مي
در پژوهشي تحت عنوان احترام به نفس به عنوان متغيـر           ) Bokingam,2005(بوكينگام  

 بـه   تعديل گر بر ميزان مقايسة اجتماعي بر تصور بدني زنان، نشان داد كه زناني كه احتـرام                
تري نسبت به سايرين دارند كساني هستند كه تصور بدني ضعيفي از خود دارند                نفس پايين 

 .و در فرآيند مقايسة خود با ديگران همواره ارزيابي پاييني از خود و توانا يي شان دارند

 در رابطه با تنظيم منابع شناخت )Younesi& Mohammaddi,2004(يونسي و محمدي 
در . اي انجام دادنـد      دانش آموزان نسبت به اعتياد پژوهشي مداخله       خود جهت تغيير نگرش   

دانـش آمـوزان   ) تـر از خـود     مقايسه با پـايين   (اين پژوهش، توسط تشديد مقايسة اجتماعي       
هـم چنـين محققـان بيـان        . دبيرستاني تغيير نگرش محسوسي نسبت به اعتياد نـشان دادنـد          

) پسخوراندهاي اجتماعي(يدبك اجتماعي نمودند كه توسط منابع تكوين خود و با تشديد ف      
توان در قالب رويكرد نشر اطالعات مدلي براي پيشگيري از اعتياد داشـت كـه كـارآيي                   مي



  اثربخشي مشاورة گروهي بر افزايش احترام به نفس دختران نوجوان دبيرستاني 
  

 

207  

  .اين مدل نيز در بين نوجوانان به اثبات رسيد
در پژوهـشي كـه تحـت عنـوان      )Nicksic& Ducharme,2004(نيك سيك و دوچارم 

.  اجتماعي كم بر ميزان احترام به نفس انجـام دادنـد           هاي جنسيتي در رابطه با مقايسة       تفاوت
 دانش آمور دختر و پـسر و بـا اسـتفاده از آزمـون عـزت نفـس كـوپر        55اطالعات الزم از  

اسميت به صورت پيش آزمون و پس آزمون گردآوري شد شركت كننـدگان پـس از پـيش     
پـس آزمـون   هاي داسـتان، تحـت    آزمون با خواندن يك سناريو و مقايسة خود با شخصيت        
ها تا چه حد تحت تأثير مقايسه بـا           قرار گرفتند تا مشاهده شود كه ميزان احترام به نفس آن          

تـري    نتايج نشان داد كه زنان احترام بـه نفـس كـم           . هاي داستاني قرار گرفته است      شخصيت
  .نسبت به مردان دارند
ان مقايـسة  در پژوهشي با عنوان رابطـة ميـ  ) Bunk& Spinvall,2004(بونك و اسپينوال

دهـد كـه نوجوانـاني كـه          اجتماعي بر ميزان اضطراب و جرأت ورزي نوجوانان نـشان مـي           
افزايش شديد در به كارگيري مقايسة اجتماعي دارند جرأت سخن گفتن به صورت مخالف  

  .را در برابر ديگران ندارند و به ميزان بااليي دچار اضطراب اجتماعي هستند 
ن فرآينـد مقايـسة اجتمـاعي را بـر احتـرام بـه نفـس و           رابطـة بـي   ) Yager,2003(ياگر  

نتايج نشان داد كه مقايسة اجتماعي      . افسردگي نوجوانان دبيرستاني را مورد بررسي قرار داد       
كند و مقايسة اجتمـاعي   در بعد جذابيت اجتماعي به طور معنادار افسردگي را پيش بيني مي         

 به طوري كه مقايسة اجتماعي با افراد باالتر باال با احترام به نفس پايين رابطة معكوس دارد،
  .دهد از خود، رفتارهاي جرأت آميز نوجوانان را كاهش مي

ها نشان داد كه عدم تعادل در به كارگيري اين منابع، مشكالتي را براي فرد در                  اين يافته 
 تر مشاورة   كند و ضرورت هر چه بيش       هر سن و سالي به ويژه در دوران نوجواني ايجاد مي          

