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 مقاله پژوهشي

  نوجوان دختران نفس عزت ميزان بر آموزشي درماني گروه تأثير
  

 3فالح آزاد پرويز 2،كرمانشاهي سيما 1،تركاشوند رويا

 تربيت مدرس دانشگاه پرستاري، روانارشد  كارشناس .1

 ، دانشكده پزشكيمدرس تربيت دانشگاه استاديارپرستاري،  .2

 انساني ومعل دانشكده مدرس، تربيت دانشگاه ،روانشناسي دانشيار .3
  

  

  

  
   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقدمه    

 كندمي زندگي گوناگون تجربيات از متحولي و متغير دنياي در انسان هر
 خود انسان، .آيندمي در تجربه به او وسيلههب كه است چيزهايي تمام شامل كه
 آن جهان، اين صياتخصو ترينمهم از و داندمي هستي جهان مركز در را

 و كشف به قادر كس هيچ و است شده شناخته فرد خود براي فقط كه است
 او تجارب بفهمد تواندمي كه است كسي تنها خودش و نيست آن شناخت
 در عامل ترينمهم پس 1.دارد معنايي چه برايش و اندشده ادراك چگونه
 باال جهت در ودخ به نسبت افراد نگرش تغيير خود از رضايتمندي افزايش
 در تحول و تغيير و آوردن وجودهب آن دنبالهب و نفس عزت سطح بردن

 كهاين مگر باشدنمي پذير امكان امر اين و باشدمي مطلوب شكل به اجتماع
 يعني شخصيت گيريشكل دوران از آنرسيدن به  براي تالش و تغييرات اين

  .گيرد انجام نوجواني و كودكي دوران

 تغييرات .دهدمي پيوند بزرگسالي به را كودكي كه است ورانيد نوجواني
 .است مشهود كامالً دوران اين در شناختي و رفتاري عاطفي، روحي، جسمي،

 دوره اين در طرفي از 2.است زياد بسيار دوران اين در تناقضات و كشمكش
 مشخص منطقي و صحيح تصميمات با فرد آينده سرنوشت بحراني، و حساس

 نظر از الزم آمادگي به بتواند تا شود راهنمايي كه دارد نياز پس 3شودمي
 را كشور نوجوانان درصد 50 تقريباً كهاين به توجه با .برسد عاطفي و رواني
 ساختن در دختران كه ايارزنده و مهم نقش به نظر و دهندمي تشكيل دختران

 مسئوالن، جانبه همه مشاركت دارند، صالح و سالم نسل تربيت و آينده جامعه
 عزت بتواند تا است الزم روان بهداشت متخصصان و مدارس اولياء مربيان،
 و اجتماعي عاطفي سازگاري در اساسي و مهم عامل كه را نوجوانان نفس

  4.بخشد ارتقاء است اجتماعي ضد رفتارهاي بروز از پيشگيري
 و نيست پسران از ترپايين دختران نفس عزت كه داده نشان تحقيقات

 فعال اجتماعي نقش نظر از توانندمي واقعاً كه برسند باور اين به بايد دختران
 از آگاهي خودشناسي، دوستانه، ارتباط برقراري هايمهارت آموزش 5.دنباش

 رواني، فشارهاي با مقابله توانايي مسئله، حل توانايي قدرت، و ضعف نقاط
 تواندمي اجتماعي سازگاري مهارت و ديگران هيجانات و احساسات درك

 كه است حالي در اين و 6باشد موثر بسيار هاآن نفس عزت ارتقاء جهت در
 درماني،شناخت هجمل از نفس عزت سطح ارتقاء جهت زيادي هايراه

 .دارد وجود مشاوره و هافعاليت در نوجوانان مشاركت والدين، مشاركت
 رفتاري، هيجاني، اجتماعي، مشكالت حل در انتخابي حل راه درماني گروه

 7.است اضطراب و پرخاشگري ين،يپا نفس عزت تنهايي، انزوا، خانوادگي،
 گروهي مشاركت به زيادي تمايل كه نوجوانان براي خصوصهب روش اين