دهد،   گروهي بر اساس منابع تكوين خود را جهت ايجاد تعادل در استفاده از منابع نشان مي               
داليل احتمالي براي اثر بخشي اين روش امكـان دارد ايـن باشـد كـه شـركت در مـشاورة                     
گروهي منابع تكوين خود به نوجواناني كه احترام به نفس پاييني دارند كمك كرده است تا                
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هاي مختلف شخصيت و خـود را در   وند و تعادل بين نيروها و بخش     به خودشناسي نائل ش   
افزون بـر   . هاي تعاملي با ديگران به طور واقعي و طبيعي تمرين كنند و به كار برند                موقعيت

گيـري از  ها نشان داد كه دانش آموزان با احترام به نفس پايين قادر به بهره         اين، بررسي يافته  
تكوين خود بوده و شركت در اين جلسات مشاورة گروهي      مشاورة گروهي بر اساس منابع      

توانسته به فرد كمك كند تا در تعامل با همساالن خود احترام به نفس و خود باوري خـود                   
هـاي خـود از       هاي زيـر كـه در پـژوهش         هاي پژوهش حاضر با يافته      يافته. را افزايش دهند  

-ترام به نفس استفاده كـرده راهكارهاي درماني مختلف و مشاورة گروهي جهت افزايش اح      

درمـان شـناختي رفتـاري را    (Dibb&Yardley,2007) ديب و يـاردلي  . اند، هم خواني دارد
 12جهت افزايش احترام به نفس نوجوانان روان رنجور مورد بررسـي قـرار دادنـد درمـان                  
ي جلسه به طول انجاميد و پس از سه ماه پيگيري، نتايج نشان داد كه درمان شناختي رفتـار                 

تواند به عنوان يك تكنيك كمكي در درمان بيمـاران روان             جهت افزايش احترام به نفس مي     
رنجور بكار رود زيرا اين درمان عالوه بر افزايش احترام به نفس سبب كاهش عالئـم روان                 

  .شود رنجور و افزايش عمل كرد اجتماعي اين افراد مي
اثــر بخــشي روش عقالنــي ) Harrison&Worthington,2006(هريــسون و ورتيگتــون 

عاطفي را بر كاهش باورهاي غير منطقي و افزايش احترام به نفس اجتماعي، مورد بررسـي                
قرار دادند و دريافتند كه اين روش به طور معنـاداري موجـب افـزايش احتـرام بـه نفـس،                     

  .شود خودپنداره و كاهش باورهاي غير منطقي مي
هـاي   در تحقيقي مبنـي بـر تفـاوت   ) Smulak &Stien,2006 2006(اسموالك و استين 

جنسيتي در ميزان احترام به نفس دريافتند كه دختران نسبت به پسران، از احتـرام بـه نفـس           
  .تري برخوردارند پايين و منبع كنترل دروني كم

 در تحقيقي مبني بر مقايسة تأثير دو روش عقالني عـاطفي و             )Melutik,2005(ملوتيك  
 دانش آمـوز را بـه چهـار گـروه         24ه نفس دانش آموزان دختر،      شناختي رفتاري بر احترام ب    

هاي عقالني عاطفي و شـناختي رفتـاري قـرار            آزمايش و كنترل تقسيم نمود و تحت درمان       
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ها، تفاوت معناداري جهـت افـزايش احتـرام بـه             داد، پس از انجام پس آزمون از همة گروه        
ناختي رفتـاري، احتـرام بـه نفـس     نفس در گروه عقالني ـ عاطفي ديده نشد اما در گروه ش 

  .دختران افزايش يافته بود
 زن طـي دورة  23 بر نارضايتي بـدني  CBT تأثير )(Grant& Cash,2005:گرانت و كش

تـر در مـورد       گزارش كم : هاي تحقيق عبارتند از     اي مورد بررسي قرار دادند، يافته        جلسه 11
اهر، غصه خوردن دربـارة چـاق       افكار منفي، تصوير بدن، خطاهاي شناختي در ارزشيابي ظ        

هم چنين اين روش عالوه بر درمان تصوير بدني موجب افـزايش احتـرام بـه نفـس                  . شدن
  .هاي افسردگي گرديد جسماني، كاهش اضطراب اجتماعي و نشانه

اي را جهـت       جلـسه  9دو مداخلـة مـشاورة گروهـي        ) Remer,2000) Baur:ريمر بائور 
، پيشرفت تحصيلي و احترام به نفس تحصيلي دانـش  افزايش خودپنداره، رفتار آموزشگاهي 

آموزان دبيرستاني ترتيب دادند، دو گروه يك مدل مشاورة گروهي شناختي ـ رفتـاري و دو   
گروه شناختي ـ رفتـاري نـسبت بـه گـروه      .گروه ديگر يك مدل حمايتي را دريافت كردند 

  .ة تحصيلي نشان دادندديگر تفاوت معنادارتري را در زمينة احترام به نفس و خودپندار
 مرد را به سـه      23در تحقيقي مبني بر افزايش احترام به نفس،         ) Perhman,1998(پرمن  

 8درمان . گروه تقسيم كرده و تحت درمان عقالني ـ عاطفي و شناختي ـ رفتاري قرار دادند  
 دو گـروه  . گيـري شـد   جلسه به طول انجاميد و احترام به نفس قبل و بعد از درمـان انـدازه               

نسبت به گروه گواه تغيير كرده بودند و ايـن تغييـر در گـروه شـناختي ـ رفتـاري بـيش از        
  .عقالني ـ عاطفي بود

تأثير برنامة جرأت آموزي گروهي در افزايش ميزان جرات         ) 1386به پژوه و حجازي،     (
روش . ورزي و احترام به نفس دانش آمـوزان كـم جـرأت را مـورد بررسـي قـرا ر دادنـد                     

ايشي بود و بر اساس طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل و انتخاب  پژوهش، آزم
 جلسه جرأت آموزي گروهي     8تصادفي صورت گرفت، دانش آموزان گروه آزمايش تحت         

قرار گرفتند، نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان جرات ورزي و احترام به نفس دانش آموزان                
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گـر ايـن      ها بيان   اين يافته . ي افزايش يافته است   كم جرأت در گروه آزمايشي به طور معنادار       
هاي جرأت ورزي به دانش آموزان گـروه آزمايـشي            است كه اجراي برنامة آموزش مهارت     

كمك كرده است تا در تعامل با همساالن خود، جرأت مندانه و با احترام بـه نفـس بـااليي                    
  .رفتار كنند

هـا در     توان به شـركت آن      ه نفس را مي   ها نشان دادند كه علت افزايش احترام ب         اين يافته 
گروه درماني، درمان انتخابي جهـت   Wells, 2001)(جلسات نسبت داد چرا كه به نظر ولز 

حل مشكالت هيجاني، عاطفي ـ اجتماعي، رفتاري، خانوادگي، انزوا، احترام به نفس پـايين   
حـساسات و  است از طرفي نوجوانان شركت كننده در مـشاوره گروهـي، نـسبت بـه ا            ... و  

عواطف خود آگاهي يافته و شيوه روبرو شدن با انتقاد، شيوة بيان نارضايتي، شيوه امتنـاع و                 
  .كنند مشاركت كردن در امور گروهي را ياد گرفته و تمرين مي

ي گروهي بر اسـاس منـابع تكـوين خـود، درمـاني اسـت بـا محـدودة زمـاني                       مشاوره
ريـات يونـگ وشـونمن و تلفيقـي از          كـه مبتنـي بـر تركيـب نظ        ) حدود چهار ماه  (مشخص
هاي شناختي ـ رفتاري و گشتالت درماني اسـت كـه جهـت افـزايش خودبـاوري و        تكنيك

اين شيوة روان درماني گروهي بر دو اصل ).1382يونسي ب، (رود احترام به نفس به كار مي  
  :استوار است

تـر از     ر و پـايين   مقايسه با باالت  «مقايسة اجتماعي   :شامل( شناسايي منابع تكوين خود      -1
از طـرف افـراد شـركت كننـده در          ) هـاي اجتمـاعي     ، خود مشاهده گري، پـسخوراند     »خود

  ).1981، 1984 شونمن(جلسات روان درماني گروهي بر اساس ديدگاه 
 سوق دادن افراد شركت كننده در جلـسات بـه سـمت تعـادل در اسـتفاده از منـابع                     -2

ر نسبت به تجارب خود فرد و ديگـران نـسبت           ت  تكوين خود، با ايجاد آگاهي و تمركز بيش       
به هـر يـك از ايـن منـابع و در نهايـت آگـاهي گروهـي از نتيجـة مقايـسة ايـن منـابع بـا                   