 ،كنندمي اطمينان و امنيت احساس گروه در نوجوانان .است مفيد بسيار ،دارند
 ارزشي و آرمان گروه، در و كنند بيان را خود احساسات توانندمي آزادنه
 بر گروه تأثيرات به توجه با لذا .آورندمي دستهب خود توقعات با مطابق

   چكيده
 جديدي نيازهاي تغييرات اين وجود .كند مي پيدا نمود اجتماعي و رواني جسمي، مختلف ابعاد در كه است ياساس تغييرات مرحله نوجواني :هدف و زمينه 
 تريناساسي از نيز نفس عزت .دارد دنبالهب را نفس عزت وافزايش بهتر و ترسريع سازگاري خود نوبه به نيازها اين به توجه .آورد مي وجودهب نوجوانان براي را

 انجام نوجوان دختران نفس عزت ميزان بر آموزشي درماني هوگر تأثير تعيين هدف با حاضر تحقيق لذا .است نوجوانان براي شخصيت مطلوب رشد در عوامل
 .است شده

 ايوشهخ تصادفي گيرينمونه طريق از راهنمايي مقطع در تحصيل به شاغل ساله 13-15 نوجوان دختر 71 ،تجربي نيمه مطالعهاين در  :كارروشمواد و 
 گروه دو در ابتدا پپ مقياس وسيلههب نوجوانان نفس عزت ).شاهد گروه نفر 36 و آزمون گروه نفر 35( شدند تقسيم شاهد و آزمون گروه دو به سپس و انتخاب
 كارگيري به با و شد رگزارب آزمون گروه نفس عزت سطح ارتقاء هدف با جلسه 10 در آموزشي درماني گروه برنامه سپس و شد گيرياندازه شاهد و آزمون

  .شد تحليل و تجزيه SPSS-14 افزار نرم
 نفس عزت درجه ميانگين تواندمي آموزشي درماني گروه برنامه كه ستا آن از حاكي شده طراحي جلسات اجراي از بعد بالفاصله نفس عزت ميزان :هايافته

 نشان گروه دو در نفس عزت نمرات بين را داريمعني اختالف مستقل t آماري آزمون .هدد افزايش )05/74( شاهد گروه به نسبت )74/84( آزمون گروه در را
  ).p=013/0( داد

   پيشنهاد لذا است شده هاآن روان بهداشت بهبود و نوجوان دختران نفس عزت ميزان افزايش باعث آموزشي درماني گروه برنامه از استفاده :گيرينتيجه
    ]30-34): 3(13  م ت ع پ ز ،[ .شود كارگرفتههب درمدارس نفس عزت ارتقاء منظورهب برنامه اين گرددمي

 نوجواننفس،عزت درماني، گروه :هاواژهكليد

 4/5/89 : مقاله تاريخ دريافت

  27/7/89  : تاريخ پذيرش مقاله
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 و همكاران رويا تركاشوند     درماني آموزشي بر عزت نفستاثير گروه
 

31 

 

 از را آموزشي درمانيگروه اثر تا پژوهشگر براي شد ايانگيزه نوجوانان،
 هايمهارت مشكل، حل فرآيند فردي، بين ارتباط هايمهارت افزايش طريق

 تحقيق و دهد قرار ارزيابي مورد نوجوانان بر ايمقابله هايمهارت و اجتماعي
 نفس عزت ميزان بر آموزشي درمانيگره تأثير تعيين هدف با را حاضر
  .دهد انجام نوجوان دختران

  كارروش 
 بر كه است باليني آزمايي كار نوع از تجربي نيمه تحقيق يك پژوهش اين
 انجام ورودد شهرستان راهنمايي مقطع ساله 13-15 نوجوانان دختران روي
 بودن دارا ،سال 13-15 سني محدوده :شامل مطالعه به ورود معيارهاي. شد

 از و عضو نقص وجود عدم ،جسماني عضو نقص وجود عدم ،حقيقي والدين
 يا فرد در خاصي رواني و روحي مشكل وجود عدم ،والدين در افتادگي كار