  ).1382يونسي ب، (بكديگر
در طول جلسات مشاورة گروهي با ارائة اطالعات الزم و انجام تكاليف مناسـب ماننـد                
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، آشـنايي بـا منـابع تكـوين خـود،           ها، اميدها، آرزوها به صورت گروهي       مشاركت در ترس  
هاي خود و ديگري، مبارزه با تحريفات شـناختي           ، ترسيم دايره  )از خود بيگانگي  (اليناسيون  

خاكـستري  (مثل داشتن تفكر سياه و سفيد و تبديل آن به اعتقادات شـناختي واقـع گرايانـه                
ترام به نفـس  موجب افزايش اح... ، ، مهارت حل مسئله و Role playing، )سازي اعتقادات

وجه مميزة اين درمان گروهي نسبت بـه سـاير          .شود  و خودباوري در افراد شركت كننده مي      
آگاهي به عنـوان كانـال اصـالح خـود و ايجـاد تعـادل بـين                 . است» آگاهي«ها معيار     درمان
هاي مختلف به اين جهت است كه وجه مميـز انـسان از حيـوان، خودآگـاهي و در                     قسمت

ها و چگونگي انجـام اعمـال خـود اسـت كـه از آن بـه عنـوان               از كنش درجة باالتر آگاهي    
توانـد از طريـق سيـستم خـودتنظيمي، سرمنـشأ             ها مـي    اين آگاهي .شود  فراشناخت تعبير مي  

اثربخـشي ايـن درمـان    ). (Wells, 2001بسياري از تغييرات مثبت و منفـي در افـراد گـردد    
آگـاه شـدن در   ...)  شناختي ـ رفتاري و  عقالني ـ عاطفي، رفتاري، (ها  نسبت به ساير درمان

اي صحيح بود، به طوري كه تغييرات منفي آن به حداقل             هاي گروه طبق برنامه     قالب پويايي 
. ترين درجه كاهش يافت و تغييرات مثبت به حداكثر درجـه افـزايش يافـت                ممكن و پايين  

تر و     دو بازوي پايين   آگاه شدن به ميزان استفاده از خود مشاهده گري و مقايسة اجتماعي با            
هاي اجتماعي و آگاهي از مقايسة اين منابع با يكديگر و اثرات آن               باالتر از خود، پسخوراند   

و انجام تكاليف عملي در اين زمينه و با تكيه بر سيـستم خـودتنظيمي توانـست در ايجـاد                    
حترام بـه  نوعي تعادل در منابع تكوين خود و نهايتاً رسيدن به درجة مطلوب خودباوري و ا        

از سوي ديگر شايان ذكر است كه با وجود ثبات كلي احترام به نفس، بـسياري                . نفس گردد 
توانند باعث شوند تا ما حداقل به طور موقـت احـساس بهتـر يـا بـدتري                    ها مي   از موقعيت 

اگر فرد ارزيابي مثبتي از عمل كرد خود داشته باشـد ايـن امـر               . نسبت به خود داشته باشيم    
شود، در حاليكه اگرعمل كرد خـود را منفـي ارزيـابي               احترام به نفس او مي     موجب افزايش 

نوجواناني كه در اين پژوهش شركت كردند احتماالً        . يابد  كند، احترام به نفس او كاهش مي      
شود از مشاورة گروهي نهايـت اسـتفاده    هايي كه به اختصار در زير بيان مي        به خاطر ويژگي  
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  :را بردند
 يكي از احتماالت كه منجر به نوشتن فرضيه شد، تأثير فـاكتور             :مايشجنسيت گروه آز   -1

انـد كـه زنـان در       هاي مختلف نشان داده     پژوهش. هاي اجتماعي بود    جنسيت بر مهارت  
ها هم در رمزگشايي و هم در رمز          هاي غير كالمي كارآمدترند آن      تشخيص و تفسير پيام   

و در نتيجـة ايـن      ). 1386يگـران،   هـارجي و د   (هـاي غيركالمـي تواناترنـد       گرداني پيـام  
تـر عمـل كننـد و هـم در      ها كمك خواهد كرد كه هم در گروه دقيـق             كارآمدبودن به آن  

ها به دليل اين توانايي پسخوراند        بيرون از گروه هنگام انجام تكاليف بهتر عمل كنند آن         
  .نمودتر متأثر خواهد  بهتري دريافت خواهند كرد و اين احترام به نفس آنان را بيش