 پژوهش، از قبل هفته شش هاآن براي ناگواري اتفاق ندادن رخ ،وي خانواده
  .بود

 پرسشنامه يك بر مشتمل پژوهش اين در اطالعات گردآوري ابزار
 بر كه باشدمي پپ نفس عزت مقياسي پنج پرسشنامه و دموگرافيك اطالعات
 آن واعتبارعلمي شده تهيه مقاالت و كتب در موجود منابع و اطالعات اساس

 افراد از نفر هد كه ترتيب بدين .گرديد مشخص محتوي اعتبار طريق از
 را ابزار مدرس تربيت دانشگاه و ايران پزشكي علوم دانشگاه نظر  صاحب
 دروني ثبات از ابزار علمي اعتماد تعيين جهت .دادند قرار تاييد مورد و بررسي
 نرم از استفاده با ها داده .آمد دست به 84/0 آن آلفاي ضريب و شد استفاده
 آزمون( استنباطي و )ميانگين( توصيفي رآما كارگيري به با و SPSS-14 افزار

2χ، t كه بود صورت بدين كار انجام روش .شد تحليل و تجزيه )مستقل 
 آن ارائه و پزشكي علوم دانشكده پژوهش از نامهمعرفي اخذ از پس پژوهشگر

 دخترانه راهنمايي مدارس به رودود شهرستان پرورش و آموزش كل اداره به
 انجام جهت شده انتخاب مدرسه دو مديران از سسپ .گرديد معرفي شهرستان
 قبل از مشخصات اساس بر را هانمونه پژوهشگر .شد اجازه كسب پژوهش
 و نوجوانان توسط اطالعات پرسشنامه زمانهم تكميل به توجه با شده تعيين
 تصادفي صورتبه و نموده انتخاب گروهي درجلسات شركت به هاآن تمايل
 پرسشنامه سپس .گرفتند قرار )نفر 36( شاهد و )نفر 35( آزمون گروه دو در

 و گرديد تكميل شاهد و آزمون گروه دو هر توسط پپ نفس عزت سنجش
 گروه براي آموزاندانش درسي برنامه و مدرسه در موجود امكانات به توجه با

 جلسه .شد برگزار آموزشي درمانيگروه جلسات جلسه، يك ايهفته آزمون
 و پژوهش اهداف و گروه قوانين با آشنايي و هاپرسشنامه كردن پر صرف اول

 نامطلوب رفتار در تغيير :هدف با بعدي جلسات و شد كنندگانشركت انگيزه
 و اجتماعي هايمهارت كسب ء،اعضا رواني و تكاملي نيازهاي رفع ،ءاعضا

 هب اتكاء و پذيريمسئوليت ديگران، و خود بيشتر قبول و شناخت ارتباطي،
 دنياي با رابطه در خود هايآرمان و هايارزش ،احساسات شناخت نفس،

 تطابقي رفتارهاي يادگيري تحصيلي، هاينگراني و مشكالت شناخت اطراف،
 8استدالل و بيان قدرت تقويت و انتقادپذيري افزايش مشكالت، با ترمطلوب

 مدت به بود نوجوان دختران نفس عزت ميزان ارتقاء جهت در نهايت در كه
     نقش و ءاعضا فعال حضور با جلسات اين .گرديد برگزار جلسه 10

 از بنديجمع جلسه پايان در و شد برگزار رهبر گرتسهيل و كنندههدايت
 شد انجام گروه رهبر توسط مثبت، و مهم نظارت بر تأكيدو شده عنوان مطالب

 گروه در نفس عزت مقياسي پنج پرسشنامه مجدداً جلسات اين پايان از پس و
 از بعد .شدند مقايسه يكديگر با هاآن نتايج و گرديد تكميل شاهد و آزمون
 آزمون گروه به كه را اطالعاتي اخالقي، شئونات حفظ منظورهب پژوهش انجام
  .گرديد ارائه نيز شاهد گروه به بود، شده داده
   هايافته 

 سطح رنظ از گروه دو بين داد نشان پژوهش هايداده تحليل و تجزيه
 داريمعني فاوتت پدر شغل و خانوادگي آمد در پدران، و مادران تحصيالت

 4/19 و درصد 14/3( كودكان درصد بيشترين گروه دو هر در .ندارد وجود
 عزت كل نمره معيار انحراف و ميانگين .دبودن خانواده سوم فرزندان ) درصد
 برگزاري از لقب )7/75±7/13( شاهد و )7/14±3/65( آزمون گروه در نفس

 از بعد ).p=47/0(داد ن نشان داريمعني تفاوت آموزشي درمانيگروه جلسات
 آزمون گروه در نفس عزت نمره ميانگين آموزشي درمانيگروه جلسات پايان

 داشت داريمعني افزايش )1/74±97/13( شاهد به نسبت )9/14±7/84(
)013/0=p(. قبل آزمون گروه در نفس عزت كل نمره بين )و )3/65±7/14 

  اختالف )7/84±9/14( آموزشي درمانيگروه جلسات برگزاري از بعد
 كل نمره معيار وانحراف ميانگين بين .)p=001/0( داشت وجود داريمعني
 مداخله از بعد و )7/75±7/13( قبل شاهد گروه در نفس عزت

  .)p=192/0(وجود نداشت  داريمعني تفاوت) 97/13±1/74(
  بحث
 ميزان بر آموزشي درماني گروه تأثير بررسي منظور به وهشپژ اين در
 متغيرهاي نظر از شاهد و آزمون گروه دو نوجوان، دختران نفس عزت

 آموزشي درماني گروه دادكه نشان نتايج .شدند سازيهمگون دموگرافيك
 نشان يعقوبي و همكاران .دارد تاثيرمثبت نوجوان دختران نفس عزت ميزان بر
 وسيلههب زيادي ميزان به فرد شناختي و اجتماعي جسمي، املتك كه ندداد

 مدرسه، اجتماعي، محيط شامل عوامل اين 7.شودمي متأثر محيطي عوامل
 تحصيالت و خانواده اعضاء روحي و جسمي مشكالت خانواده، درآمد
 .گذاردمي فرد نفس عزت ميزان بر مستقيمي تأثير كه باشدمي والدين

Harrington كاهش بر آموزشي درمانيگروه تأثير بررسي با رانهمكا و 
 درگيري مدت و سن ميزان نشان دادند سانحه از پس استرس اختالالت ميعال

مطالعه  9.دارد تأثيرء اعضا نفس عزت ميزان بر خاص، مشكالت با خانواده
Richard تواندمي آموزشي درماني گروه نشان داد در واشنگتن همكاران و 

 اننوجوان در موثر برآيي عهده از و اجتماعي هايمهارت افزايش باعث
 گروهي بحث تأثير هدف با كه تحقيقي در نيز همكاران و Warren 10.شود
 ميانگين كه دادند نشان دادند انجام فلوريدا در نوجوانان دختران نفس عزت بر

 اندكرده شركت گروهي بحث جلسات در كه دختراني نفس عزت نمره
 يافته افزايش اندشده )Individual therapy(درماني فرد كه يكسان به نسبت
 در كهطوريهب است شده داده نشان نيز حاضر تحقيق در نتيجه اين 10.است
 مداخله از بعد و مداخله از قبل نفس عزت نمره ميانگين آزمون، گروه

 بررسي هدف با شده انجام تحقيقات در. دهدمي نشان را داريمعني اختالف
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 3 شماره ،13 دوره زاهدان، پزشكي علوم تحقيقات مجله
 

32 

 

 استرس اختالفات از حاصل عوارض كاهش بر آموزشي درمانيگروه ثيرتأ
 گرفته نتيجه تروماتيك اختالالت با وآزمون شاهد گروه دو در سانحه از پس
 وس نف عزت ميزان ارتقاء باعث تواندمي آموزشي درماني گروه كه شده

 هگرو در اجتماعي انزواي كاهش و فردي بين هايمهارت پيشبرد و اميدواري
   11،9.شود آزمون
 و گروهي هايبحث در شركت براي نوجوانان كه تمايالتي به توجه با
 اين كنند مطرح جمع در را خود كه خواهندمي و دارند خود همساالن با بودن
نشان  وهمكاران حقيقيمطالعه  .است مشهود كامالً نيز حاضر تحقيق در نتيجه