 نفــر جهــت تعيــين 23702دينــديا و آلــن در تحقيقــي كــه آن را روي :  خودافــشايي-2
تر از مردان     هاي جنسيتي در خود افشايي انجام دادند متوجه شدند كه زنان بيش             تفاوت

دارد كـه زنـان       و هم چنين تحقيق ديگري بيـان مـي        ). همان منبع (كنند    خود افشايي مي  
اين موضـوع   ). Smith,1981(سازند  خود را فاش مي   بيش از مردان اطالعات خصوصي      

تر بـا گـروه درگيـر كنـد و لـذا گـروه درمـاني تـأثير                    توانست دختران را بيش     شايد مي 
  .ها بگذارد تري روي آن بيش
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  هاي شـناختي ـ رفتـاري     اثر بخشي آموزش مهارت). 1385(اختياري، راضيه
پايـان نامـه    . )12-14(به مادران در بهبـود روابـط بـا دختـران نوجوانـشان              

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي
    بررسي رابطـه عـزت نفـس و حمايـت      «). 1371(اكبري آورزمان، حميد رضا

در فرزنـدان تحـت     ) كميتـه امـداد   (اقتصادي و اجتماعي موسسات رفاهي      
   پايان نامه كارشناسي ارشد، عالمه طباطبايي .»پوشش

   هـاي    بـا تكيـه بـر شـيوه       (ل شخـصيت نوجـوان      تحـو ). 1384(برجعلي، احمـد
هـاي نظـري دربـاره تحـول روانـي ـ اجتمـاعي خـانواده،          ديدگاه) فرزندپروري

 .انتشارات وراي دانش

   تـأثير برنامـه جـرات آمـوزي گروهـي در          . )1386(حجازي، الهه .به پژوه، احمد
مجلـه  .افزايش ميزان جرات ورزي و احترام به نفس دانش آمـوزان كـم جـرات      

  .5شماره .هاي مشاوره تازه
 هــاي افــزايش عــزت نفــس در كودكــان  روش).1380(بيابــانگرد، اســماعيل

  .انتشارات انجمن اولياء و مربيان:تهران.ونوجوانان
  ــماعيل ــانگرد، اسـ ــس در   ).1384(بيابـ ــزت نفـ ــزايش عـ ــهاي افـ روشـ

  .انجمن اولياء و مربيان:تهران.كودكان
 افزايش احترام به خود در      ).1385(كريهد ادوارد .مك هيل، سوزان  . وپ، اليس پ

  .انتشارات رشد: تهران.ترجمه پريسا تجلي.كودكان و نوجوانان
  ماهنامـه تعلـيم و     .عزت نفـس در كودكـان و نوجوانـان        ). 1383(خاطري، منا

  64ص .58شماره .تربيت استثنايي
   به .غباري بناب، باقر  . شكوهي يكتا، محسن  .سهرابي، فرامرز .خداياري فرد، محمد

يونـسي،  . عابديني، ياسمين .اكبري زردخانه، سعيد  . قيهي، علي نقي  ف.پژوه، احمد 
روان درمانگري و توانبخشي زندانيان و بررسي اثربخـشي آن          «) 1386(جالل

  .هاي استان تهران، تهران  سازمان زندان.»در زندان رجايي شهر
   ،رفتاردرمـاني شـناختي   ).1386(كرك، جـان    .كالرك، ديويد .پائولسالكووس ،

  .انتشارات ارجمند: اهللا قاسم زاده، تهرانترجمه حبيب
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     هنجاريابي آزمون عـزت نفـس      ). 1373.(غفاري، ابوالفضل و رمضاني، خسرو
. كودكان و نوجوانان اليس پوپ براي دانش آموزان دبيرستاني شـهر تهـران            

  .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي
    مهارتهاي اجتماعي در ).1386(يـد ديكسون، ديو.هارجي، اون ساندرز، كريستين

  .انتشارات رشد.ترجمه مهرداد فيروزبخت، خشايار بيگي.ارتباطات ميان فردي
   نگـاهي نـو در آسـيب      ). 1(از يونگ تا شونمن     ) .1382(يونسي الف، جالل-

هـاي روان     تـازه مجلـه   :  مـشهد  .شناسي رواني در سطح فـردي واجتمـاعي       
  . 28 و 27هاي  ، شمارهدرماني