 عزت و رواني سالمت شافزاي موجب زندگي، هايمهارت آموزشدادند 
 خود تحقيق در نيز همكاران و رستمي 6.شودمي دختر آموزاندانش نفس

 نوجوان دختران نفس عزت بر گروهي مشاوره و برنامه تاثير بررسي باهدف
 نمره كه دادند نشان راهنمايي مقطع آموزاندانش در قاعدگي تجربه از قبل
 و جسماني خانوادگي، ي،كل هايجنبه نظر از چنينهم و نفس عزت كلي

 داريمعني افزايش گروهيمشاوره برنامه از بعد مداخله گروه در اجتماعي
 كارگيريهب كهند رسيد نتيجه اين بهنيز  وهمكاران طهماسبي 12.است داشته
 شودمي تاالسميك نوجوانان ذهني تصوير بهبود موجب گروهي بحث روش

 جمله از مزمن بيماران يروان بهداشت در مناسب روش يك عنوان به و
 بررسي هدف با درتحقيقي نيز درآمدي شريفي 13.گرددمي پيشنهاد تاالسمي

 رفتاري مشكالت و نفسعزت ميزان بر مساله حل سبك آموزش تاثير
 نفس عزت هايميانگينبين  كه داد نشان ،ساله 13 تا 12 آموزاندانش ارتباطي

  14.دارد وجود داريمعن تفاوت آزمون پس در كنترل و آزمايش گروه دو كلي
 مختلف هايشيوه اثربخشي از حاكي همكاران و مظاهرينتايج مطالعه 

 به .بود نفس عزت چنينهم و اجتماعي سازگاري داريمعن افزايش و آموزشي
 رويكرد با نفسعزت شناختي-رفتاري و رفتاري هايشيوه ديگر، عبارت

 خوابگاه ساكن نشجوياندا اجتماعي سازگاري افزايش باعث گروهي،
 بر آموزشي درمانيگروه تأثير بررسي در نيز وهمكاران Rokke 15.گرديد
 گروهي، جلسات تشكيل با كه رسيد نتيجه اين به سالمندان افسردگي ميزان

 نيز پيگيري از بعد ساليك تا روند اين و يافته كاهش سالمندان در افسردگي
 نفس عزت ارتقاء هايراه از يكي كه ديفر بين ارتباطات 16.است داشته ادامه
 تاثير بررسي در نيز همكاران و جاهترقي .است يافته افزايش هادرآن ،است
 افسردگي بر معنوي رويكرد و شناختي رويكرد با گروهي درمانيروان

 با رفتاري -شناختي درمانيگروه كهند رسيد نتيجه اين به دختر دانشجويان
 پژوهبهمطالعه  17.است ترموثر دانشجويان فسردگيا كاهش در معنويرويكرد 

 نفس عزت موجب بهبود اجتماعي هايمهارت آموزش نشان داد همكاران و
 برنامه اجراي كه است اين بيانگر ها،يافته اين .گرددمي نابينا آموزاندانش

 كمك آزمايشي، گروه نابيناي آموزاندانش به اجتماعي هايمهارت آموزش
 18.كنند رفتار بااليي نفس عزت با خود، همساالن با تعامل در ات است كرده

 وجود ابراز بر متمركز درمانيگروه اثربخشي دربررسي وهمكاران عاشوري
 دبيرستاني آموزاندانش تحصيلي پيشرفت بهبود و پرخاشگري كاهش در

 پيشرفت و پرخاشگري كاهش در وجود ابراز گروهي درمان كه نددريافت
  19.است رمؤث تحصيلي
 برنامه كاربردتا حدي نشانگر اين است كه  پژوهش اين از حاصل نتايج
 را راهنمايي سوم مقطع نوجوانان دختران نفس عزت آموزشي، درمانيگروه

 برگزاري پاياني روزهاي در ملموس طورهب مسئله اين و است داده افزايش
 و شدمي ديده دهآين در جلسات ادامه براي نوجوانان، زياد تمايل با جلسات
 به رسيدن و خود مشكالت بيان براي موثري راه را، روش اين گروه اعضاء

 قابل خوبيه ب گروه پويايي جلسات اين در .كردند بيان مناسب هايحل راه
 را خود نظرات توانستندمي راحتيه ب گروه اعضاء كه نحويه ب .بود مشاهده

 كرده پيدا بيشتري تقادپذيريان و كردندمي شركت تعامالت در .كنند بيان
 ساير با و كردندمي احساس بيشتري آرامش ابتدايي جلسات به نسبت ،بودند
 يكديگر به تعامالت در .بودند كرده پيدا بيشتري وابستگي و همبستگي ءاعضا
 فرآيند در و كردندمي رعايت را نوبت گفتن سخن در .گذاشتندمي احترام
 باتوجه بنابراين .كردندمي شركت فعاالنه هگرو در گيريتصميم و مشكل حل
 عهده از و اجتماعي ارتباطي، هايمهارت بر آموزشي درمانيگروه تأثير به

 به نياز نوجوانان در تواندمي روش اين كه است آن نشانگر فردي موثر برآيي
 يادگيري و آموزش براي مساعدي زمينه و دارند گروه در خود كردن مطرح
 اولياء والدين، براي برنامه اين اثرات كه صورتي در .باشد مفيد و موثر دارند

 برنامه، اين اجراي در هاآن مشاركت شود تشريح خانواده پرستاران و مدارس
 والدين، مطلب، اين تفهيم با واقع در .سازدمي ترآسان را جلسات برگزاري
 شايع، و موجود معضالت و مشكالت حل براي توانندمي نوجوانان و مربيان
 مشكالت رفع و گيريتصميم امر در بتوانند تا كنند طراحي را صحيحي برنامه

 و رفتاري اختالالت و بزهكاري و تحصيلي افت از پيشگيري و نوجوانان
     تحقيق اين نتايج ترتيب بدين و بردارند موثري گام نوجوانان شخصيتي

 ارتقاي به و شود تهگرف كارهب پرستاري خدمات و آموزش عرصه در تواندمي
  .بيانجامد خانواده و وانجنو روان سالمت

  سپاسگزاري
 مدرس تربيت دانشگاه پزشكي علوم دانشكده محترم ازمعاونت وسيله بدين
  .باشدمي 220اين مطالعه حاصل طرحي با كد  .شودمي قدرداني و تشكر
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The effect of educational group therapy plan on self–esteem rate in adolescent girls 
 

Roya Turkashvand,1 Sima Kermanshahi,2 Parviz Azadfalah3  
 

 
 
 

Background: Adolescence is a period of major changes in various aspects of physical, mental and social caracters they 
may get. There are new requirements for the changes have been occurred. Attention to these needs, in turn, are faster 
and better compatibility and increase self-esteem. Self-esteem is the basic factor of personality development in 
adolescents. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of educational group therapy on self-esteem of 
adolescent girls. 

Materials and Method: This is a quasi- experimental study. Seventy-one adolescent girls of 13-15 years old were 
selected cluster-randomly from guidance school and divided in two groups of experimental and control (35 cases, 36 
controls). Self-esteem of adolescents in two groups measured using Pop test. Then the educational group therapy plan 
was utilized based on promotion of adolescent’s self- esteem at 10 sessions for case group. Self-esteem rate was 
measured just after the performance of planned session and were analyzed with SPSS-14 software. 

Results: The results of the study indicated that performing educational group therapy session can increase the mean 
self-esteem score for case group (84.74) comparing to control group (74.05). Independent t-test shows significant 
difference between self-esteem score in case and control groups. 

Conclusion: According to our results the authors suggest that using educational group therapy plan is an effective 
approach in increasing self-esteem in adolescent girls and may improve mental health. Therefore, we suggest this plan 
for increasing self-esteem of adolescents in the schools. [ZJRMS,13(3):30-34]  
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