   روان درمـاني گروهـي     ،  )2(از يونگ تـا شـونمن       ).1382(الل  يونسي ب، ج
راهي براي تعادل در منابع تكوين خـود و تقويـت خـود بـاوري در ميـان                  

  .28 و 27 هاي هاي روان درماني شماره تازه: مشهد .نوجوانان و جوانان
  درمــان ناهنجــاري روانــي در كودكــان و    ). 1387(يونــسي ت، جــالل

  . دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيانتشارات : تهران.نوجوانان
 ــسي ح، جــاللي ــات ).1385(محمــدي، محمدرضــا . ون ــشر اطالع : رويكــرد ن

  . ، شماره ارديبهشت ماهدانشور رفتار.پيشگيري از اعتياد در نوجوانان
 Beach,P.(2006).Effects of Social feedback on self 

esteem,agitation,phobia.Journal of personality and social psychology, 
The Journal of personality.vol.15.Pg.311-315. 

 Bokingam, J,T.(2005) .Self esteem as a Moderator of the Effect Social 
Comparison on Women Body I.Journal of Social and Clinical 
Psychology,P g1164-1187. 

 Branden, N. (2001). The psychology of self-esteem: a revolutionary 
approach to self-understanding that launched a new era in modern 
psychology. San Francisco: Jossey-Bass.P g 92. 

 Bunk,k.& Spinvall,L.(2004).Social comparison,agitation, Assertive 
Skills with adolescents.Alexandra.vol.51, ,pg 322. 

 Grant,J.K.& Cash.t.f. (2005) .Cognitive therapy for depression for a 
group format. In a freeman (Ed), Cognitive therapy with couples and 
groups.11-41. New York:plenum. 

 Harrison, B.&Worthington,J.(2006).Social psychology.Boton sinth 
edition printed in the USA. 

 Kaprara,D&Servneh,J.(2000).Self observation and self esteem. 
Journal of youth and adolescence,Vol 4, Pg 257-273. 



 

 References                                                               و مĤخذمنابع

 

 

215  

 Leahy, T(1987).A history of psychology Prentice Hall. London.Pg 34. 

 Maddi,S,R. (1996).Personality Theories. Acomparitive Analysis 
Brooks- Cole Publishing. USA.Pg 61. 

 Master,J.E. ().Social Comparison by Young Children ,The 
Journal of Adolescent Health.Vol. Pg . 

 Melutik,H .(2005). Comparison  CBT Therapy and emotional rational 
therapy with self esteem.Personality and social Psychology 
Bulletin.31, 295-323. 

 Nicksic,T.& Ducharme,A.(2004). Gender Differences in Relationship 
of Downward Social Comparison to Self esteem. Faculty sponsor: 
Bestsy Morgan,Department of psychology,New York. 

 Perhman,A.(1998).Rational therapy and cognitive therapy for self 
esteem.Journal of the American Academy of psychiatry. 36(4), 10-
11. 

 Schmaling,k.(2002).Response Styles among patients with minor 
depression and Dysthymia in Primary Care.Journal of Abnormal 
Psychology .111, 350-356.  

 Smith,T.W.&Greenberg,J.(1981). Depression and Self focused 
attention Motivation and Emotion. Vol5. Pg 323-331. 

 Wallis, Denise. (). Behaviour change: depression anxiety and self 
esteem. Aclinical field study vol , pg. 

 Wells,A.()Emotional Disorders and Metacognihion.Innovative 
cognitive Therapy.John Wiley&Sons,LTD.New York.Pg 321. 

 Woodruff-Borden,J.Brothers,J.A and Lister,S.C.(2001).Self-focused 
Attention: Commonalities Across Psychopathologies and Predictors. 
Behavioural and Cognitive Psychotherapy.Vol29. Pg169-178. 

 Yager.G.(2003). Social comparison,self esteem ,depression with 
adolescents. The journal of child and adolescents psychiatry. 
vol37(6):Pg585-593. 

 Younesi, J. and Mohammaddi, M. (2004). Addiction against Addiction. 
Gulf international mental health conference.Kuwait.  

 Younesi,J.(1998).Study of psychosocial adjustment among 
physically disabled children and adolescent in relation to the 
development of body image.Unpublished Ph.D Thesis. University of 
London.UK. 

 
 

 
 
 
 




